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Abstrakt
Diplomová práca „Teorie konsociační demokracie ve světle vývoje severoirského
konfliktu“ sa venuje problematike konfliktu prebiehajúceho v Severnom Írsku, a tiež
možnej aplikovateľnosti teórie konsociačnej demokracie na tento konkrétny prípad.
Cieľom práce je analyzovať tento dlhotrvajúci konflikt a preskúmať možnosť aplikovať
jednu z najznámejších politologických teórii, ktorej autorom je holandský politológ A.
Lijphart práve na prostredie Severného Írska. Tento konflikt trvajúci dlhé desiatky
rokov vyvrcholil v 60. rokoch minulého storočia násilnými a krvavými stretmi
znepriatelených strán, ktorý sa aktéri na čele s britskou vládou pokúšali riešiť
zavedením princípu zdieľanej právomoci. Práca poskytuje analýzu celého konfliktu
i jeho premeny v čase a približuje tiež jednotlivých aktérov a premenu ich postojov,
ktoré stáli za posunom od násilného, ozbrojeného konfliktu k mierovému riešeniu
celého sporu. Práca tak okrem analýzy konfliktu poskytne i analýzy mierového procesu,
v rámci ktorého ukáže, do akej miery sa riešenie konfliktu v Severnom Írsku
vyznačovalo konsociačnými prvkami. Práca si za cieľ kladie dospieť k záveru, do akej
miery je možné aplikovať konsociačné riešenie na severoírsky konflikt a v čom je takéto
riešenie pre severoírske prostredie vhodnejšie oproti modelu väčšinovému.

Abstract
Diploma thesis „The Theory of Consociational Democracy and the Development of the
Northern Ireland´s Conflict“ examines the ongoing conflict in Northern Ireland and also
the possibility to apply this theory in this particular case.
The principal objective of research is to analyze the long-standing conflict and explore
the possibility to apply one of the most famous political science´s theories, the author of
which is Dutch political scientist A. Lijphart, currently on situation in Northern Ireland.
This conflict lasting for many decades culminated in the 60s of the last century
accompanied by violent and bloody clashes between opposing groups. Actors led by
British government tried to solve this situation through the introduction the principle of
power-sharing. This research offers an analyses of this conflict and also his changes in
time, but also different actors and transformation of their attitudes, which were the
reason of the movement from violent and armed conflict to the peaceful solution. This
research offers not only an analyses of the conflict of itself but what more an analyses of
the peace process, in which shows if the conflict resolution in Northern Ireland has had
elements of consociational. One more objective of the diploma thesis is make
a statement, if there is any possibility to apply the consociational resolution in Northern
Ireland´s conflict and why is this model better in compare with majority model.
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Predstavenie problematiky
Ústrednou snahou predkladanej diplomovej práce bude predstavenie problematiky
pokusu o konsociačné riešenie dlhotrvajúceho konfliktu prebiehajúceho v prostredí
Severného Írska.
Konflikt známy tiež pod názvom ´the Troubles´, označovaný tak od obdobia
prelomu 60. – 70. rokov, kedy opätovne prepukol, tentokrát, vo svojej modernej
a násilnej podobe predstavuje problém, ktorý severoírsku spoločnosť rozdelil a hlboko
poznačil na obdobie dlhých desaťročí, v najširšom kontexte až storočí. Okrem
rozdelenia severoírskej spoločnosti však odlišnosť identít viedla aj k rozdeleniu ostrova
samotného, otázka spojenia ktorého zamestnáva politické reprezentácie Veľkej Británie,
Írskej republiky i politických predstaviteľov Severného Írska už niekoľko rokov. Práve
na pozadí možnosti vytvorenia jedného írskeho štátneho celku, alebo zotrvania územia
Severného Írska v únii s Veľkou Britániou sa vyprofilovali i samotní aktéri konfliktu.
Za kľúčových a najpodstatnejších dnes môžeme označiť republikánov, ktorých boj bol
počas celého obdobia bojom sa zjednotenie Írskeho ostrova do jedného štátneho celku
a unionistov, bojujúcich za zachovanie Severného Írska ako integrálnej súčasti
Spojeného kráľovstva. Za podstatných účastníkov celého sporu je nesporne dôležité
označiť i paramilitárne zložky pôsobiace na oboch stranách, ktorých existencia
a pôsobenie nemalým dielom prispeli k radikalizácii konfliktu a náraste počtu jeho
obetí, a to najmä od konca 60. do konca 90. rokov, kedy napokon došlo k podpisu GFA,
ktorá sa vyznačovala konsociačným charakterom a zakotvovala rovnocennosť oboch
strán vo všetkých oblastiach. Okrem nich sú významným aktérom samotné vlády
v Londýne a Dubline, i politická reprezentácia v Belfaste, politické strany všetkých
troch zmienených reprezentácii i externí aktéri, ktorých prínos dnes možno vysledovať
najmä v rámci mierového procesu.
Za samotným zrodom severoírskeho konfliktu stála podľa mnohých odborníkov
viac, ako len náboženská intolerancia oboch skupín, Veľká Británia a najmä charakter
koloniálnej politiky, ktorú realizovala vo vzťahu k územiu Severného Írska. Boj Írov
však počas obdobia dlhých desaťročí nepredstavoval iba boj za politickú autonómiu, ale
bol aj bojom za obranu ich viery. Prvok náboženstva však podľa mnohých odborníkov
napriek svojmu nespochybniteľnému významu a roli, ktorú zohral, plnil iba úlohu
sekundárnu. Severoírsky konflikt tak býva často chybne označovaný ako konflikt
náboženský, ako náboženská intolerancia medzi katolíckou a protestantskou komunitou.

Je faktom, že náboženstvo bolo v írskom kontexte hlavným znakom určujúcim etnickú
príslušnosť, avšak z nášho uhla pohľadu sa tento konflikt javí ako konflikt
viacdimenzionálny, spájajúci v sebe prvky náboženského, etnického, teritoriálneho
i politického rozmeru.
Počas obdobia dlhých desaťročí (až storočí), kedy konflikt medzi Severným Írskom
a Veľkou Britániou prebiehal, došlo k vyhroteniu množstva politických i náboženských
sporov, prebehlo niekoľko otvorených bojov a niekoľko viac, alebo menej úspešných
pokusov o jeho vyriešenie. Ako jedna z alternatívnych ciest sa z dnešného uhla pohľadu
javila snaha o zapojenie všetkých relevantných zložiek do riadenia a rozhodovania, čo
do istej miery zodpovedá práve Lijphartovmu modelu konsociačného riešenia konfliktu
v rozdelenej spoločnosti. Ten hovorí o existencii „veľkej koalície“, ktorá je jadrom
systému, pretože vďaka nej sa všetky významné skupiny podieľajú na moci, možnosti
vzájomného (tzv. menšinového) veta, pomernom (proporcionálnom) volebnom systéme
a určitom druhu autonómie (federalizácii). Práve takýto charakter riešenia bol využitý
vládou konzervatívcov v čase vlády M. Thatcherovej i J. Majora. K prispeniu riešenia
celého sporu nenásilnou cestou sa následne pokúsila aj labouristická vláda A. Blaira po
svojom nástupe k moci vo voľbách v roku 1997. Napriek faktu, že problematika
Severného Írska je mnohými odborníkmi z procesu devolúcie vyčleňovaná pre svoju
špecifickosť, určitá zmena zo strany Westministeru v rámci devolučného procesu prišla
aj vo vzťahu k Ulsteru. Práve počas vlády Labouritov pod vedením A. Blaira došlo
napokon i k podpísaniu GFA.
Faktom je, že Veľká Británia sa počas dlhého obdobia snažila interpretovať tento
konflikt výlučne ako svoju internú záležitosť, avšak dnes je podľa nášho názoru možné
najmä v rámci mierového procesu vysledovať i jeho presah do medzinárodnej dimenzie.

Metodológia a ciele
Cieľom práce bude na základe deskriptívnej metódy za pomoci vybraných
relevantných zdrojov venujúcich pozornosť nami zvolenej téme, stručné priblíženie
tohto viacdimenzionálneho konfliktu, pomenovanie podstaty príčin jeho vypuknutia a
dlhodobého trvania a poukázanie na premenu okolností, jeho povahy a v neposlednom
rade i turbulentný vývoj, ktorý sprevádzal najmä obdobie polovice 20. storočia, s istým
presahom do súčasnosti. V rámci sledovaného obdobia budeme náš záujem sústreďovať
najmä na tri dimenzie vzťahu jednotlivých aktérov, a to vzťah medzi Veľkou Britániou

a Severným Írskom, Írskou republikou a Veľkou Britániou a Severným Írskom a Írskou
republikou.
Našu pozornosť zameriame aj na použité metódy a výsledky jeho riešenia a budeme
sa snažiť zodpovedať otázku, do akej miery ho dnes možno považovať za úplne
uzavretý. Problematika severoírskeho konfliktu sa podľa nášho názoru javí ako téma
nadčasová a stále aktuálna, nakoľko s ukončením ozbrojených bojov a snahou o riešenie
situácie mierovou cestou sme sa na strane aktérov (primárne paramilitárnej organizácie
IRA, ktorá v roku 2005 oficiálne zložila zbrane) nestretli prvýkrát.
V rámci spracovania danej problematiky našou snahou bude i poskytnutie stručnej
analýzy historického vývoja konfliktu predstavujúceho gro predkladanej diplomovej
práce, a to i napriek skutočnosti, že primárnym cieľom nebude hĺbková analýza celej
jeho histórie. Pre lepšie pochopenie príčin vedúcich k tak dlhodobo pretrvávajúcemu
konfliktu odohrávajúcemu sa navyše v nespochybniteľne demokratických konštitučných
podmienkach, ale aj následkov z neho vyplývajúcich a ovplyvňujúcich i súčasnosť, sa
však podľa nášho názoru javí stručný exkurz do histórie ako nevyhnutný.
Rovnako priblížime i kľúčových aktérov konfliktu a poukážeme na faktory, ktoré
prispeli k prehĺbeniu konfliktu, alebo naopak, napomohli jeho riešeniu. Okrem internej
dimenzie konfliktu aspoň okrajovo poukážeme i na jeho externú dimenziu, a to najmä
skrz zapojenie vonkajších aktérov do severoírskeho mierového procesu a v rámci
aplikovateľnosti modelu konsociačného riešenia v podmienkach severoírskeho konfliktu
krátko priblížime a zanalyzujeme aj najvýznamnejšie dokumenty predstavujúce prínos
v rámci jeho riešenia a v krátkosti i jeho prípadné alternatívy.
Diplomová práca bude koncipovaná ako prípadová štúdia a rozdelená bude do
jednotlivých kapitol a podkapitol, v ktorých si za cieľ budeme klásť reflektovanie
všetkých podstatných skutočností dotýkajúcich sa samotného konfliktu, i možnosti
aplikovateľnosti konsociačného modelu jeho riešenia a oblasti, v ktorých konsociačný
charakter možno nachádzať, pričom vychádzať budeme primárne z odbornej literatúry
a následne i ďalších sekundárnych zdrojov venujúcich pozornosť tejto problematike.
Primárnymi prameňmi budú predovšetkým monografie venujúce pozornosť nami
zvolenej problematike, rovnako tak štúdie v odborných časopisoch i kapitoly
v zborníkoch, zatiaľ čo elektronické zdroje a články prestížnych periodík, predovšetkým
New York Times, poslúžia ako sekundárny zdroj cenných informácií. Vychádzať
pritom budeme predovšetkým z anglickej literatúry, a to vzhľadom na absenciu

dostatočného množstva relevantných zdrojov v českom (rovnako aj slovenskom)
jazyku.
Pri spracovaní predkladanej témy využijeme primárne empiricko-analytický
prístup, v jeho rámci analýzu relevantných zdrojov, ale taktiež aj deskriptívnu metódu.
Keďže pojednávať budeme o istom historickom procese, nevyhneme sa ani
historickému prístupu.
Konflikt predstavujúci ústrednú tému našej práce, ale i aktivity jeho aktérov počas
obdobia dlhých desaťročí stáli v popredí záujmu nie len britských a írskych vlád, ale
i politikov v Severnom Írsku a podľa nášho názoru predstavujú nesmierne zaujímavú
súčasť dejín dnes dvoch samostatných štátov. Aj preto sme sa rozhodli zvolenej
problematike venovať našu pozornosť. K zvoleniu predkladanej problematiky nás ďalej
viedla snaha o rozšírenie stavu poznania severoírskej problematiky, ktorá sa nezdá byť
v českom prostredí reflektovaná dostatočne, ale i možnosť potenciálneho prepojenia
jednej z najznámejších politologických teórií A. Lijpharta zo 60. rokov. 20. storočia
skoncipovaná pre výrazne kultúrne heterogénne spoločnosti a jej komplexné prepojenie
s praktickou rovinou riešenia problému severoírskej segmentovanej spoločnosti
v priestore vyspelej západnej Európy.
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Úvod
V predkladanej

diplomovej

práci

predstavíme

problematiku

konfliktu

prebiehajúceho v Severnom Írsku a v rámci pokusu o jeho mierové riešenie budeme
našu pozornosť venovať i teoretickému modelu konsociačnej demokracie, ktorej
autorom je holandský politológov, A. Lijphart. Diplomová práca bude koncipovaná ako
prípadová štúdia v rámci ktorej sa budeme snažiť reflektovať všetky podstatné
súvislosti, umožňujúce čo možno najlepšie pochopenie problematickej situácie
v Severnom Írsku.
V úvodnej časti sa zameriame na priblíženie pomerne frekventovaného pojmu
konflikt. Našu pozornosť sústredíme predovšetkým na charakter dnešných konfliktov,
ale i na dopady ich existencie a výsledky, ktoré prinášajú pre spoločnosť, ktorej sú
súčasťou. Našou snahou bude nájsť odpoveď na otázku, čo predstavuje hybnú silu
samotného vzniku konfliktov, ale aj ich schopnosti častokrát pomerne dlho pretrvať.
Zameriame sa aj na otázku, ako zmenou prešla oblasť riešenia konfliktov v komparácii
s minulými obdobiami. Poukážeme na udalosti a momenty, ktoré vo vývoji konfliktov
zohrali najväčší význam. Pozornosť budeme venovať i premene konfliktov v čase,
primárne sa zameriame na premenu charakteru a spôsobov riešenia konfliktov. V tomto
kontexte potom priblížime i spôsob, akým sa menil a rozvíjal samotný obor riešenia
konfliktov.
V ďalšej časti tejto kapitoly sa pokúsime o priblíženie pojmu konflikt. Uvedieme
jeho základné charakteristiky, a tiež priblížime spôsoby, akými je ponímaný vybranými
odborníkmi. Zameriame sa tiež na otázku, aký je pôvod konfliktov dnešných
i konfliktov prebiehajúcich v minulosti. Špecifikujeme prostredie, v ktorom sa
odohrávajú, ich príčiny, najčastejších aktérov konfliktov, ale tiež to, s akými cieľmi sú
zvyčajne vedené.
V rámci poslednej časti tejto kapitoly priblížime teoretický rámec severoírskeho
konfliktu, okolnosti, ktorými bol ovplyvnený, a tiež jeho možné definície,
predovšetkým z hľadiska prostredia v ktorom sa odohráva a prostriedkov boja, ktoré
boli počas jeho trvania použité k dosiahnutiu cieľa. Priblížime štyri dimenzie konfliktu,
a teda jeho politickú, náboženskú, kultúrnu a teritoriálnu rovinu.
V úvode tretej kapitoly priblížime historické korene severoírskeho konfliktu
a zanalyzujeme, čo stálo na absolútnom prvopočiatku za jeho zrodom. Hoci obsiahlosť
danej problematiky nám neumožňuje hĺbkovú analýzu celého konfliktu, priblížime
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aspoň v stručnosti najpodstatnejšie momenty v jeho vývoji. Zameriame sa na otázku,
odkiaľ nepriateľstvo medzi nacionalistami a unionistami pramenilo, v kontexte akých
udalostí sa odohrávalo a čo ho v priebehu histórie najväčšmi prehlbovalo.
Následne sa zameriame na zanalyzovanie samotných príčin jeho vypuknutia a jeho
dlhodobej existencie, ale priblížime i názory oboch strán sporu a ich interpretáciu
celého konfliktu. Našim cieľom bude priblížiť, ako sa napätie medzi nimi prejavovalo
a do akých čiastkových konfliktov vyúsťovalo, čo predstavovalo podstatu konfliktu na
jeho počiatku a ako sa v priebehu desaťročí vyvíjal.
Následne našu pozornosť sústredíme predovšetkým na samotných aktérov
konfliktu, predovšetkým na vlády v Londýne a Dubline, politickú reprezentáciu
v Severnom Írsku, politické strany pôsobiace v severoírskom straníckom systéme,
unionistov, nacionalistov a s nimi spojené paramilitárne extrémistické skupiny
loyalistov

a republikánov,

policajné

a armádne

zložky,

a v neposlednom

rade

i externých aktérov konfliktu. Zameriame sa na spôsoby, akými pristupovali k riešeniu
konfliktu, do akej miery napomáhali jeho riešeniu alebo ho naopak svojim prístupom
ešte viac prehlbovali a sťažovali jeho rýchle a mierové riešenie.
Nasledujúca kapitola sa svojim obsahom zameria na otázku, čo so sebou dlhodobé
trvanie konfliktu prinieslo. V rámci nej budú tiež skúmané i názorové premeny
jednotlivých aktérov. Zanalyzujeme, aké faktory umožnili zmenu prístupu a posun od
vojenského a násilného riešenia konfliktu k riešeniu politickému. Našu pozornosť
sústredíme na otázku, čo presne napokon umožnilo v tomto prostredí aplikovať politiku
začlenenia v komparácii s predošlým obdobím, počas ktorého boli niektorí aktéri
z jednaní vylúčení. Sústredíme sa na udalosti, ktoré znamenali zlom vo vývoji britskoírskych vzťahov a umožnili ukončenie politiky marginalizácie.
Budeme hľadať odpoveď na otázku, čo stálo za zlyhaním všetkých dohôd, ktoré si
za cieľ kládli ukončenie konfliktu v Severnom Írsku. Našu pozornosť sústredíme na
zmenu ústredných lídrov v Londýne a Dubline a na to, ako táto zmena ovplyvnila
úspešnosť ďalších jednaní. Budeme sa venovať predovšetkým osobe M. Thatcher a Ch.
Haughey. Priblížime tiež názorový posun vo vnútri republikánskeho hnutia,
predovšetkým vo vzťahu k úlohe násilia v rámci republikánskeho politického apelu
a jeho vplyvu na následnú volebnú úspešnosť Sinn Féin. Venovať sa budeme i zmene
postoja Londýna a Dublina voči republikánom a ukážeme súvis s odmietnutím politiky
marginalizácie.
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V úvode piatej kapitoly si predstavíme samotnú teóriu konsociačnej demokracie,
priblížime si jej vznik a vývoj i to, z akých výskumov pri jej koncipovaní samotný A.
Lijphart vychádzal. Zameriame sa na definíciu konsocializmu, princípy, na ktorých
takto definovaná demokracia stojí a čím by mala byť pre spoločnosť prínosom.
Priblížime i samotný názor autora na možnosť alebo problematickosť aplikácie tohto
modelu na konkrétny severoírsky prípad. Zameriame sa na samotnú aplikáciu
konsociačného riešenia v severoírskom prostredí. Dostaneme sa tak k otázke samotného
severoírskeho mierového procesu. Zanalyzujeme ako a s akými výsledkami k tomuto
procesu pristupovali jeho aktéri, predovšetkým vlády Konzervatívcov. Zanalyzujeme
tiež výsledky jednotlivých dohôd a formálnych i neformálnych jednaní. V rámci otázky
mierového procesu predstavíme najvýznamnejšie osobnosti, ale i jednotlivé politické
strany a ich stanoviská.
Siedma kapitola bude venovaná najvýznamnejšej dohode celého procesu a jej
prínosu. Zameriame sa na otázku, čo mierový proces najviac ohrozovalo a čo bolo
v jeho rámci najviac problematické.
V nasledujúcich podkapitolách bude naša snaha venovaná analýze jednotlivých
dokumentov, ktoré predstavovali dielčie výsledky mierového procesu. Naša pozornosť
sa bude zameriavať predovšetkým na Sunningdale Agreement, Anglo–Irish Agreement,
Hume-Adams Talks, Brooke-Mayhew talks, Downing Street Declaratiom a Framework
documents. V rámci tejto kapitoly budeme analyzovať, akým spôsobom chceli
spomínané dohody riešiť problematickú severoírsku situáciu, v čom predstavovali
najväčší prínos, do akej miery niesli znaky konsocializmu a tiež dôvody ich zlyhania.
Väčšine týchto dokumentov predchádzali roky zložitých a zdĺhavých vyjednávaní o ich
konečnom znení. I tomuto obdobiu budeme venovať našu pozornosť.
Priblížime tiež postoje zainteresovaných strán voči jednotlivým dohodám,
významné osobnosti týchto jednaní, ich priebeh, výsledky a posun, ktorý priniesli.
Zameriame sa na to, v čom boli tieto dohody podobné, akým spôsobom boli
koncipované, čo bolo ich obsahom a výsledkom, ale zameriame sa i na otázku, do akej
miery vo svojom výsledku smerovali k potrebe kooperácie a ku konečnému dokumentu
- GFA.
V závere predkladanej diplomovej práce budeme našu pozornosť sústreďovať na
internacionalizácii konfliktu a osobu G. Mitchella, ako významnú postavu mierového
procesu a zároveň osobu, ktorá stála na čele vyjednávaní o GFA. Správa jeho komisie
mala

nezanedbateľný

vplyv

na

konečné

znenie

tejto

dohody.

V rámci
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internacionalizácie konfliktu priblížime externých aktérov konfliktu, ich úlohu
a konečný prínos. Naša pozornosť bude venovaná i prelomovému roku 1997,
parlamentným voľbám a zmene na britskej politickej scéne, kedy dlhoročne vládnucu
Konzervatívnu stranu vystriedala strana Labouristická. Zanalyzujeme, aký mal tento
moment vplyv na prebiehajúci mierový proces a akú zmenu politiky Londýna voči
Severnému Írsku to prinieslo. Záver práce bude zameraný i na posledný,
najvýznamnejší a kľúčový dokument mierového procesu, samotnú GFA a jej
konsociačný charakter. Prinesie odpoveď na otázku, prečo sa práve táto dohoda stala tak
významným dokumentom pre budúcnosť Severného Írska. V krátkosti sa zameriame
i na obdobie po uzatvorení Good Friday Agreement a vývoj situácie v Severnom Írsku
až do súčasnosti.
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1 Výber témy a predstavenie problematiky
Ústrednou snahou predkladanej diplomovej práce bude predstavenie problematiky
pokusu o konsociačné riešenie dlhotrvajúceho konfliktu prebiehajúceho v prostredí
Severného Írska.
Konflikt známy tiež pod názvom ´the Troubles´, označovaný tak od obdobia
prelomu 60. – 70. rokov1, kedy opätovne prepukol, tento krát, vo svojej modernej
a násilnej podobe predstavuje problém, ktorý severoírsku spoločnosť rozdelil a hlboko
poznačil na obdobie dlhých desaťročí, v najširšom kontexte až storočí. Okrem
rozdelenia severoírskej spoločnosti však odlišnosť identít viedla aj k rozdeleniu ostrova
samotného, otázka spojenia ktorého zamestnáva politické reprezentácie Veľkej Británie,
Írskej republiky i politických predstaviteľov Severného Írska už niekoľko rokov. Práve
na pozadí možnosti vytvorenia jedného írskeho štátneho celku, alebo zotrvania územia
Severného Írska v únii s Veľkou Britániou sa vyprofilovali i samotní aktéri konfliktu.
Za kľúčových a najpodstatnejších dnes môžeme označiť nacionalistov, ktorých boj bol
počas celého obdobia bojom za zjednotenie Írskeho ostrova do jedného štátneho celku
a unionistov, bojujúcich za zachovanie Severného Írska ako integrálnej súčasti
Spojeného kráľovstva. Za podstatných účastníkov celého sporu je nesporne dôležité
označiť i paramilitárne organizácie pôsobiace ako na strane nacionalistov, tak aj na
strane

unionistov,

ktorých

existencia

a pôsobenie

nemalým

dielom

prispeli

k radikalizácii konfliktu a náraste počtu jeho obetí, a to najmä od konca 60. do konca
90. rokov, kedy napokon došlo k podpísaniu GFA, ktorá sa vyznačovala konsociačným
charakterom a zakotvovala rovnocennosť oboch strán vo všetkých oblastiach. Okrem
nich sú významným aktérom samotné vlády v Londýne a Dubline, i politická
reprezentácia v Belfaste, politické strany všetkých troch zmienených reprezentácií
i externí aktéri, ktorých prínos dnes možno vysledovať najmä v rámci mierového
procesu.
Podľa J. Franka2 za samotným zrodom severoírskeho konfliktu nestála vo výraznej
miere náboženská intolerancia oboch skupín, ale ďaleko viac samotné Anglicko,
a najmä charakter koloniálnej politiky, ktorú realizovalo vo vzťahu k územiu Severného
Írska.

1
2

Často ohraničované obdobím od roku 1968 do roku 1998, kedy došlo k podpísaniu GFA.
FRANK, J. Konflikt v Severním Irsku. Praha, Triton, 2006, s. 11-12.
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Napriek skutočnosti, že severoírsky konflikt býva často označovaný ako konflikt
náboženský, prebiehajúci medzi katolíckou a protestantskou komunitou, prvok
náboženstva mal na severoírsku problematiku, síce nespochybniteľný, ale len
sekundárny význam. Podľa J. Franka ale faktom ostáva, že náboženstvo bolo v írskom
kontexte hlavným znakom určujúcim etnickú príslušnosť3, avšak z nášho uhla pohľadu
sa tento konflikt javí ako konflikt viacdimenzionálny, spájajúci v sebe prvky
náboženského, etnického, teritoriálneho i politického rozmeru. Boj Írov však
v konečnom dôsledku počas obdobia dlhých desaťročí predstavoval boj za politickú
autonómiu i náboženskú slobodu.
Problematika konfliktu prebiehajúceho v Severnom Írsku je javom, ktorý jestvuje
niekoľko desaťročí, v najširšom kontexte možno hovoriť o storočiach, počas ktorých
pretrváva rozdelenie írskej spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory. Počas celého tohto
obdobia sme svedkami krátko i dlhodobo trvajúcich, viac alebo menej násilných sporov
a zároveň aj niekoľkých pokusov o vyriešenie celej situácie.
Ako jedna z alternatívnych ciest sa z dnešného uhla pohľadu javila snaha o
zapojenie všetkých kľúčových aktérov do riadenia a rozhodovania, čo je jedným
z podstatných

znakov

Lijphartovho

modelu

konsociačného

riešenia

konfliktu

v rozdelenej spoločnosti. Ten hovorí o existencii „veľkej koalície“, ktorá je jadrom
systému, pretože vďaka nej sa všetky relevantné skupiny podieľajú na moci, možnosti
vzájomného (tzv. menšinového) veta, pomernom (proporcionálnom) volebnom systéme
a určitom druhu autonómie (federalizácii). Práve takýto charakter riešenia bol využitý
vládou konzervatívcov v čase vlády M. Thatcherovej i J. Majora. K prispeniu riešenia
celého sporu nenásilnou cestou sa následne pokúsila aj labouristická vláda T. Blaira po
jeho nástupe k moci vo voľbách v roku 1997. Napriek faktu, že problematika Severného
Írska je z procesu devolúcie vyčleňovaná pre svoju špecifickosť, určitá zmena zo strany
Westministeru v rámci devolučného procesu4 prišla aj vo vzťahu k Ulsteru. Práve počas
vlády Labouristov pod vedením T. Blaira došlo napokon i k podpísaniu GFA.
3

V Írsku teda existovalo a stále existuje spojenie medzi vierou a etnicitou. V priebehu 19. storočia
existovala schéma, podľa ktorej sa protestant mohol považovať za Íra, pretože žil v Írsku, ale musel
dodať, že nie je katolík. Tým bola jeho identita narušená, pretože protestantizmus mal svoje korene
v Anglicku. „Írstvo“ teda nemohlo byť úplné, ak nemalo patričnú náboženskú dimenziu. Toto spojenie
medzi vierou a etnicitou, ktoré dodnes prežíva v Severnom Írsku má svoje korene v 16. a 17. storočí,
kedy na seba írsky a anglický, resp. katolícky a protestantský element po prvýkrát narazili.
FRANK, J. cit.d., s. 24.
4
Na sklonku 20. storočia došlo k presadeniu často diskutovaného, a zároveň politicky problematického
konceptu devolúcie, v dôsledku ktorého zaznamenal unitárny štátny celok významnú premenu. Jeho
presadenie za vlády New Labour pod vedením T. Blaira znamenalo prenesenie časti legislatívnych

10
Faktom je, že Spojené kráľovstvo sa počas dlhého obdobia snažilo interpretovať
tento konflikt výlučne ako svoju internú záležitosť, avšak dnes je podľa nášho názoru
možné najmä v rámci mierového procesu vysledovať i jeho presah do medzinárodnej
dimenzie.
Konflikt predstavujúci ústrednú tému našej práce, ale i aktivity jeho aktérov počas
obdobia dlhých desaťročí stáli v popredí záujmu nie len britských a írskych vlád, ale
i politikov v Severnom Írsku a podľa nášho názoru predstavujú podstatné obdobie
v dejinách dnes dvoch samostatných štátov. K zvoleniu predkladanej témy nás viedla i
snaha o rozšírenie stavu poznania problematiky v Severnom Írsku, ale aj možnosť
potenciálneho prepojenia jednej z najznámejších politologických teórií A. Lijpharta zo
60. rokov. 20. storočia skoncipovanej pre výrazne kultúrne heterogénne spoločnosti
s praktickou rovinou riešenia problému severoírskej segmentovanej spoločnosti
v priestore vyspelej západnej Európy.

1.1 Metodológia práce, ciele práce a štruktúra práce
Jednou zo snáh predkladanej diplomovej práce bude podrobnejšie uvedenie do
danej problematiky s cieľom obsiahnutia všetkých podstatných informácií a údajov
potrebných pre komplexnejšie pochopenie súvislosti týkajúcich sa konfliktu
v Severnom Írsku.
Na základe deskriptívnej metódy, za pomoci vybraných relevantných zdrojov
venujúcich

pozornosť

nami

zvolenej

téme

priblížime

podstatu

tohto

viacdimenzionálneho konfliktu, podstatu príčin jeho vypuknutia a dlhodobého trvania
a tiež premenu okolností, jeho povahy a v neposlednom rade i turbulentný vývoj, ktorý
sprevádzal najmä obdobie polovice 20. storočia s istým presahom do súčasnosti.
V rámci sledovaného obdobia budeme náš záujem sústreďovať najmä na tri dimenzie
vzťahu jednotlivých aktérov, a to na vzťah medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom,
Írskou republikou a Veľkou Britániou a Severným Írskom a Írskou republikou.
Našu pozornosť zameriame na zmeny, ktorými Severné Írsko prešlo v čase od
vypuknutia konfliktu až do jeho „uzavretia“ podpísaním Veľkopiatkovej dohody na
konci 90. rokov. V kontexte mierového procesu a jeho výsledkov našu pozornosť
a exekutívnych kompetencií z centra na priamo volené inštitúcie regionálneho charakteru v Škótsku,
Walese a Severnom Írsku.
ŘÍCHOVÁ, B. Spojené království Velké Británie a Severního Irska: devoluce – tradice – změna. In
DVOŘÁKOVÁ, V. et al. Základní modely demokratických systémů. Praha, Oeconomica, 2008, s. 95.
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zameriame aj na samotnú GFA, prelomový dokument hľadajúci riešenie problematickej
severoírskej otázky s cieľom analyzovať, akým spôsobom ovplyvnilo prijatie a následná
implementácia dohody ďalší vývoj britsko-írskych vzťahov v severoírskej provincii.
Pozornosť zameriame aj na použité metódy riešenia konfliktu a jeho výsledky
a budeme sa snažiť zodpovedať otázku, do akej miery je možné považovať tento
konflikt za úplne vyriešený a uzavretý.
Pri spracovaní danej problematiky bude našou snahou i poskytnutie stručného
náhľadu na históriu konfliktu predstavujúceho gro prekladanej diplomovej práce, a to
i napriek skutočnosti, že primárnym cieľom nebude hĺbkové obsiahnutie celej jeho
histórie. Pre lepšie pochopenie príčin vedúcich k tak dlhodobo pretrvávajúcemu
konfliktu odohrávajúcemu sa navyše v nespochybniteľne demokratických konštitučných
podmienkach, ale aj následkov z neho vyplývajúcich a ovplyvňujúcich i súčasnosť, sa
však podľa nášho názoru javí stručný exkurz do histórie ako nevyhnutný.
Rovnako priblížime i kľúčových aktérov konfliktu a zanalyzujeme faktory, ktoré
prispeli k prehĺbeniu konfliktu, alebo naopak, napomohli jeho riešeniu. Cieľom bude
predstavenie nacionalistického a unionistického nazerania na celú situáciu a spôsob,
akým tento konflikt interpretovali obe znepriatelené strany sporu.
Okrem internej dimenzie konfliktu priblížime i jeho externú dimenziu, a to najmä
skrz zapojenie vonkajších aktérov do severoírskeho mierového procesu, a v rámci
aplikovateľnosti modelu konsociačného riešenia v podmienkach severoírskeho konfliktu
krátko priblížime a zanalyzujeme aj najvýznamnejšie dokumenty predstavujúce viac či
menej úspešné pokusy o jeho vyriešenie.
Diplomová práca bude koncipovaná ako prípadová štúdia, pričom našou snahou
bude stručné spracovanie teoretických a historických východísk. Cieľom tak bude
reflektovať všetky podstatné skutočnosti týkajúceho sa samotného konfliktu, i možnosti
aplikovateľnosti konsociačného modelu riešenia pre tento konkrétny prípad. Pri
spracovaní predkladanej témy využijeme primárne empiricko-analytický prístup, v jeho
rámci analýzu relevantných zdrojov, primárne texty konkrétnych dohôd, ale taktiež i
deskriptívnu metódu.
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1.2 Zdroje výskumu
Pri skúmaní problematiky v Severnom Írsku môžeme naraziť na skutočne veľké
množstvo zdrojov poskytujúcich náhľad na dejiny severoírskej provincie a historický
vývoj celého konfliktu prebiehajúceho v prostredí Severného Írska. V množstve z nich
sa ich autori snažia analyzovať príčiny vedúce k samotnému vypuknutiu konfliktu na
základe náboženského, socio-politického, kultúrneho ale i teritoriálneho hľadiska.
Množstvo odborných článkov i publikácii sa venuje problematike Severného Írska
v období The Troubles, a následnému obdobiu konca 90. rokov, kedy došlo k prijatiu
GFA, ale tiež následnému vývoji, avšak skutočne rozsiahla a hĺbková analýza
samotného mierového procesu a s ním súvisiacich dokumentov v kontexte Lijphartovej
teórie absentuje.
V predkladanej diplomovej práci sme sa v rámci jej prvej časti rozhodli vychádzať
predovšetkým z prehľadových publikácií zameraných na históriu konfliktu a jeho
priebeh. Ako cenný zdroj informácií nám poslúži kniha s názvom „Konflikt v Severním
Irsku“, v ktorej nám jej autor, J. Frank ponúka historický pohľad na konflikt
prebiehajúci v Severnom Írsku, pričom približuje jeho históriu a vývoj vzájomných
vzťahov medzi Anglickom a Írskom od stredoveku, až po 20. roky 20. storočia. Druhým
podstatným zdrojom informácií bude kniha s názvom „Politický systém Irska“, ktorej
autorom je I. Šlosarčík. Časť knihy, v ktorej autor pozornosť reáliám samotného
Severného Írska zahrňuje analýzu ústavne-politického systému Severného Írska,
kľúčové prvky severoírskeho konfliktu a približuje i ústavnú reformu po roku 1998,
založenú na Good Friday Agreement. V druhej časti práce budú pre nás podstatné najmä
diela samotného A. Lijpharta, v ktorých sa autor venuje problematike vnútorne
heterogénnych spoločností a tiež problematike konsociačnej demokracie. Nemenej
dôležité budú oficiálne znenia jednotlivých dohôd, ktorých uzatvorenie bolo jedným
z kľúčových momentov vo vývoji mierového procesu. Vychádzali sme pritom
z anglickej i českej literatúry.

13

2 Vývoj a riešenie konfliktov
Konflikt, ako fenomén sprevádzajúci celú históriu ľudských dejín bol,
a i v súčasnosti stále ostáva predmetom výskumu vedeckej obce. Okrem vedeckej scény
venujúcej pozornosť tejto problematike však tento pojem nie je neznámy ani verejnosti
širšej. Pod pojmom konflikt si dnes väčšina laickej verejnosti predstaví konflikt násilný,
ozbrojený, prinášajúci ľudské obete. Ako však konštatuje Š. Waisová, rovnako môže ísť
aj o ,,...typ chovania alebo druh činnosti, ktorá nemusí nutne obsahovať prvky
ozbrojeného násilia (propaganda, diplomacia, demonštrácia, bojkot, sankcie)“5.
V odborných publikáciách sa ďalej stretneme s rozdelením konfliktov na základe
ich povahy do rôznych kategórií. Najčastejšie, na základe rozsahu konfliktu6, hovoríme
o konfliktoch nízkej intenzity7 (low-intensity conflict) a vysokej intenzity8 (highintensity conflict). Hranica medzi nimi je definovaná ako jeden tisíc obyvateľov ročne.9
Konflikty nízkej intenzity tiež môžeme charakterizovať ako situáciu medzi vnútornými
nepokojmi a ozbrojenými konfliktami vnútroštátnej povahy.10
Práve fenomén konfliktu predstavuje jednu z hybných síl procesov odohrávajúcich
sa v minulosti a často i v prítomnosti. Pri komparácii moderných (súčasných) konfliktov
a konfliktov historických, ktoré prebiehali v minulých storočiach môžeme zhodnotiť, že
medzi nimi možno vysledovať viac, či menej odlišností. Š. Waisová11 poukazuje na
jeden veľmi podstatný aspekt. Zatiaľ, čo v predchádzajúcich storočiach zasiahli boje
a deštruktívny charakter konfliktu iba malú skupinu bojujúcich a civilistov, súčasné
konflikty majú dopad na obrovské skupiny bojujúcich a ešte väčšie skupiny civilistov.
V odborných publikáciách sa môžeme stretnúť s rôznymi zdôvodneniami tohto
fenoménu12, k najčastejším však väčšina odborníkov zaraďuje modernizáciu zbraní
a celkový technologický pokrok. Okrem samotného charakteru konfliktov prešla počas
dlhých desaťročí istou premenou i oblasť samotného riešenia konfliktov. ,,Vytvorenie

5

WAISOVÁ, Š. Řešení konfliktu v medzinárodních vztazích. Praha, Portál, 2005, s. 35.
Na tomto mieste máme na mysli počet obetí za obdobie jedného roku.
7
Ku konfliktom nízkej intenzity radí F. Tesař povstanie, guerillovú vojnu a systematické teroristické
útoky.
TESAŘ, F. Etnické konflikty. Praha, Portál, 2007, s. 26.
8
Ku konfliktom vysokej intenzity radí F. Tesař organizovaný boj, vojnu a genocídu.
TESAŘ, F. cit.d., s. 26.
9
TESAŘ, F. cit.d., s. 26.
10
ROSPUTINSKÝ, P. Vojna a ozbrojený konflikt v súčasnom medzinárodnom práve. In Politické vedy. Vol.
14, No. 3/2011, s. 72.
11
WAISOVÁ, Š. cit.d., s. 17.
12
Máme na mysli zvýšenie počtu obetí.
6

14
základných noriem medzinárodného systému (suverenita, teritorialita a neintervencia)
a ich prijatie umožňovali od polovice 17. storočia iba výnimočne zasahovať do
vnútorných záležitostí jednotlivých štátov.“13
Zásadnejší zlom v oblasti riešenia konfliktov prichádza najprv v prvej a následne aj
druhej polovici 20. storočia, ako sprievodný jav tragických skúseností s oboma
svetovými vojnami. Tie sa pre rozvoj výskumu riešenia konfliktov, ako jednej
z mnohých oblastí výskumu stali prirodzenou motiváciou. Dopady týchto globálnych
vojenských konfrontácií nie len na civilné obyvateľstvo, ale aj na politické elity vyvolal
diskusiu o budúcich možných spôsoboch predchádzania konfliktom podobného rozsahu
a v prípade vypuknutia sporu medzi štátmi, o jeho riešení vždy výlučne mierovou
cestou.
Ako je zrejmé, samotný odbor riešenia konfliktov sa teda rozvíjal postupne
a v niekoľkých etapách. Š. Waisová uvádza 4 kľúčové: 1. obdobie od roku 1914 do roku
1945; 2. obdobie od roku 1946 do roku 1969; 3. obdobie od roku 1970 do roku 1985
a napokon posledné, 4. obdobie od roku 1986 až doteraz. V období ohraničenom
začiatkom prvej svetovej vojny a koncom druhej svetovej vojny sa základy tohto odboru
ešte len utvárali. V tomto období sa tak novo- sformovaný odbor sústreďuje primárne
najmä na výskum riešenia konfliktov v medzinárodných vzťahoch, ale rovnako aj na
etnické, ekonomické a ďalšie konflikty. V rámci výskumu boli využité poznatky
z riešenia rôznych typov sporov- etnických, náboženských, ale i občianskoprávnych.
Využíva sa tiež tzv. ,,alternatívne riešenie sporov (ADR; Alternative Dispute
Resolution)“, v rámci ktorého nachádza, ako forma nástroja riešenia konfliktov svoje
uplatnenie adjudikácia, arbitráž, nezáväzná arbitráž a meditácia. Od druhej polovice 80.
rokov súvisí napredovanie v riešení konfliktov primárne s posunom americkosovietskych vzťahov a napokon aj s ukončením konfliktu, predstavujúceho základ
celého obdobia Studenej vojny. Najväčší dôraz je potom v rámci výskumu kladený na
vývojovú dynamiku konfliktov, environmentálne konflikty, ekonomické, kultúrne
a spoločenské rysy konfliktov, na vytvorenie funkčného systému včasného varovania,
na rozšírenie aktivít v oblasti preventívnej diplomacie a na povojnovú rekonštrukciu
oblastí.14

13
14

WAISOVÁ, Š. cit.d., s. 18.
WAISOVÁ, Š. cit.d., s. 15-30.
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2.1 Teoretický rámec severoírskeho konfliktu
Konflikt odohrávajúci sa v prostredí Severného Írska môžeme definovať ako
konflikt regionálny, prebiehajúci na území Írskeho ostrova, ktorého dlhodobé trvanie
medzi dvoma znepriatelenými komunitami so sebou prinieslo i vlnu násilia, ktoré
možno označiť za násilie sektárskej povahy, čím máme na mysli náboženský podtón
konfliktu. Na jeho vznik a postupný vývoj mal vplyv najmä samotný konfliktný vzťah
znepriatelených komunít, ich správanie, ale tiež vnímanie konfliktu a spôsob, akým celú
konfliktnú situáciu vnímali a ako ju interpretovali.
Jednu z prvotných príčin vypuknutia konfliktu v Severnom Írsku predstavovala
koncentrácia politickej moci nad územím Ulsteru v rukách anglických, ale prevažne
škótskych prisťahovalcov pôvodne protestantského vyznania a nerovné postavenie
pôvodného obyvateľstva prevažne katolíckeho vyznania, ktoré muselo zvádzať boj
o svoje práva. Novo prichádzajúce obyvateľstvo získalo vďaka svojim privilégiám
ďaleko výhodnejšie postavenie v komparácii s obyvateľstvom pôvodným.
Severoírsky konflikt dnes možno analyzovať na základe rôznych jeho atribútov.
V rámci predkladanej diplomovej práce sa však zameriame na jeho politický, etnický,
náboženský a teritoriálny rozmer.
Dvojica odborníkov F. Pfetsch a Ch. Rohloff15 chápu politický konflikt ako taký
konflikt, pri ktorom dochádza k stretu prekrývajúcich sa záujmov (positional
differences) v oblasti národných hodnôt a tém (nezávislosť, právo na sebaurčenie,
hranice a územie, distribúcia domácej a medzinárodnej moci, alebo prístup k moci).
Musí trvať určitú dobu a mať určitý rozsah, musí prebiehať minimálne medzi dvoma
stranami (štátmi, skupinami štátov, organizáciami, alebo organizovanými skupinami),
ktoré sú rozhodnuté presadzovať svoj záujem a dosiahnuť víťazstvo. Minimálne jednou
zo strán musí byť organizovaný štát. Možnými nástrojmi, ktoré sú používané v priebehu
konfliktu sú vyjednávanie, autoritatívne rozhodnutie, hrozba, nátlak, pasívne alebo
aktívne ukončenie alebo použitie fyzického násilia alebo vojny.
Ak dnes hovoríme o etnickom konflikte, má toto slovné spojenie vo vnímaní
prevažne negatívnu konotáciu. Podľa nášho názoru spĺňa severoírsky konflikt okrem
charakteristiky politického konfliktu, zároveň aj charakteristiku konfliktu etnického.

15

WAISOVÁ, Š. cit.d., s. 36.
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Ten vyvrcholil medzi podmaneným16 pôvodným, írskym národom, ktorý sa vyznačoval
odlišnosťou írskej kultúry, jazyka, náboženstva a historickej pamäti a dominantným
anglickým a škótskym etnikom17. Zároveň bol i konfliktom náboženským, v ktorom
írske obyvateľstvo inklinujúce prevažne ku katolicizmu, neváhalo počas dlhých
desaťročí bojovať za obranu svojej viery a náboženských slobôd. Jedným z dôvodov,
prečo pôvodne írske obyvateľstvo odmietalo priať protestantizmus bol i fakt, že
protestantizmus bol z ich pohľadu stotožňovaný s anglickou nadvládou.
Na záver, teritoriálny rozmer tohto konfliktu možno v krátkosti definovať ako
snahu republikánov udržať jednotu Írska a zachovať republikánsku štátnu formu, na
strane druhej ako snahu loyalistov udržať toto územie pod britským vplyvom.
Na tento konflikt môžeme nazerať z historického uhla pohľadu a datovať ho hlboko
do histórie. Novodobejšia história ho poníma od roku 1921 kedy došlo k podpísaniu
Anglo-Irish Treaty, na základe ktorej došlo k rozdeleniu ostrova. Najnovšie výskumy
potom pozornosť zameriavajú na obdobie 60. rokov minulého storočia, kedy došlo
k znovu- vypuknutiu celého konfliktu, známeho pod označením ´The Troubles´.
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Už na začiatku 17. storočia, kedy dochádzalo ku kolonizácii írskeho územia anglickými, ale hlavne
škótskymi protestantmi, predstavovali spomenuté skupiny privilegované obyvateľstvo, a to primárne
z dôvodu príslušnosti k štátom uznávanej cirkvi. V 2. polovici 17. storočia, po vydaní tzv. trestných
zákonov, boli katolíci navyše obmedzení v možnosti nosiť zbraň, zriaďovať školy, dediť pôdu po
protestantoch a prenajímať ju na dobu dlhšiu ako 31 rokov. Zároveň boli výrazne obmedzovaní
v možnosti pôsobiť v určitých profesiách, predovšetkým v právnických a boli vylúčení zo všetkých úradov
a armády.
Bližšie: FRANK, J. cit.d., s. 12-13.
17
Pohľad na katolíkov sa ešte viac vyostril po bitke dvoch kráľov, Jakuba II. s Vilémom III. Oranžským,
kedy boli katolíci porazení. Írski protestanti sa takmer rok sami bránili proti írskej armáde Jakuba II. a ich
regimenty figurovali aj vo Vilémovej protestantskej mnohonárodnostnej armáde, ktorá zvíťazila na rieke
Boyne 12. júla 1960. Tento dátum a predovšetkým priezvisko kráľa vstúpili do „oranžistickej“ mytológie
rovnako, ako spomienka na hrdinský odpor mesta Londonderry, ktoré sa počas troch mesiacov úspešne
bránilo Jakubovým obliehateľom. Obe udalosti si Oranžisti v priebehu 18. storočia začali pripomínať
formou pochodov a pôsobivých spomienkových rituálov.
Frank, J. cit.d., s. 17-18.
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3 Severoírsky konflikt
3.1 História konfliktu a jeho charakter. Náboženská, etnická,
sociálna, kultúrna a politická rovina konfliktu
Konflikt odohrávajúci sa v prostredí Severného Írska, v lokálnom prostredí tiež
označovaný ´the Troubles´18, korene ktorého v prevažnej miere spadajú do kategórie
politických a náboženských, nesiaha len do minulosti nedávnej, ale vyznačuje sa
historickou kontinuitou a jeho prvopočiatky môžeme datovať až niekoľko storočí
dozadu, do obdobia stredoveku, „kedy anglický panovník Henrich II. vyhovel žiadosti
exilového vládcu írskeho kráľovstva Leinsteru Murchadovi, aby mu dopomohol späť na
trón a povolil svojim normandským frankofónnym rytierom v Anglicku, aby pre neho pri
tej príležitosti Írsko dobili“19. Práve preto možno predpokladať, že práve Anglicko
(neskôr Veľká Británia), a najmä charakter koloniálnej politiky20, ktorú realizovalo21 vo
vzťahu k územiu22 Severného Írska, viedla k zrodu severoírskeho konfliktu.23 Počnúc
týmto obdobím pretrvávalo medzi Írmi a anglickými dynastiami, ktoré prijali
protestantizmus narastajúce napätie vyúsťujúce do konfliktu, spôsobeného primárne
pretrvávajúcou snahou Anglicka o ovládnutie Írska čoraz pevnejšie, až napokon
anglická ,,...politika anglizácie, feudalizácie a centralizácie Írska, ktorú kvôli odporom
Írov k protestantizmu sprevádzala aj proti- katolícka diskriminácia, vyvrcholila na
konci 16. storočia, kedy Angličania zlomili vojenský odpor v provincii Munster24
a následne za cenu veľkého vojenského ťaženia naprieč Írskom aj v provincii
Ulster25“26. Ako uvádza I. Šlosarčík, ,,najmä ulsterské osídlenie či ulsterská kolonizácia
sa stala základom špecifického vývoja v severnom Írsku a nepriamo aj dôvodom

18

Takto označovaný je od svojho znovu- vypuknutia na prelome 60. a 70. rokov.
FRANK, J. cit. d., s. 11.
20
Už koncom 17. storočia boli írski usadlíci práve predovšetkým v oblasti Ulsteru vyháňaní zo svojich
pozemkov a takto uvoľnené majetky boli poskytované prisťahovalcom z Anglicka, resp. Škótska.
ŘÍCHOVÁ, B. cit.d., s. 96.
21
Práve prisťahovanie anglických a škótskych osadníkov malo zaistiť podporu londýnskej protestantskej
vláde.
LOUGHLIN, J. The Ulster Question since 1945. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, s. 2.
22
Týkalo sa to najmä pozemkov v hrabstvách Tyrone, Donegal, Derry, Armagh a Antrim.
Ó hEITHIR, B. A Pocket History of Ireland. Dublin, O'Brien Press, 1989, s. 23.
23
Model národných vzťahov, ktorý sa v Írsku vytvoril v období anglickej a neskôr britskej nadvlády je
niekedy označovaný ako vnútorný kolonializmus.
24
Munster predstavuje jednu zo 4 provincií tvoriacich územie Írskeho ostrova. Ďalšími troma sú
Connacht, Leinster a Ulster.
25
Historicky sa územie Ulsteru skladalo z deviatich hrabstiev. Dnes k územiu Severného Írska patrí
Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone. Pôvodne však historický Ulster zahŕňal aj
hrabstvá Cavan, Donegal a Monaghan, ktoré dnes tvoria súčasť Írskej republiky.
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súčasného rozdelenia ostrova“27. Boj Írov v tomto, ale aj nasledujúcom období ale
nepredstavoval iba boj za politickú autonómiu, ale bol aj bojom za obranu ich viery.
Prvok

náboženstva

však

podľa

niektorých

odborníkov28

napriek

svojmu

nespochybniteľnému významu a roli, ktorú zohral, plnil iba úlohu sekundárnu.
Prelom období nasledujúcich dvoch storočí sa niesol v duchu výrazného
obmedzovania slobôd katolíkov, a to primárne na základe zákonov29, ktoré boli prijaté
írskym protestantským parlamentom, k zlepšeniu postavenia ktorých došlo až koncom
18. storočia.30 Napriek istému zlepšeniu svojho postavenia však boli katolíci
v nasledujúcom období obmedzovaní31 i naďalej, a hoci sa im v rámci dlhoročného
vývoja udalostí napokon podarilo vymaniť z vlny diskriminačných zákonov
a obmedzení a získať tak zastúpenie nie len v parlamentných, ale aj armádnych
a justičných kruhoch32, vytrvalá snaha o zrušenie britsko-írskej parlamentnej únie33
nezaznamenala na britskej strane inú, než negatívnu odozvu. Z rozhodnutia vtedajšieho
britského premiéra34došlo k obmedzeniu nezávislosti severoírskeho parlamentu35, ktorý
svoju autonómiu získal po úspešnej agitácii protestantských patriotov v roku 178236,
pričom írski poslanci mali získať zastúpenie v oboch komorách britského parlamentu.
K ďalšiemu zlepšenia postavenia katolíkov došlo na začiatku 19. storočia. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu sa jednalo predovšetkým o možnosť stať sa členom

26

FRANK, J. cit.d., s. 11-12.
ŠLOSARČÍK, I. Politický systém Irska. Praha, SLON, 2007, s. 15.
28
Napríklad MELICHAR, H. Dlouhý Velký Pátek: Konsocialismus a mírový proces v Severním Irsku, 19731998. In Mezinárodní vztahy, Vol. 40, No. 4/2005, s. 30.
29
Tieto zákony obmedzovali katolíkov vo vlastníctve zbraní, zriaďovaní škôl, dedení pôdy po
protestantoch a prenajímaní ju na dobu dlhšiu ako 31 rokov. Boli tiež obmedzení v možnosti pôsobiť
v právnických profesiách a vylúčení boli zo všetkých úradov a armády. Postupne boli zbavení i volebného
práva.
FRANK, J. cit.d., s. 13. a ELLIOT, M. The Catholics of Ulster: A History. London, Pengum Books, 2000, s.
165-168.
30
Postupne sa proti Británii samotnej čoraz hlasnejšie ozývali aj radikálne skupiny. Proti- britské a profrancúzske povstanie revolučnej organizácie Zjednotení Íri (United Irishmen) však v roku 1798 Briti
rozdrvili.
FRANK, J. cit.d., s. 14.
31
Najmä čo sa týkalo možnosti stať sa členom parlamentu.
32
Čo upravoval tzv. zákon o katolíckej emancipácii z roku 1829.
33
K vzniku ktorej došlo v roku 1800. Únia medzi Írskom a Britániou však nepriniesla očakávané výsledky,
upokojenie situácie medzi pȏvodným a novým obyvateľstvom, ani výsledky v oblasti hospodárskej
výkonnosti.
34
Vtedajším britským premiérom bol W. Pitt.
35
Premiér W. Pitt po potlačení povstania usúdil, že Írsko bude do budúcna stabilnejšie, ak obmedzí
nezávislosť írskeho parlamentu.
FRANK, J. cit.d., s. 14.
36
FRANK, J. cit.d., s. 14.
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parlamentu, obsadiť do vtedy pre nich neprístupné pracovné pozície a vzdelávať deti
podľa katolíckych zvyklostí.37
Z hľadiska novších dejín je pre nás potom podstatnejšie obdobie prelomu 60. a 70.
rokov 20. storočia, kedy tento konflikt ,,...po potlačení niekoľkých katolíckych
mierových hnutí za zrovnoprávnenie v rokoch 1968-1972“38 prepukol vo svojej násilnej
podobe. Ten však nebol primárne prameniaci z nespokojnosti, alebo neochoty katolíckej
časti tunajšieho obyvateľstva zotrvať v únii s Veľkou Britániou, ale prednostne
z diskriminácie, ktorú bolo nútené znášať pod váhou politiky unionistických vlád
v Stormnonte39, nakoľko v histórii severoírskeho parlamentu formovala vládu zväčša
unionistická väčšina40, ktorá tak získala hegemónne postavenie.41
Pri nazeraní na problematiku konfliktu odohrávajúceho sa počas dlhých desaťročí
v prostredí Severného Írska je nepochybne na mieste podotknúť, že tento konflikt sa
odohráva v úzkej nadväznosti na vzťah k Veľkej Británii, ktorá ho dlhé roky
prezentovala ako svoju internú záležitosť42, avšak evidentná snaha časti obyvateľstva
Ulsteru43 o odtrhnutie sa od Veľkej Británie a o pripojenie k samostatnej Írskej
republike sa z nášho uhla pohľadu javí ako možnosť nedefinovať tento konflikt
primárne a najmä výlučne ako vnútro- britskú záležitosť, o čom koniec- koncov svedčia
nie len vládne, ale aj mimovládne, a rovnako ako vnútro, tak aj medzištátne aktivity.
Z dnešného uhla pohľadu je tento konflikt síce konfliktom odohrávajúcim sa
v európskom prostredí, z hľadiska rozlohy však v rámci relatívne malého územia a ako
konštatuje J. Frank, ,,moderná fáza občianskeho konfliktu v Severnom Írsku nie je
históriou, ktorá by zásadnejšie ovplyvňovala európsku, resp. svetovú politiku 20. a 21.
storočia“44. Z nášho pohľadu je ale podstatný fakt, že pre zainteresované strany ide
o veľmi citlivú a trpkú historickú skúsenosť, a to bez ohľadu na relatívne nízky počet
37

Bližšie: FRANK, J. cit.d., s. 21-29.
MELICHAR, H. cit.d., s. 30.
39
Prakticky bolo diskriminované vo všetkých oblastiach politického, sociálneho a ekonomického života.
MELICHAR, H. cit. d., s. 30.
40
Čím bola diskriminácia katolíckeho obyvateľstva spolu so zavedením väčšinového volebného systému
ešte viac podporená.
41
SOBOTKA, E. Velkopáteční dohoda: příslib míru v Severním Irsku. In Politologický časopis, Vol. 7, No.
1/2000, s. 54.
42
Pričom jej najčastejšia argumentácia spočívala v poukazovaní na princíp suverenity a zásadu
nezasahovania do vnútorných záležitostí.
43
Ulster, nachádzajúci sa na severovýchode Írskeho ostrova predstavuje jednu zo štyroch írskych
provincií, ktorú tvorí 6 grófstiev a ktorá je súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska. Zvyšných 26 grófstiev spadajúcich do južnej časti tvorí samostatnú Írsku republiku (tiež
označovaná ako Írsko).
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obetí, ktoré si tento konflikt vyžiadal. A napriek spomenutému faktu, že sa z tohto
konfliktu nikdy nestal konflikt svetových rozmerov je podľa nášho názoru nutné
podotknúť, že má presah aj v rámci medzinárodnej dimenzie45.
Severoírsky konflikt býva často označovaný ako konflikt náboženský, prebiehajúci
medzi katolíckou a protestantskou komunitou.46 Je faktom, že náboženstvo bolo
v írskom kontexte hlavným znakom určujúcim etnickú príslušnosť47, avšak z nášho uhla
pohľadu sa tento konflikt javí ako konflikt viacdimenzionálny, nesúci v sebe
náboženský, etnický, teritoriálny i politický rozmer.

3.2 Analýza príčin jeho vypuknutia a dlhodobej existencie
Konflikt v Severnom Írsku možno charakterizovať ako konflikt dlhotrvajúci,
navyše, v prostredí vyspelej a demokratickej západnej Európy i ako nevídaný, vedený
medzi dvoma kľúčovými účastníkmi sporu, probritsky a proírsky orientovanými
skupinami,

ktorých

výrazne

určujúcou

identitou

bola

prináležitosť

k jednej

z konfesných skupín.
V historickej debate prebiehajúcej medzi nacionalistami a unionistami existuje aj
po dlhých desaťročiach spor o to, ktorá z dvoch zmienených skupín má na územie
Severného Írska historicky nárok. Zatiaľ čo nacionalisti svoj nárok na toto územie
odvodzujú od svojich keltských predkov žijúcich na tomto území, unionistická
argumentácia spočíva v poukazovaní na fakt, že ich predkovia sa na teritóriu
označovanom ako Severné Írsko nachádzali ešte pred príchodom Keltov.48
Prvé konflikty vyplývajúce nie len z náboženskej, ale primárne etnickej odlišnosti
vypukli na území Ulsteru už v prvej polovici 17. storočia49. Protestantskí kolonisti
prichádzajúci na toto územie predovšetkým zo vnímali katolícke obyvateľstvo žijúce
v tejto časti ostrova za menejcenné, čo odštartovalo a postupne prehlbovalo segregáciu
oboch skupín obyvateľstva a zväčšovalo priepasť medzi nimi. Novo prichádzajúci
kolonisti boli zo strany írskych katolíkov považovaní za reprezentantov záujmov
44

FRANK, J. cit.d., s. 9.
Príkladom môže byť pomoc dobrovoľníkov Írskemu republikánskemu bratstvu (Irish Republican
Brotherhood/IRB) krátko po vzniknutí Spojených štátov Amerických, na konci 19. storočia, vstup OSN do
konfliktu v 60. rokoch 20. storočia, alebo zapojenie sa USA do severoírskeho mierového procesu v 90.
rokoch 20. storočia.
46
McEVOY, J. The Politics of Northen Ireland. Edinburg, Edinburg University Press, 2008, s. 8.
47
FRANK, J. cit.d., s. 24.
48
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Anglicka. Naopak, protestanti disponovali pocitom vlastnej rasovej nadradenosti,
a v období po rozdelení ostrova i obavami že v prípade zjednotenia ostrova dôjde
k strate ich výsadného postavenia a ekonomickému úpadku, pričom striktne odmietali
duchovný rámec írskeho katolicizmu. Odlišnosť jazyka, náboženstva a majetkové
rozdiely tak už od počiatku viedli k postupnému odcudzeniu oboch komunít. Prvá
vzbura zo strany írskeho obyvateľstva prišla už v roku 1641.
Vlna etnického napätia prišla na konci 18. storočia, kedy dochádzalo k miernemu
a len postupnému uvoľňovaniu proti- katolíckej legislatívy. Katolíci tak postupne získali
možnosť prenajímať si pôdu po emigrantoch do USA, a zároveň i možnosť presadiť sa
v oblasti plátenníctva, ktoré do tej doby predstavovalo výlučnú záležitosť ulsterských
presbyteriánov.50
V počiatočnej fáze predstavoval podstatu konfliktu spor o územie Írskeho ostrova,
po podpise Anglo-Irish Treaty (1921), ktorou došlo k jeho rozdeleniu a vzniku
samostatného Írskeho štátu51 (neskôr Írskej republiky) o územie Severného Írska, ktoré
bolo pričlenené k Veľkej Británii a došlo tak k vzniku Spojeného kráľovstva. AngloÍrska zmluva sa stala politickou realitou, ktorá ukončila vojnu za nezávislosť52 trvajúcu
od roku 1919 do roku 1921. Táto vojna však vzájomné anglo- írske vzťahy
poznamenala veľmi negatívne. Anglo-Írska zmluva obsahovala ustanovenie, že
v prípade odtrhnutia územia Severného Írska od Slobodného Írskeho štátu, mala byť
ustanovená komisia, ktorá by medzi nimi vytýčila hranicu.53 Tento boj medzi
„operačnými jednotkami“ Írskych dobrovoľníkov (Irish Volunteers) a „čiernohnedými“
(Black and Tans), ktorým pomáhali britské pomocné zbory, charakterizovala

49

V rokoch 1641-1649.
Protestanti sa hrozbe straty pracovných príležitosti začali brániť útokmi na katolícke obydlia, ktoré
uskutočňovala tajná organizácia Peep Of Day Boys, ktorej rivalom boli katolícki Obrancovia (Defenders).
V roku 1795 po jednej z bitiek protestanti založili Oranžský rád (Orange Order), z tradície
slobodomurárstva čerpajúcej a násilne sa profilujúcej organizácie, ktorej hlavnou úlohou bolo strážiť
odkaz Viliama Oranžského. Rád, ktorý našiel množstvo podporovateľov v armáde a medzi šľachtou
zosobňoval tzv. loyalizmus, írske protestantské krédo, z ktorého vyplývala povinnosť čo najdôslednejšie
ochraňovať britské protestantské dedičstvo v Írsku proti všetkým jeho nepriateľom.
J. Frank, s. 18-19.
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Slobodný írsky štát (1922-1937).
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Tá bola nasledovaná občianskou vojnou trvajúcou od roku 1921 do roku 1923 medzi prívržencami a
odporcami dohody. V kontexte nesúhlasu s dohodou došlo i k štiepeniu vo vnútri IRA. Napokon zvíťazili
prívrženci dohody. Porazená strana Sinn Féin sa podobne ako IRA rozštiepila na odporcov dohody,
nasledujúc tak politického vodcu E. de Valeru a stala sa tak oficiálnou opozíciou, zatiaľ čo druhá skupina
pokračovala vo svojich aktivitách ilegálne, podporujúc útoky vedené IRA.
53
Zdroj:
Anglo-Irish
Treaty.
[online],
[cit.
20.5.2015]
Dostupné
na
internete
<http://treaty.nationalarchives.ie/document-gallery/anglo-irish-treaty-6-december-1921/anglo-irishtreaty-6-december-1921-page-4/>.
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partizánska vojna, prepady zo zálohy, útoky na policajné kasárne a úkladné atentáty na
strane jednej, zatiaľ čo protivník sa uchyľoval k najrôznejším trestným akciám, streľbe
do civilného obyvateľstva, vypaľovaniu miest, popravám a teroru.54 Týmto udalostiam
však prechádzalo vypuknutie Veľkonočného povstania (The Easter Rising) v roku 1916,
počas ktorého skupina republikánov (známa ako Írske republikánske bratstvo (Irish
Republican Brotherhood/IRB55) obsadila dôležité miesta v Dubline a vyhlásila Írsku
republiku. Povstanie56 bolo po pár dňoch potlačené britskými jednotkami a nezískalo
podporu širšej verejnosti, ale po poprave niekoľkých účastníkov i vedúcich osobností
povstania sa verejná mienka otočila v prospech nacionalistov, primárne smerom k Sinn
Féin.57
Násilie, ako charakteristický sprievodný jav severoírskeho konfliktu bolo
kľúčovým nástrojom celého sporu, primárne v dôsledku neúspešnosti jeho riešenia
mierovou, (alebo vo všeobecnosti) nenásilnou cestou.
K prehĺbeniu konfliktu podľa nášho názoru prispeli aktívne skupiny obyvateľstva
a ich opakované protesty58, nesmieme však opomenúť ani nepriateľskú a z časti
neprimerane silnú odozvu armády, či policajných zložiek. Príliš radikálne zákroky voči
pokojne vyjadrujúcim nespokojnosť či nesúhlas sa z nášho pohľadu za každých
okolností javia ako podporujúce vlnu nespokojnosti a všeobecného spoločenského
presvedčenia o potrebe mobilizácie síl za obranu svojich práv a proti neprimeraným
reakciám ozbrojených bezpečnostných zložiek.
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MOODY, W.T., MARTIN, X.F. et al. Dějiny Irska. Praha, Nakladatelství lidové noviny, 1996. s. 239.
V roku 1858 vzniklo Írske republikánske bratstvo (Irish republican brotherhood/IRB), známe tiež pod
označením „Feniáni“. Základy tejto organizácie vznikali súčasne v Dubline, aj v New Yorku. Feniálni
neverili, že by Británia niekedy poskytla Írsku nezávislosť dobrovoľne, preto pristúpili k vytvoreniu tajnej
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prežilo a v roku 1916 sa konečne ujalo vedenia v povstaní (The Easter Rising), o ktoré sa snažilo už v roku
1865.
MOODY, W.T., MARTIN, X.F. et al. cit.d., s. 212-213-214.
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Následné násilie od roku 1916 predstavovalo spôsob, akým írski nacionalisti požadovali Home Rule
v rámci Spojeného kráľovstva, čo unionisti odmietali.
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DIXON, P. cit. d., s. 4.
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však v Derry stretlo zhruba 1000 ľudí, ktorí boli na mieste kruto napadnutí zo strany RUC.
Frank, J. cit.d., s. 71.
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3.3 Aktéri konfliktu
Aktérov jedného z najvýznamnejších konfliktov, ktoré sa v európskom prostredí
odohrali po skončení 2. svetovej vojny by bolo najjednoduchším spôsobom možné
rozlíšiť ako Írov a Britov. Takéto vymedzenie sa však z nášho pohľadu javí ako
nedostatočné, disponujúce malou výpovednou hodnotou. Skutočnosťou je, že obe
skupiny, ako Veľká Británia, tak aj Írska republika mali v tomto konflikte nepochybné
zastúpenie59.
Klasickým a neodmysliteľným aktérom však boli okrem vlád oboch zúčastnených
strán aj samotné politické strany pôsobiace v rámci politických scén oboch bojujúcich
celkov.
V rámci severoírskej politickej straníckej scény tu mali svoje zastúpenie katolícka
Social Democratic and Labour Party (SDLP) a strana Sinn Féin (SF), protestantské
Ulster Unionist Party (UUP), Democratic Unionist Party (DUP)60 a zhruba proporčne,
protestantským i katolíckym elektorátom podporovaná Alliance Party of Northern
Ireland (APN). V rámci nacionalistického straníckeho spektra, a rovnako aj v rámci
unionistickej straníckej sústavy môžeme vidieť istú podobnosť. Zatiaľ čo v rámci
nacionalistickej časti severoírskeho straníckeho spektra, na radikálnom krídle pôsobiaca
strana Sinn Féin ako reprezentant katolíckej, republikánskej časti severoírskeho
obyvateľstva všeobecne známa svojou spoluprácou s polovojenskou organizáciou IRA61
striktne odmietala politické riešenie celého konfliktu a využívala rôzne formy násilia
neprejavujúc tak

snahu o zapojenie do mierových dialógov, SDLP ako umiernený

reprezentant katolíckej, nacionalistickej časti obyvateľstva volala po politickom riešení
a predstavovala jedného zo zástancov politickej dohody, ako výsledku mierového
dialógu. Na strane protestantskej, unionistickej časti prejavovala UUP ako jeden
z reprezentantov záujmov probritsky orientovanej časti obyvateľov Ulstera ochotu
k mierovým dialógom, zatiaľ čo DUP, a najmä jej predseda I. Paisley stál proti

59

Obe severoírske komunity pritom hľadali podporu u svojej „materskej“ skupiny v Londýne, resp. v
Dubline.
MELICHAR, H. cit. d., s. 30.
60
Založená niekoľkými bývalými členmi UUP.
61
Táto skratka bola po prvýkrát použitá pre označenie jednotiek Irish Volunteers a Irish Citizen Army
v priebehu Veľkonočného povstania.
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mierovému procesu, ohrozovanému najmä pravidelnými Oranžskými pochodmi62, ktoré
používal pre politické zviditeľnenie proti- mierovej kampane.63
V rámci nami skúmane problematiky sa najčastejšie môžeme stretnúť s rozdelením
aktérov v súvislosti s ich náboženským presvedčením, a zároveň v závislosti na ich
inklinácii k jednému z bojujúcich štátnych celkov. Zjednodušene možno povedať, že
zatiaľ čo írski nacionalisti64, a teda (prevažne) katolícka časť severoírskeho
obyvateľstva, presadzovala zjednotenie celého územia Írska65, a teda odtrhnutie 6
severoírskych grófstiev od Spojeného kráľovstva a jeho pripojenie k dnes samostatnej
Írskej republike, pro- britskí orientovaní unionisti, predstavujúci z religiózneho pohľadu
prevažne protestantskú časť, dúfajú v zachovanie Ulsteru ako integrálnej súčasti Veľkej
Británie. Náboženskú dimenziu teda prelína ešte etnická dimenzia konfliktu vo výrazne
segmentovanej spoločnosti v rámci dvoch separovaných66 skupín67. Podstatné je tiež to,
že náboženská identita dvoch komunít v rámci Severného Írska sa zhoduje s etnonárodným rozdelením. Ako však konštatuje J. McEvoy68, konflikt pretrvávajúci v tejto
oblasti nie je iba konfliktným vzťahom medzi nacionalistami a unionistami, ale rovnako
podstatný je aj samotný vzťah medzi Britániou a Írskou republikou rovnako, ako i vzťah
medzi domácimi vnútroštátnymi komunitami a dvoma samostatnými štátmi.
Pri snahe o zmienenie všetkých relevantných aktérov možno za najvýznamnejších
označiť aj severoírsku Kráľovskú ulsterskú políciu (Royal Ulster Constabulary – RUC),
ktorá pokojné demonštrácie kruto potlačovala69, samotnú britskú armádu a tajné služby,
rovnako tak aj polovojenské organizácie republikánov (IRA – Irish Republican Army,
menšia skupina INLA – Irish National Liberation Army) a loyalistov (UVF – Ulster
Volunteer Force, UDA/UFF – Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters,
LVF – Loyalist Volunteer Force). S Írskou republikánskou armádou je ďalej úzko
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spojená Sinn Féin70 (My sami/SF), ktorá predstavuje politické krídlo IRA, zatiaľ čo
s UVF je spojená Progressive Unionist Party71 (Pokroková unionistická strana/PUP).
Práve paramilitárna Írska republikánska armáda72 je nie len širokou odbornou
verejnosťou, ale tiež rozličnými médiami často skloňovaným aktérom podieľajúcim sa
vo výraznej miere na etablovaní severoírskeho konfliktu. Ako uvádza B. O´Brien73, jej
primárnym cieľom je ukončiť britskú nadvládu v Írsku a podľa svojej ústavy vytvoriť
Írsku socialistickú republiku, ako to zakotvuje prehlásenie z roku 1916. Pri ceste
k naplneniu svojho cieľa zbaviť sa britskej prítomnosti a nadvlády v Severnom Írsku
neváhala IRA využiť zabíjanie, zastrašovanie, zmrzačovanie a rôzne formy terorizmu.
Problematickým sa z hľadiska dlhodobého trvania sporu javí práve presvedčenie IRA,
že jediný spôsob, ako sa zbaviť britskej nadvlády v tejto oblasti je využitie rôznych
foriem násilia, ktoré si koniec- koncov počas celého trvania konfliktu vyžiadalo tisícky
ľudských životov. Práve zvolená metóda „riešenia“ konfliktnej situácie tento spor podľa
nášho názoru ešte viac prehĺbila.
Okrem vyššie zmienených je však potrebné poukázať aj na externú dimenziu
konfliktu a zároveň na fakt, že nemenej podstatné bolo i aktívne zapojenie vonkajších
aktérov, pričom za jedných z najvýznamnejších možno nepochybne označiť Spojené
štáty americké, na území ktorých dnes žije početná americko-írska komunita, asi 40 mil.
Američanov deklarujúcich írsku identitu. Prínos USA sa prejavil aj po ich vstupe do
mierového procesu, najmä počas úradovania B. Clintona a jeho administratívy v Bielom
dome. Veľký prínos predstavovali v rámci ekonomickej oblasti a ekonomických
rozporov v podobe ekonomickej administratívy. ,,Do provincie začali prúdiť finančné
prostriedky v podobe priamych investícií zahraničného kapitálu, podpory tretieho
sektora a vytvorenia špeciálnych medzinárodných fondov.“74
K zlepšeniu vzťahov Veľkej Británie a Írskej republiky nepochybne prispelo tiež
členstvo v Európskom ekonomickom spoločenstve (EES), čo im umožnilo od roku 1974
nový spôsob komunikácie a prerokovanie spoločnej politiky voči Severnému Írsku.75
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3.3.1 Vlády v Londýne a Dubline
V rámci snahy o nájdenie riešenia severoírskeho konfliktu politickou cestou sa ako
významní aktéri sporu vyprofilovali vlády oboch štátnych celkov. V rámci vzťahu
medzi oboma zmienenými vládami sa môžeme stretnúť s faktom, že „írska vláda
v snahe o ochranu severoírskych katolíkov činila prehlásenia na adresu britskej vlády,
ktorá často reagovala skôr tak, že nereagovala a vzťahy oboch krajín tak zostávali
značne odmerané“76. Na druhej strane pomyselnej barikády teda počas dlhých rokov
trvania konfliktu stáli vlády v Londýne.
Snahou prispieť k vyriešeniu konfliktu nepochybne disponoval ministerský
predseda T. O´Neill77, ktorý sa do čela vlády postavil v roku 1963 a vláda ktorého činila
určité ústupky voči katolíkom, čo primárne vyplývalo z diskriminácie katolíckej
menšiny, ktorá sa čoraz intenzívnejšie dožadovala zrovnoprávnenia svojho postavenia,
a to najmä v otázke zamestnanosti a prideľovania bytov. Ani tieto ústupky voči
katolíckej časti tunajšieho obyvateľstva však nepriniesli úplné zrovnoprávnenie.
Napriek tomu sa jeho politika vo vlastných radoch nestretla s veľkou podporou. Medzi
jeho kritikov patril I. Paisley i B. Faulkner. Na druhej strane však vlnu protestov
spustilo zavádzanie pohotovostnej legislatívy zo strany britskej vlády. 78 Ako
problematické sa potom v dobe vlády M. Thatcherovej (1979-1989) profiluje vylúčenie
„násilníckych“ strán z účasti na mierových jednaniach, ktoré v snahe o dosiahnutie
svojich cieľov využívali rôzne formy násilia, no i napriek tomu neprestali predstavovať
relevantných aktérov, ktorých vylúčenie z jednaní nemohlo v zásade priniesť nič
pozitívne.
Napriek tomuto faktu sa však vláda Konzervatívcov, ktorá sa vyznačovala pomerne
výraznou mierou konzistencie, nemalou mierou usilovala o vyriešenie celého sporu
politickou, nie násilnou cestou, a to v tomto období vláda M. Thatcherovej (1979-1989)
a následne i vláda jej nástupcu J. Majora (1990-1997). V podobnej snahe po takmer
osemnástich rokoch trvajúcej vlády Konzervatívnej strany sa po voľbách v roku 1997
usiloval pokračovať i vtedajší predseda Labour Party, T. Blair.
Ako súčasť riešenia severoírskej problematiky sa z nášho pohľadu javí aj zmena
britskej politiky voči Ulsteru v rámci devolučného procesu, k zahájeniu ktorého došlo
práve v období vlády Labouristov (1997). Napriek faktu, že problematika Severného
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Írska je z procesu devolúcie vyčleňovaná pre svoju špecifickosť, určitá zmena zo strany
Westministeru v rámci devolučného procesu prišla aj vo vzťahu k Ulsteru. Práve počas
vlády Labouritov pod vedením T. Blaira došlo napokon i k podpísaniu GFA79.

3.3.2 Politické strany v straníckom systéme Severného Írska
Nemenej podstatného účastníka sporu predstavovali samotné politické strany, ktoré
je najlepším spôsobom možné charakterizovať na základe ich pozície pozdĺž sektárskej
priepasti, oddeľujúcej protestantov a katolíkov a Britov a Írov. Tak sa vlastne
stretávame s pojmami republikán/nacionalista a unionista/loyalista.80
Severoírsky stranícky systém (systém politických strán) však predstavuje veľmi
zaujímavý fenomén, ktorý je špecifický nie len v rámci straníckej sústavy Veľkej
Británie, ale aj z hľadiska stranícko-politických sústav na regionálnej81 úrovni
všeobecne. ,,Jedným z dôležitých a charakteristických rysov severoírskeho regionálneho
straníckeho systému bola dlhodobá a takmer úplná absencia relevantných britských
strán, čoby priamych účastníkov volebno-politickej súťaže na severoírskej scéne, čo bol
moment zvýrazňujúci jej špecifický, periférny charakter. Druhým momentom je, že táto
stranícko-politická sústava je zložená z dvoch subsystémov, protestantsko-loyalistického
a katolícko-nacionalistického,

pričom

sektory

voličstva

a politické

formácie

nachádzajúce sa mimo, alebo na pomedzí týchto subsystémov mali doposiaľ iba malý
význam.“82
Charakteristickým znakom severoírskych politických strán je teda ich vcelku
zreteľná odlišnosť od politických strán pôsobiacich v rámci straníckych systémov Írskej
republiky i Veľkej Británie. Druhým podstatným znakom je napojenie väčšiny z nich na
jednu z konfesných skupín (katolíkov/protestantov). V rámci severoírskeho straníckeho
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priestoru tak pôsobia štyri relevantné politické strany, dve pre každú z tradícií,
a zároveň niekoľko menších strán83 nachádzajúcich sa často na okraji každej komunity.
Konzervatívna strana,

predstavujúca tradičnú politickú stranu

v britskom

politickom a straníckom systéme od začiatku prejavovala nesúhlas s prerušovaním
väzieb s obyvateľmi územia, ktoré patrilo do tzv. britského impéria. To sa prejavilo aj
na tradičnej väzbe k unionistickým stranám v Severnom Írsku. Počas väčšiny času
zaujímali v rámci severoírskej politickej scény jednoznačne hegemónne postavenie
unionistické politické strany.
Z unionistických politických strán zaujímala kľúčové postavenie Ulster Unionist
Party (Ulsterská uninonistická strana/UUP), strana s dlhoročnou tradíciou, zaujímajúca
pozíciu hegemónneho politického zoskupenia pôsobiaceho v Severnom Írsku od roku
1905.84 ,,Jednalo sa o typickú vládnu „stranu poriadku“ s výraznými oligarchickými
rysmi. Prepojenie s britskými konzervatívcami síce zvýrazňovalo pravicové rysy jej
orientácie, avšak vo vnútri tejto formácie pôsobili rovnako aj centristické a ľavicové
prúdy, ktoré spájal kult protestantského loyalizmu, snaha o zachovanie spojenia (únie)
s Veľkou Britániou a obhajoba severoírskeho inštitucionálneho usporiadania.“85
UUP sa tak od samého začiatku profilovala ako strana odmietajúca pričlenenie
historického územia Ulsteru k dnes nezávislej Írskej republike, no i napriek tomu
predstavuje v rámci unionistického straníckeho spektra umiernenú stranu. UUP si až do
obdobia 60. rokov 20. storočia zachovávala svoje postavenie kľúčového hráča nie len
v rámci unionistického krídla, ale i v rámci celého severoírskeho politického spektra a
dominovala severoírskej politike počas väčšiny času existencie Severného Írska (1921),
predstavujúc tak efektívne vládnucu politickú stranu, formujúcu vládu viac ako 50
rokov, až do zavedenia priamej správy z Londýna v roku 1972. Počas pol storočia vlády
bola stranou, ktorá držala podstatnú väčšinu kresiel v Stormonte, v írskom parlamente
a väčšinu severoírskych kresiel v britskom parlamente. Možno ju charakterizovať ako
stredo-pravú stranu, v prevažnej miere majúcu podporu strednej triedy v rámci
protestantskej komunity a podnikateľskej sféry Severného Írska.86
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Postupom času však v rámci ulsterského unionizmu došlo k fragmentácii a k vzniku
nových politických subjektov87 – politických strán, radikálne orientovaných formácií,
ale i nátlakových skupín, a zároveň k vnútornému pnutiu v rámci UUP, v rámci ktorej
sa čoraz intenzívnejšie prejavovalo rozdelenie na proreformnú (faulknerovské krídlo
UUP) a antireformnú časť. Tá bola postupom času donútená spolupracovať aj
s novovzniknutými

unionistickými

aktérmi.

Postupná strata jej

hegemónneho

postavenia tak nutne znamenala potrebu spolupráce primárne s DUP (Democratic
Unionist Party/Demokratická unionistická strana), VUPP (Vanguard Unionist
Progressive party/Avantgardná pokroková unionistická strana) a UUUC (United Ulster
unionist Council/Zjednotená ulsterská unionistická rada). Takéto postavenie zaujímala
až do konca 70. rokov, kedy sa jej napokon podarilo udržať si status najsilnejšej
unionistickej strany.
UUP prešla počas svojej dlhoročnej existencie výraznou a zásadnou názorovou
premenou. Pod vedením D. Trimble sa postupne presunula z pozície zástancu
odmietavého stanoviska vo vzťahu k vyjednávaniam s teroristickými subjektmi,
k pozícii účastníka rokovaní, ktoré napokon viedli i k podpisu Good Friday Agreement.
Jej dlhoročným predsedom bol práve D. Trimble (1995-2005), ktorý z vedenia strany
odstúpil v roku 2005, po porážke strany vo voľbách do westministerského parlamentu88,
a ktorý v rozmedzí rokov 1993 a 2003 čelil vzmáhajúcej sa opozícii vo vnútri vlastnej
strany. Jej súčasným predsedom je M. Nesbitt.
Na druhom konci unionistického politického spektra sa nachádza pôvodne druhá
najväčšia, dnes skutočne najväčšia89 unionistická strana Democratic Unionist Party
(Demokratická unionistická strana/DUP), ktorú v roku 1971 po odtrhnutí časti UUP
založil jej dlhoročný predseda I. Paisley a na čele ktorej stál až do roku 2008.90 Táto
politická strana bola do značnej miery prepojená s protestantskými paramilitárnymi
formáciami a inými nátlakovými organizáciami, čo bolo jedným z podstatných faktorov,
ktoré jej postupom času zaistili kľúčovú pozíciu v rámci severoírskeho straníckeho
spektra a zároveň posilňovali jej vydieračský potenciál. „Demokratická unionistická
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strana, zastávajúca otvorene antikonsociačnú líniu a štylizujúca sa do role
,,unionistickej strany, ktorej možno veriť“, sa skutočne stala v 2. polovici 70. rokov
hlavným politickým reprezentantom radikálneho unionizmu, čo bolo uľahčené
postupným oslabovaním konkurenčných formácií, v prvom rade Avantgardnej
unionistickej pokrokovej strany (Vanguard Unionist Progressive Party/VUPP)
a následne Zjednotenej ulsterskej unionistickej strany (United Ulster Unionist
Party/UUUP).“91 Vymedzovala sa primárne voči, podľa jej názoru, príliš veľkým
ústupkom UUP voči katolíckej menšine.92
DUP nahradila Protestant Unionist Party (Protestantská unionistická strana/PUP),
ako stranu pracujúcej triedy, ktorej hlavným cieľom je zachovávať a posilňovať ústavné
postavenie Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva a dosiahnuť dlhodobú
politickú stabilitu a mier.93 Kulmináciu jej úspechu v 1. polovici 80. rokov vystriedalo
v 2. polovici postupné oslabovanie jej voličského potenciálu. Profiluje sa ako jasný
odporca GFA a predstavovala tiež opozíciu94 voči Sunningdale Agreement z roku 1973.
Povahu celého severoírskeho straníckeho systému do značnej miery určovalo práve
súperenie medzi UUP A DUP. Zaujatie odmietavého stanoviska voči realizácii GFA,
ale primárne voči prizvaniu Sinn Féin k rokovaniam o jej konečnom znení na konci 90.
rokoch 20. storočia jej prinieslo istú mieru úspechu vo voľbách, v ktorých porazila
UUP, keď v rokoch 2003 a 2007 zvíťazila a získala aj väčšinu kresiel vo Westministri
(vo voľbách v roku 2005). 95
Z dôvodu poklesu voličskej základne hrali ďalšie unionistické strany od konca 70.
rokov už len okrajovú úlohu. ,,Bez vykročenia z periférnych oblastí ulsterskej politiky
a žiaduceho zviditeľnenia na regionálnej politickej scéne ale tieto strany nemohli
vytvoriť alternatívu k hlavným stranám ako UUP a DUP. Istú výnimku predstavovala
Ulster Popular Unionist Party (Ulsterská ľudová unionistická strana/UPUP), pôvodne
označovaná ako Ulsterská pokroková unionistická strana.“96 Navyše, pri skúmaní
90
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politických zoskupení severoírskeho straníckeho systému je možné konštatovať, že ich
plnú

integráciu

do

politického

procesu

komplikovala

aj

ich

prepojenosť

s paramilitárnymi loyalistickými skupinami, ako tomu bolo napr. v prípade UDP a PUP.
V rámci nacionalistickej časti severoírskeho straníckeho spektra, sa na jednej strane
kontinua nachádza Sinn Féin (SF/My sami), dlho známa ako politické krídlo Provisional
IRA (PIRA), zároveň označovaná ako radikálna republikánska strana, ktorá so stranou
SDLP (Social Democratic and Labour Party/SDLP) dlhodobo zvádzala podobné
súperenie, aké prebiehalo v unionistickej časti severoírskeho straníckeho spektra.
Založená bola v roku 1908 A. Griffithom a od počiatku svojho vzniku hlásala nutnosť
spoliehať sa na svoje vlastné sily. A. Griffith sa domnieval, že írski poslanci by mali
z Westministeru odísť a zriadiť nezávislý parlament, formálne ale naďalej prepojený
s Britániou osobou kráľa.97 Počas väčšiny času svojej existencie, najmä v období ´The
Troubles´ sa Sinn Féin dobrovoľne vyhýbala účasti na parlamentnej politike Severného
Írska, Írskej republiky98 alebo Spojeného kráľovstva. Argumentovala pritom
presvedčením, že rozdelenie Írska nie je platné a že participácia na akejkoľvek vláde,
ktorá uznala rozdelenie ostrova by spochybnila základné stranícke princípy.99 Táto
platforma zdržiavania sa na zasadaní írskeho parlamentu (označovaný ako Da´il E´
ireann) bola odmietnutá po uskutočnení republikánskych hladoviek v roku 1981. Od
tohto momentu sa rovnováha síl medzi obhajcami ozbrojeného boja a tými, ktorí
obhajovali zjednotenie Írska politickými prostriedkami posunulo smerom na stranu
prívržencov politického riešenia.
Avšak už v roku 1970 dochádza k rozštiepeniu Sinn Féin na Official Sinn Féin100
(Oficiálna Sinn Féin/OSF) a Provisional Sinn Féin101 (Provizórna Sinn Féin/PSF), a to
na základe sporu o otázku (ne)uznania parlamentných telies v Dubline a Belfaste
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a ideologického konfliktu medzi tými, ktorí sa prikláňali k marxistickým pozíciám
a zástancami tradičného militantného nacionalizmu.102
Podobne, ako v loyalistickej časti straníckeho spektra, aj v rámci katolíckonacionalistického krídla tak dochádzalo v rámci dominantných strán k štiepeniu.
V prípade Sinn Féin tomu tak znovu bolo i v roku 1986, kedy sa od Sinn Féin odštiepila
tzv. Republican Sinn Féin (Republikánska Sinn Féin/RSF).
Sinn Féin si však tradične udržiavala veľmi dobrú pozíciu v rámci straníckeho
systému a voličská základňa republikánskych nacionalistov v 90. rokoch postupne
narastala, čo sa prejavovalo vo volebných výsledkoch strany ako na parlamentnej, tak aj
na komunálnej úrovni.
Pre svoje spojenie s IRA a obhajobu násilia bola pôvodne z jednaní o GFA
vylúčená, ale po vyhlásení prímeria zo strany IRA sa napokon vyjednávaní
zúčastnila.103 28. júla 2005 IRA oznámila koniec ozbrojeného boja a vyzvala všetkých
členov k zloženiu zbraní. Odzbrojenie polovojenskej organizácie IRA bolo potvrdené aj
Nezávislou monitorovacou komisiou (Independent Monitoring Commission) 26.
septembra 2005.
Nemenej významnou je však aj Social Democratic and Labour Party (Sociálne
demokratická a labouristická strana/SDLP), ktorá až do konca 20. storočia
predstavovala najväčšiu nacionalistickú stranu s prevažne katolíckym elektorátom.104
Strana sa sformovala na začiatku 70. rokov a pod vedením J. Huma105 presadzovala
zjednotenie Írska prostredníctvom politickej dohody, pričom pôvodne volala po
spoločnej vláde Veľkej Británie a Írskej republiky nad provinciou. V rámci
nacionalistického spektra tak zastávala skôr umiernený postoj a združovala rovnako
umiernených nacionalistov, najčastejšie z bývalej Nationalist Party (Nacionalistická
strana), Republican Labour Party (Republikánskej robotníckej strany) a v menšej miere
aj z Northern Ireland Labour Party (Severoírska robotnícka strana). Dlho sa
zameriavala na nenásilnú sociálnu zmenu a participovala na mnohých iniciatívach, ktoré
predchádzali GFA. „V roku 1973 uplatnila SDLP svoj koaličný potenciál a aktívne sa
podieľala na experimente s koaličnou protestantsko-katolíckou vládou B. Faulknera. Po
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zrútení konsociačného experimentu sa na dlhú dobu strategické postavenie SDLP
zhoršovalo.“106 „Zúčastnila sa na jednaní o Dohode zo Sunningdale, bola zapojená do
prípravy Britsko-írskej zmluvy a pochopiteľne do Veľkopiatkovej dohody.“107 Napriek
svojej dlhoročnej tradícii, účasti v severoírskej politike a pokojnej zmene ktorú
presadzovala však i ona napokon v roku 2003 (a následne aj v roku 2006) utrpela
volebnú porážku.
Víťazstvo Sinn Féin nad SDLP malo celú radu faktorov, vrátane odchodu J. Huma
do dôchodku a nástupu nového predsedu S. Mallona. Rovnako podstatná však bola aj
menej intenzívna komunikácia vo vzťahu k voličom a menej účinné organizovanie jej
vlastných členov v komparácii so Sinn Féin, ktorá sa od roku 2001 stávala čoraz viac
populárnou, a to najmä na úkor SDLP.
V strede severoírskeho politického spektra pôsobia ešte Alliance Party of Northern
Ireland (Aliančná strana Severného Írska/APN) a Strana zelených. Zo spomenutých
strán je iba Alliance party dostatočne veľkou stranou na to, aby ju bolo možné označiť
za podstatného hráča v rámci severoírskej politiky. APN bola založená v roku 1970
a najlepšie ju možno opísať ako umiernenú buržoáznu politickú stranu, orientovanú na
strednú triedu. Alliance Party sa prezentovala ako politická strana stojaca na pomedzí
unionizmu a katolíckeho nacionalizmu, odmietajúc sektárske delenie severoírskeho
obyvateľstva. Vo svojej agende podporuje zotrvanie Severného Írska v únii s Veľkou
Britániou, ale akceptuje i formálne vzťahy s Írskou republikou.108 Rovnako ako ostatné
podstatné politické strany (s výnimkou DUP), aj APN sa zúčastnila rokovaní, ktoré
predchádzali podpísaniu GFA.
Okrem APN stáli v strede severoírskeho straníckeho systému i Konzervatívna
strana (Northern Irealnd Conservatives/NIC), severoírski Labouristi (Northern Ireland
Labour Party/NIL) a Severoírska ženská koalícia (Northern Ireland Women´s
Coalition/NIWC).

„Centristická

orientácia

zmienených

formácií

sa

prejavuje

predovšetkým v postoji k problematike vnútorného usporiadania britského Ulsteru
a v tejto súvislosti predovšetkým v otázke zdieľania moci (power-sharing) politickou
reprezentáciou oboch komunít. Vo vzťahu k problému únie zastávala väčšina týchto
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formácií pozíciu blízku umiernených unionistom a akceptovala status quo či už
formálne, alebo fakticky.“109
Politické strany ako People´s Democracy (Ľudová demokracia/PD), United Labour
Party (Zjednotená robotnícka strana/ULP) alebo Labour Party of Northern Ireland
(Labouristická strana Severného Írska/LPNI) sa nedokázali výraznejšie presadiť.

3.3.3 Unionisti/loyalisti. Nacionalisti/republikáni
V súvislosti s politickými stranami pôsobiacimi v Severnom Írsku sú často
skloňovanými pojmami pojmy katolíci – nacionalisti/republikáni – protestanti/unionsti –
loyalisti. Všetky zmienené pojmy sa dnes používajú pre označenie dvoch skupín
aktérov, proírsky a probritsky orientovaných110. Hlavným kritériom použitia toho
ktorého označenia sú dnes metódy (politické, alebo násilné), ktorými sa usilovali,
a i dnes usilujú o dosiahnutie svojich cieľov.
Prvá skupina pojmov označuje prívržencov zjednotenia územia Severného Írska
s Írskou republikou, a teda uvoľnenie vzťahov medzi Ulsterom a Veľkou Britániou.
V prevažnej miere ide v tomto prípade o voličov inklinujúcich ku katolicizmu a podľa
zmienených metód ,,boja“ ich možno rozdeliť na nacionalistov (nacionalists),
využívajúcich prevažne politické, alebo aspoň nenásilné metódy a republikánov
(republicans), ktorí v snahe o dosiahnutie svojho cieľa často neváhali použiť i násilné
formy boja.
Druhou skupinou pojmov potom môžeme označiť zástancov zväzku medzi
Severným Írskom a Veľkou Britániou. V tomto prípade sa jedná predovšetkým
o voličov pochádzajúcich z pôvodne protestantských rodín, alebo inklinujúcich
k protestantizmu. Zatiaľ čo pojem unionista (unionist) označuje menej radikálnu
skupinu prívržencov írsko-anglického spojenia, loyalisti (loyalists) presadzujú ďaleko
radikálnejší prístup, využívajúci i násilie ako formu boja a prostriedok dosiahnutia
svojho cieľa.
Zatiaľ čo nacionalistickí katolíci zdieľali najmä írsku identitu, protestantskí
unionisti prevažne britskú. Segregácia obyvateľstva sa ďalej na základe socio-
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politického rozdelenia spoločnosti prejavovala vo vzdelaní, zamestnaní, rekreácii, vo
všetkých aspektoch života.
Po rozdelení ostrova v roku 1921 protestantskí unionisti v Severnom Írsku nad
írskymi katolíkmi početne prevažovali. Napäté a nepriateľské vzťahy medzi
nacionalisticky-katolíckou menšinou a komunitou prevažne protestantských unionistov
z predošlého obdobia, sa po rozdelení ostrova ešte viac vyostrovali. Pohľady írskych
nacionalistov a britských protestantov na konflikt a celú jeho históriu boli diametrálne
odlišné. Naopak, spájajúcim rysom oboch komunít je, že ako väčšina republikánov, tak
i väčšina loyalistov pochádza z pracujúcej triedy. Spájajúcim prvkom je tiež fakt, že
z oboch komunít sa postupom času rekrutovali polovojenské skupiny, ktoré neváhali
protestovať, búriť sa i zabíjať kvôli obrane svojich záujmov. Táto schopnosť
polovojenských skupín napádať na uliciach svojich odporcov však bola postupom času
oslabená. Jedným z najdôležitejších momentov bolo rozhodnutie paramilitárnych
organizácii zložiť zbrane. Problémom však počas dlhého obdobia ostávalo, že obe
strany podmieňovali svoje odzbrojenie vzdaním sa násilia na strane protivníka.111

3.3.4 Náboženská rovina konfliktu
Britská politika zaznamenávala na území Severného Írska najväčší úspech práve
v provincii Ulster, kde anglickí a škótski prisťahovalci prichádzajúci na toto územie od
počiatku 16. storočia početne prevýšili katolíkov, zatiaľ čo na zvyšku územia írskeho
ostrova ostávali protestanti menšinou.
Až do konca 60. rokov 20. storočia protestantom väčšinu zaisťoval i volebný
systém. Zo stabilnej parlamentnej väčšiny následne vyplývala i rozhodujúca úloha pri
obsadzovaní kľúčových pozícií v severoírskej exekutíve. ,,Pri zaistení prevažne
protestantskej časti populácie v ústavno-politických štruktúrach dochádzalo v Severnom
Írsku v praktickom živote k diskriminácii katolíckych obyvateľov. Týkala sa najmä
možnosti prístupu k zamestnaniu v štátnej sfére a investícií do infraštruktúry,
vzdelávacieho systému a zdravotníctva v oblastiach obývaných prevažne katolíkmi. ...
Diskriminácia mala dopad aj na súkromnú sféru – stúpala homogenita osídlenia na
základe náboženského kľúča (obyvatelia sa sťahovali do oblastí s prevahou obyvateľov
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rovnakého náboženského vyznania) a rástol aj podiel súkromných firiem, ktoré sa pri
výbere zamestnancov riadili nábožensko-ideologickým kľúčom.“112
Zatiaľ čo na začiatku konfliktu prevažovalo v Severnom Írsku protestantské
obyvateľstvo, v priebehu vývoja konfliktu došlo k vyrovnaniu počtu katolíkov
a protestantov a dnes katolícka komunita nad protestantskou dokonca prevažuje.
Prvé konflikty po náboženskej línii vypukli už v roku 1641, kedy katolícke
obyvateľstvo povstalo proti prichádzajúcim protestantov. Podobný podtón mala i Slávna
revolúcia z roku 1688, ktorá po strete Jakuba II. s Vilémom Oranžským viedla
k víťazstvu protestantov a k pádu kráľa Jakuba II. Následne prispela k vzniku
Oranžského rádu (1975) a oranžských pochodov, ako jednej z najkontroverznejších
otázok, často sprevádzaných násilnými stretmi medzi bezpečnostnými zložkami,
miestnymi obyvateľmi a pochodujúcimi skupinami, ktoré sa stali charakteristickým
prvkom charakterizujúcim protestantskú komunitu v Severnom Írsku a ktorými si
protestanti každoročne až po dnes pripomínajú víťazné okamihy revolúcie a ktoré
v konečnom dôsledku prispeli k vyostreniu napätia medzi oboma komunitami. K
zmiernenie napätia, znovu- vypuknutiu nepokojov a opätovnej eskalácii konfliktu došlo
počas dlhých rokov konfliktu niekoľkokrát.
Príslušnosť k cirkvám a širší kultúrny význam náboženstva síce hrá v rozdelenej
severoírskej spoločnosti podstatnú úlohu, ale cirkvi oboch denominácií už od 19.
storočia podnikali pokusy, ktorých cieľom bolo spoločným úsilím všetkých
zúčastnených strán napomáhať riešeniu konfliktu. Od roku 1969 sa v oblasti stretávame
s pochodmi katolíkov za občianske práva, na čo protestanti reagovali odvetnými
pochodmi, ktoré vyústili do násilných stretov.
Po vypuknutí násilností v roku 1969 stáli práve oni u zrodu naprostej väčšiny
občianskych iniciatív usilujúcich o prekonanie etnickej zášti.113
Rozdelenie ostrova na počiatku 20. rokov 20. storočia bolo istým vyústením
neschopnosti názorového prieniku oboch zúčastnených strán nasledované aj
formovaním

paramilitárnych

organizácií,

využívajúcich

k dosiahnutiu

svojich

politických cieľov spôsoby, ktoré si na oboch stranách vyžiadali stovky ľudských
životov.
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3.3.5 Paramilitárne organizácie. Policajné, armádne a tajné zložky
V priebehu celého konfliktu vystupuje ďalší, rovnako podstatný aktér, ktorého
predstavujú paramilitárne organizácie republikánov a loyalistov, ktoré mali nemalý
podiel na jeho dlhodobom trvaní.
Na začiatku roku 1913 vznikli tzv. Ulsterské dobrovoľnícke sily (Ulster Volunteer
Force/UVF), de facto protestantská armáda, do ktorej narukovalo približne 100 000
dobrovoľníkov.114 Táto organizácia predstavovala jednu z foriem odporu a snahy
zablokovať presadenie írskej autonómie.115 Predovšetkým vďaka organizačným
schopnostiam E. Carsona, právnika z Dublinu, dovážala táto ilegálna armáda zbrane
a začala otvorene organizovať výcvik.116
25. novembra 1913 vznikli v Dubline zbory Írskych dobrovoľníkov, známe tiež ako
Írske dobrovoľnícke sily (Irish Volunteers Force/IVF; Irish Volunteers/IV).

117

Táto

vojenská organizácia bola írskymi nacionalistami založená v reakcii na vznik
Ulsterských dobrovoľníckych síl, primárne však na obranu zákona o írskej autonómii
(Home Rule118).119 Vznik tejto organizácie ovplyvnilo aj Írske republikánske bratstvo.
Dobrovoľníci IVF boli členmi Gaelskej ligy, Sinn Féin a Írskeho republikánskeho
bratstva.120
Veľmi odlišný bol však postoj britskej vlády voči obom vzniknutým organizáciám.
Zatiaľ čo pre zastavenie dodávok zbraní pre UVF spravila britská armáda málo, resp.
takmer vôbec nič, v roku 1914 sa v Dubline pokúsila zmocniť zbraní dovezených
Írskym dobrovoľníkom. Po tomto neúspešnom pokuse prišli pri paľbe britských vojakov
do davu ľudí kvôli posmeškom za neúspešnú akciu o život traja civilisti.121
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Dobrovoľníci IVF bojovali spolu so socialistickou odborovou skupinou Irish
Citizen Army a ženskou skupinou Cumman na mBan počas Veľkonočného povstania122
v Dubline v roku 1916.123 Povstanie bolo 30. apríla 1916 potlačené a po jeho skončení
bola účastníkmi povstania vyhlásená Írska republika, nezávislá od Spojeného
kráľovstva.124 Zo zvyšku rebelských jednotiek operujúcich počas Veľkonočného
povstania sa v roku 1919 pod vedením M. Collinsa vytvorila írska republikánska
polovojenská organizácia pod označením IRA (Irish Republican Army). Po formálnom
vyhlásení Írskej republiky bola prehlásená za jej legitímnu armádu.
Tradícia írskeho republikanizmu si od počiatku zakladala na násilnom vypudení
Britov z Írska a národnom zjednotení katolíkov a protestantov.125
Už po potlačení povstania z roku 1916 niektorí z členov IVF pokračovali v aktivite
pre prípravu obnovenia vojenských akcií. Britská vláda však po potlačení povstania
prijala represívne opatrenia, preto sa ich aktivita sústredila v podzemí. Z vlastnej
iniciatívy potom v roku 1919 odštartovali partizánsku vojnu proti policajným jednotkám
a vojenským zložkám i ďalším ,,legitímnym terčom“ ktorá vyústila do Anglo-írskej
vojny (Vojna za nezávislosť126) (1919-1921).127 Od tohto obdobia je oficiálne známa
pod označením IRA.
Po vzniku Severného Írska sa v provincii stretávame s kampaňou IRA
a pokračujúcimi násilnými stretmi medzi oboma komunitami. Zo strany IRA sa často
jednalo o útoky na policajné jednotky, ktoré reagovali odvetnými akciami, ktoré však
postihovali i civilné obyvateľstvo. To bolo často zo svojich obydlí vyháňané. Ohniskom
nepokojov sa stalo mesto Belfast, kde pri nich zomrelo 453 osȏb, z toho 37 príslušníkov
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ozbrojených síl. 23 000 katolíkov bolo nútených opustiť svoje domovy a približne
10 000 ďalších prišlo o prácu.128
Briti tak v rámci odozvy proti teroristickým útokom IRA finančne podporili vznik
špeciálnej polície Ulster Special Constabulary, známej po označením B-Specials, ktorej
príslušníci rekrutovaní z ilegálnych oddielov UVF sa zviditeľnili predovšetkým krutými
vražednými represáliami v katolíckych oblastiach. Menej spornú reputáciu si v boji
s IRA vytvorila regulérna severoírska polícia- Kráľovská ulsterská polícia (Royal Ulster
Constabulary/RUC). Na základe zákona Special Power Act mohla ľubovoľne zatýkať,
uskutočňovať domové prehliadky a intervenovať osoby podozrivé z terorizmu. Katolíci
však políciu RUC a predovšetkým špeciálna zložky B-Special považovali za
spolitizované útvary ktorým nedôverovali a až na výnimky (RUC) do nich
nevstupovali.129
Situácia sa upokojila až v roku 1922, kedy sa IRA stiahla a sústredila sa na
občiansku vojnu, ktorá prebiehala v Slobodnom Írskom štáte.130 Úplné upokojenie
situácie to ale neprinieslo. Po porážke v občianskej vojne sa IRA a tvrdé jadro Sinn Féin
stiahli do podzemia, na prejav odmietnutia účasti na nelegálnom systéme. Cieľom IRA
však naďalej ostávalo zjednotené Írsko bez britského vplyvu v oblasti. Po tom, čo sa
ukázalo, že de Valera Írsko nezjednotí sa vedenie IRA rozhodlo pre opätovné zahájenie
útokov. V roku 1938 dobrovoľníci vypaľovali colnice na severoírskej hranici, a až do
roku 1942 útočili na RUC a zbrojné sklady v Ulsteri.131 Medzi rokmi 1939 a 1940
uskutočnila IRA na území Británie 130 bombových útokov ako reakciu na odmietnutie
Britov opustiť severoírsku provinciu. Počas nich zahynulo 7 ľudí a 137 bolo zranených.
Druhá veľká vojenská kampaň IRA trvala v rozmedzí rokov 1956-1962 a mala za
následok smrť 11 republikánov a 6 členov RUC.132
Na tradíciu ozbrojeného loayalistického odporu nadviazala po roku 1935
prostredníctvom vražedných útokov na katolíkov novo sformovaná Ulsterská
dobrovoľnícka sila (Ulster Volunteer Force). V prvej polovici roku 1966 UVF
opakovane útočila zápalnými bombami na katolícke školy, domy a obchody v Belfaste.
Náhodne si vybrala niekoľko osȏb, ktoré podozrievala zo spolupráce s IRA a zaútočila
na ne. Výsledkom boli traja mŕtvi, ktorých podiel na spolupráci s IRA je dnes
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diskutabilný. Vláda na vraždy a útoky reagovala okamžitým zákazom UVF, podľa
zmieneného zákona o zvláštnych právomociach z roku 1922 a traja muži boli odsúdení
za vraždy na doživotie.133
Od roku 1969 sa v oblasti stretávame s pochodmi katolíkov za občianske práva, na
čo protestanti reagovali odvetnými pochodmi, ktoré vyústili do násilných stretov. Do
oblasti boli zo strany Veľkej Británie vyslaní vojaci, ktorí sa ale čoskoro stretli v bojoch
s IRA. Loayalistické polovojenské skupiny tak voči katolíckej komunite reagovali vlnou
násilia. Po vyhrotení nepokojov a celej situácie bola napokon zo strany Londýna
pozastavená činnosť Stormontu a zavedená priama správa z Londýna.
Až do 90. rokov viedli polovojenské skupiny na oboch stranách násilné kampane za
dosiahnutie svojich cieľov. IRA sa svojimi útokmi zamerala predovšetkým na
politických predstaviteľov, následne potom i na bezpečnostné zložky a civilné
obyvateľstvo. Loyalistické polovojenské skupiny potom zabíjali katolíkov. Jedným
z charakteristických prvkoch republikánsko-loyalistického súperenia bola najmä
brutalita zo strany Britov, resp. Angličanov. Táto tendencia anglickej brutality utláčať
Írov sa v histórii konfliktu prejavuje od Crommwelových masakrov v 40. rokoch 17.
storočia, cez popravu účastníkov a vodcov povstania v roku 1916, až ku krutostiam
páchaným jednotkami Black and Tans počas vojny za nezávislosť, až k Bloody Sunday
v roku 1972.134
Zastavenie kampane IRA v roku 1990 a začlenenie PIRA do jednaní dnes možno
chápať ako výsledok dlhodobého vyjednávania, ktoré trvalo viac, ako dve desaťročia.
Podstata problému spočívala vo fakte, že obe strany konfliktu mali pocit, že majú
legitímny nárok na užívanie násilia.

3.3.6 Externí aktéri konfliktu: zapojenie USA
Veľká Británia sa počas dlhého obdobia trvania snažila tento konflikt interpretovať
ako svoju internú záležitosť. Od vypuknutia politického násilia na konci 60. rokov
odmietala participáciu OSN, alebo akejkoľvek inej medzinárodnej organizácie.
Argumentovala pritom princípom suverenity a nevstupovaním do vnútorných
záležitostí, a to i napriek dlhodobej kritike za porušovanie ľudských práv.135 Kritika
smerovala predovšetkým zo strany medzinárodných organizácií obhajujúcich ľudské
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práva a tiež zo strany vlád Spojených štátov amerických, voči vládam v Londýne kvôli
porušovaniu ľudských práv v Severnom Írsku. Vďaka tomuto faktu sa Veľká Británia,
dnes demokratický a vyspelý západoeurópsky štát, ocitla na zozname krajín
porušujúcich ľudské práva. Výrazne bola kritizovaná i americkou hlavou diplomacie, J.
Carterom.
K zlepšeniu vzťahov dvoch nezmieriteľných táborov, ktoré bolo nevyhnutné pre
odštartovanie mierového procesu a jeho pozitívny koniec prispelo aj spoločné členstvo
vo vtedajšom Európskom ekonomickom spoločenstve (dnes EÚ).136
O externej dimenzii severoírskeho konfliktu dnes však hovoríme predovšetkým
v súvislosti so zapojením USA do severoírskeho mierového procesu. Práve v USA žije
početná americko-írska komunita, asi 40 mil. Američanov, deklarujúcich írsku
identitu.137 Vznik malej skupiny írskych Američanov s kľúčovými politickými väzbami
sa stala veľmi podstatnou pre presvedčenie Clintonovej administratívy v Bielom dome,
aby znásobila svoj záujem o problematiku v severoírskej provincii.138 Odrážalo to
pozadie v rámci americko-írskej diaspory. Dovtedy tradične solidárny voči írskym
republikánom, mnohí v rámci americkej komunity modifikovali svoj postoj a vyzývali
republikánske hnutie k zváženiu výhod plynúcich z potenciálneho mierového procesu i
uzavretia prímeria.
V posledných rokoch sa v rámci akademickej sféry stretávame s pomerne častou
diskusiou o úlohe, akú vo formovaní a celom priebehu mierového procesu zohrali
medzinárodní aktéri. Množstvo z týchto diskusií sa primárne sústreďuje práve na úlohu
USA a najmä vplyv Clintonovej administratívy. Práve zo strany B. Clintona sa
prejavoval skutočný záujem o problematickú situáciu v Severnom Írsku a jej riešeniu
dal podstatne výraznejší rys než jeho predchodcovia v úrade amerického prezidenta.
Politika britských a írskych vlád bola po vstupe USA do celého procesu výrazne
ovplyvňovaná americkým tlakom, ktorý bol vyvíjaný i smerom k republikánom.
Možnosť získať prístup do Washingtonu v prípade vzdania sa násilia pre nich znamenal
možnosť využiť írsko-americký tlak na presadenie aspoň časti republikánskej agendy.139
V konečnom dôsledku však mala medzinárodná dimenzia len málokedy zásadný vplyv
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na severoírsky konflikt. Výsledok pohybu celého sporu smerom k politike začlenenia je
viac výsledkom domácej než zahraničnej politiky, resp. medzinárodnej úrovne.
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4 Zmena prístupu a politické riešenie konfliktu. Od
vylúčenia k začleneniu
Pri hľadaní mierového riešenia celého konfliktu bolo nepochybne podstatné
postupné presadzovanie myšlienky rovnosti základných ľudských práv a príležitostí,
a tiež tolerancie a podpory kultúrnej rozmanitosti. Napriek viacerým iniciatívam
smerujúcim k snahe o uzmierenie oboch znepriatelených strán sa však priepasť medzi
nimi ukázala ako veľmi ťažko prekonateľná.
Ako uvádzajú Ch. Church, A. Visser a L.S. Johnson140, napriek tomu, že v 60.
rokoch vzniklo hnutie NICRA (Northern Ireland Civil Rights Association/Severoírske
združenie pre občianske práva), ktoré sa spočiatku profilovalo ako nenásilné hnutie
prezentujúce

svoj

postoj

a názory

predovšetkým

prostredníctvom

pokojných

protestných pochodov zameraných najmä na snahu o presadenie reforiem a odstránenie,
alebo aspoň výrazné obmedzenie katolíckej diskriminácie, bolo toto hnutie postupne
čoraz intenzívnejšie napadané ulsterskými policajnými zložkami a protestantskými
radikálmi. Toto hnutie bolo súčasťou širšieho hnutia za občianske práva (1967-1969),
snažiace sa o nátlakové akcie presvedčovacieho charakteru s cieľom obmedziť
diskrimináciu katolíckej menšiny v oblasti a v 60. rokoch stálo na jeho čele. Erupcia
násilia viedla postupne v roku 1969 k rozmiestneniu britských armádnych vojakov
v uliciach Severného Írska.
Asi najväčší zlom celej situácie predstavoval pochod v Derry 5. októbra 1968, ktorý
bol policajnými jednotkami brutálne rozohnaný. „Po incidentoch z októbra 1968
umiernené Severoírske združenie za občianske práva navrhlo protestné akcie ukončiť,
ale iniciatívu prevzala radikálnejšia Skupina za ľudovú demokraciu (People´s
Democracy Group). Hlavným rysom nasledujúcich demonštrácií v období januára až
augusta 1969 boli útoky loyalistov stojacich mimo policajné sily, prvé obete na životoch
a silnejšia polarizácia konfliktu po náboženskej línii.“141
Zatiaľ, čo v počiatočnej fáze spájala obe skupiny snaha o odstránenie diskriminácie
stojaca nad náboženským rozdelením, v ďalšej fáze je konflikt charakterizovaný
nevraživosťou oboch konfesných skupín voči sebe navzájom.
Deväťdesiate roky minulého storočia však znamenali zásadný zlom vo vývoji
britsko-írskych vzťahov, odštartovaný rozhodnutím britskej a írskej vlády ustúpiť od
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politiky marginalizácie IRA a Sinn Féin, nasledovaný snahou umožniť republikánom
zapojiť sa do rokovaní, a vôbec participovať na politike Severného Írska. Táto, pomerne
zásadná zmena v ich politike prišla pod váhou viacerých faktorov. Ako podstatné sa
dnes môže javiť najmä zlyhanie všetkých predošlých pokusov o riešenie severoírskeho
problému prostredníctvom politiky vylúčenia, personálna výmena vo vnútri oboch vlád,
i samotné prehodnotenie dovtedajšieho prístupu vo vnútri republikánskeho hnutia.
Nesporne podstatným a determinujúcim faktorom bol tiež vplyv medzinárodnej
dimenzie, zohrávajúci pozitívnu úlohu v mierovom procese.

4.1 Zlyhanie politiky vylúčenia
Politika uplatňovaná voči Severnému Írsku bola v rámci jednania s relevantnými
severoírskymi aktérmi do značnej miery určovaná jedným z kľúčových princípov
britskej, ale rovnako i írskej politiky. Ten predstavovalo odmietnutie pristúpenia k
jednaniam s teroristickými skupinami. Napriek tomuto faktu sa však v histórii
severoírskeho konfliktu môžeme stretnúť s pokusmi britskej vlády vstúpiť do jednaní
s IRA, ktoré však nepredstavovali dlhšie časové obdobie a nasledované boli zaujatím
odmietavého postoja voči terorizmu a skupinám s ním spojenými.
Všetky podstatné pokusy o dosiahnutie pokroku v Severnom Írsku (Sunningdale
Agreement, Constitutional Convention, Atkin Talks, Jim Prior´s Rolling Devolution,
Anglo-Irish Agreement a Brooke-Mayhew Talks) vo svojom obsahu absentovali snahu
o nastolenie politiky začlenenia. Cieľom uplatňovania politiky vylúčenia v Severnom
Írsku bolo primárne sprostredkovanie dohody medzi etablovanými a neextrémistickými
politickými aktérmi, primárne teda politickými stranami unionistov a nacionalistov.
Pretrvávalo tak presvedčenie, že inštitucionalizované politické strany dosiahnu dohodu
o tom, ako účinne vládnuť na území Severného Írska, pričom teroristické skupiny
republikánov i loyalistov ostanú z tohto procesu vylúčené, až sa ich násilný nátlak stane
postupne úplne nepodstatným.
Od začiatku 90. rokov tak vlády v Londýne a Dubline čoraz častejšie
spochybňovali význam politiky vylúčenia. Do popredia sa tak dostala myšlienka
začlenenia týchto aktérov do jednaní s predpokladom väčšej úspešnosti dohodnutého
riešenia a jeho následnej implementácie. Táto snaha oboch zmienených vlád napokon
vyústila až do podpisu DSD (Downing Street Declaration).
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4.2 Noví lídri. Nové možnosti
Jedným z kľúčových momentov pri vytváraní podmienok umožňujúcich prijatie
politiky založenej na princípe inklúzie bola zmena ústredných lídrov v Londýne
a Dubline.
V kontexte politiky uplatňovanej britskou vládou voči Severnému Írsku,
(predovšetkým však zo strany ministerskej predsedkyne) sa odchod M. Thatcher
v novembri 1990 stretol na strane republikánov s pozitívnou odozvou.
Republikáni voči osobe M. Thatcher zaujímali veľmi negatívny postoj, umocnený
nekompromisným stanoviskom zo strany britskej vlády voči republikánskym
hladovkám142 v roku 1981.
M. Thatcher musela počas svojho úradovania čeliť pokusu o zabitie členov jej
kabinetu i jej samotnej zo strany IRA a úspešnej akcii zo strany menšej skupiny
INLA143. Tá spočívala v atentáte na osobu A. Neave, hovorcu Konzervatívnej strany
v Severnom Írsku a jej blízkeho priateľa, ktorý po zrealizovanom atentáte zahynul.
V kontexte týchto udalostí je zrejmé, prečo M. Thatcher144 neprejavovala ochotu
pristúpiť k rokovaniam o presadzovaní a uskutočňovaní politiky začlenenia. Nástupom
jej straníckeho kolegu J. Majora na post prvého ministra však došlo k zmene.
Ten do úradu ministerského predsedu nastúpil bez akejkoľvek predošlej skúsenosti
na poste ministra v Severnom Írsku, a ako sám priznal, o problematike Severného Írska
vedel len málo.145 Odchod M. Thatcher tak umožnil britskej strane navrhnúť
republikánom takú politiku, ktorá by všetky relevantné sily začlenila do rokovaní
a skutočne riešila otázku Severného Írska.
Podobne, ako v prípade M. Thatcher, i na poste írskeho ministerského predsedu (s
titulom Taoiseach) došlo k zmene. Ch. Haughey bol nahradený A. Reynoldsom146 už
v roku 1992, čím došlo k odstráneniu potenciálnej prekážky aj na írskej strane. A.
Reynolds podobne ako J. Major nemal mnoho skúseností s pôsobením v Severnom
Írsku. Táto personálna zmena sa na starne unionistov stretla s podobným úspechom ako
výmena vedenia britskej vlády.
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S odstupom času dnes možno povedať, že rovnako, ako bola osoba M. Thatcher
neprijateľná pre republikánov, bol unionistami veľmi podobným spôsobom vnímaný
i Ch. Haughey. Ch. Haughey sa však nevyhraňoval voči prijatiu politiky začlenenia
a prostredníctvom svojho poradcu Dr. M. Mansergha udržiaval kontakty so Sinn
Féin.147
V tejto situácii teda zmena lídrov odstránila predsudky, ktoré boli súčasťou postoja
oboch komunít na severe smerom k lídrom oboch vlád. Odhodlanosť J. Majora a A.
Reynoldsa spolupracovať na vytvorení spoločného prehlásenia spolu s menej
radikálnym postojom ostatných účastníkov konfliktu predstavovali jednoznačný prínos
v zmene politiky smerom od vylúčenia k začleneniu. Zmena vo vedení oboch
zmienených vlád tieto jednania ešte viac uľahčili.

4.3 Republikánsky politický apel. Zmena prístupu
Okrem zmeny prístupu oboch zmienených vlád i personálnych zmien v najvyšších
vládnych kruhoch došlo k ďalšej zásadnej zmene i vo vnútri republikánskeho hnutia
samotného. Postupne došlo k presadeniu myšlienky uprednostňovania politických
nástrojov ,,boja“ nad tými vojenskými. Na začiatku 90. rokov volebné úspechy Sinn
Féin dosahovali svoj vrchol. Na severe Sinn Féin dosahovala stálo okolo 11% hlasov,
čo predstavovalo asi polovicu percentuálneho zisku hlasov pre SDLP, ale na území
Republiky získala vo voľbách len necelé 2%. Sinn Féin vstúpila do volebnej arény na
začiatku 80. rokov s jednoznačným cieľom, nahradiť SDLP ako hlavný hlas
nacionalistov v Severnom Írsku. Avšak pokračovanie ozbrojeného boja tieto ašpirácie
zo strany Sinn Féin spravilo len ťažko uskutočniteľnými. Pre Sinn Féin tak bolo takmer
nemožné prevziať moc v Írsku, pokiaľ boje pretrvávali. Násilnosti, akými boli napr.
Enniskillen boxing v roku 1987, kedy IRA zabila 11 ľudí bránili Sinn Féin v snahe
získať na svoju stranu širšiu voličskú základňu.148
Práve tieto udalosti stáli za zmenou postoja vo vnútri republikánskeho hnutia,
predovšetkým vo vzťahu k úlohe násilia v rámci republikánskeho politického apelu.
Nemenej podstatným dôvodom bola len minimálna pravdepodobnosť zahájenia
rozhovorov so Sinn Féin zo strany SDLP, Dublinu či britskej vlády, infiltrácia britských
spravodajských služieb do IRA na najvyššej úrovni, vedomie si negatívneho dopadu
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teroristických útokov na volebný (ne)úspech Sinn Féin, zvyšujúca sa úroveň násilia na
strane loyalistov voči katolíckej komunite, viaznutie rokovaní s Britmi ale i šanca na
ukončenie politickej izolácie v prípade ukončenia násilia a zväčšujúce sa uznanie
postavenia unionistov.149

4.4 Zmena postoja Londýna voči Republikánom
Debata vo vnútri republikánskeho hnutia bola úzko spojená i so zmenou postoja
britskej vlády voči IRA a Sinn Féin zo začiatku 90. rokov. Od roku 1989 P. Brooke aj P.
Mayhew vo svojich prejavoch zvýrazňovali benefity, ktoré si republikáni mohli zaistiť
v prípade, že IRA ukončí násilie. Jedným z nich by bolo pripustenie Sinn Féin
k mierovým rozhovorom. Šlo by tak o úplne novú situáciu.150
Republikáni počas obdobia dlhých desaťročí vnímali prítomnosť Britov
v severoírskej provincii ako prvok britskej imperiálnej politiky a snahu sledovať tak
v oblasti svoje vlastné politické a ekonomické ciele. Už v roku 1988 prejavoval J. Hume
snahu presvedčiť počas prebiehajúcich rokovaní vodcu Sinn Féin G. Adamsa
o neutralite Británie voči Severnému Írsku a že jedinou prekážkou k dosiahnutiu
jednotnosti Írska bola opozícia ulsterských unionistov, nie britský imperializmus
a britská politika. Humova snaha sa však nestretla s úspešnou odozvou a republikáni
odmietli akceptovať britské tvrdenie o neutralite. Sinn Féin napokon zverejnila svoju
stratégiu pre mier, v ktorej Humovu argumentáciu rázne odmietla. Podľa tohto
dokumentu bolo britské pôsobenie na území Severného Írska založené na čisto
strategických, ekonomických a politických záujmoch.
V minulosti bolo hlavným princípom britskej politiky nekomunikovať s teroristami.
Oficiálne ponuky z konca 80. a začiatku 90. rokov boli sprevádzané obnovením
kontaktov medzi vládou a republikánmi v snahe nájsť spôsob ako ich začleniť do
vyjednávaní.151
K obnoveniu kontaktov medzi britskou vládou a IRA napokon došlo na začiatku
90. rokov. Spojenie medzi oboma stranami v podobe osoby P. Brooka sa chýlilo ku
koncu z dôvodu jeho plánovaného odchodu do dôchodku. Podľa jeho vlastných slov to
bol práve jeho odchod, ktorý podnietil otvorenie otázky o možnosti obnovenia
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vzájomných kontaktov. Rozhovory medzi britskou vládou a IRA pokračovali medzi
rokmi 1990 a 1993.152

4.5 Zmena postoja Dublinu voči republikánom
Britská vláda nebola v tomto období jediná, kto uskutočňoval tajné rozhovory
s IRA. V priebehu mája a júna 1988 Ch. Haughey povolil dve stretnutia medzi hlavným
stratégom Fianna Fáil Dr. M. Manserghom, členmi Fianna Fáil a vedením Sinn Féin.
Tieto rokovania boli pozastavené po tom, čo sa predstaviteľom Sinn Féin nepodarilo
presvedčiť M. Masergha a D. Ahema, že z ich strany skutočne dôjde k zastaveniu
násilia. J. Hume však naďalej informoval Dublin o svojich vlastných kontaktoch
s republikánmi a pretrvávala tak možnosť spoločného vyhlásenia oboch vlád. Spoločné
prehlásenie predstavovalo jednu zo snáh primäť IRA k vzdaniu sa násilia. Na summite
5. decembra 1991 ubezpečil Ch. Haughey J. Huma, že v rámci republikánskeho hnutia
skutočne existuje ochota k uzatvoreniu mieru. Spočiatku skeptický predseda britskej
vlády J. Major napokon súhlasím s možnosťou pracovať na spoločnom prehlásení. Tieto
snahy však prekazilo odvolanie Ch. Haugheyho z úradu vo februári 1992.153
Britská vláda však bola v tomto období pomerne výrazne opatrná vo svojich
vyjadreniach týkajúcich sa rozsahu celej diskusie a jej možnom výsledku, ktorý mohol
predstavovať možnosť zásadnej zmeny v smerovaní IRA. Zatiaľ čo tento zjavný posun
ponúkol republikánom príležitosť, ktorú potrebovali pre zapojenie do medzivládnej
spolupráce, ďalšie faktory túto spoluprácu neuľahčovali.154
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5 Konsociačná teória A. Lijpharta
V 50. a 60. rokoch 20. storočia veľké množstvo politológov sústreďovalo svoju
pozornosť na zásadné otázky týkajúce sa možnosti vytvárať politické systémy, ktoré by
boli

demokratické,

ale

stabilné

zároveň.

Pri

hľadaní

stabilných

a zároveň

demokratických spoločností množstvo politológov dospelo k záveru, že politická
roztrieštenosť spoločnosti je obrovským problémom a prekážkou pre vytvorenie
spoločnosti, ktorá by spĺňala podmienku demokratickosti a stability zároveň.
Výsledkom ich výskumu bol záver, že etablovaniu demokratického a zároveň stabilného
politického systému musí nutne predchádzať prekonanie fragmentácie spoločnosti, ktorá
je spôsobená existenciou odlišných sociálnych, etnických, náboženských a kultúrnych
skupín.
Toto presvedčenie však už v roku 1968 vo svojom diele The Politics of
Accommodation: Pluralism Democracy in the Netherlands spochybnil holandský
politológ A. Lijphart. Svoju teóriu rozvinul na príklade svojho rodného Holandska, na
jednej strane štáte vyznačujúcom sa mimoriadnou mierou sociálneho štiepenia, na
druhej strane stabilitou a demokratickým zriadením.155
V tomto kontexte demokraciu chápe ako systém vlády, v ktorom majú občania
možnosť vybrať si svojich vodcov a stabilnú demokraciu ako takú, v ktorej sú títo lídri
schopní naplniť očakávania svojich voličov.156 Stabilnú demokraciu Lijphart zakladá na
pozitívnych i negatívnych ukazovateľoch. Sú nimi absencia revolúcie, násilia a ďalších
znakov jasnej nespokojnosti a prítomnosť vládnej stability a ústavnej kontinuity.157
V kontexte výskumu stabilných demokracií hovorí od 60. rokov 20. storočia
množstvo autorov o novom type demokratického politického systému - konsociačnej
demokracii. „Konsociačná demokracia predstavuje formu politického systému, ktorý
umožňuje riešiť napätie v pluralitných spoločnostiach spôsobom, ktorý môže zabrániť
vypuknutiu otvoreného násilia či ozbrojeného konfliktu. Zaručuje všetkým skupinám
(sociálnym, etnickým, náboženským a politickým) v spoločnosti možnosť podieľať sa na
politickom rozhodovaní a uľahčuje ich vzájomnú komunikáciu. V niektorých prípadoch
poskytuje systém konsociačnej demokracie aj formu menšinového veta, ktoré zabráni
jednoznačnému presadeniu väčšinového princípu, ktorý by mohol výrazne poškodiť
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život menšín.“158 Konsociačná demokracia je definovaná na základe 4 charakteristík.
Prvou a najdôležitejšou je prítomnosť veľkej koalície, ktorá by pozostávala
z politických predstaviteľov všetkých podstatných segmentov pluralitnej spoločnosti,
ďalšími troma sú menšinové veto, princíp proporcionality a vysoká miera autonómie pre
každý segment.159
Lijphart však v tomto kontexte poukazuje na fakt, že prvky konsociačnej
demokracie tak, ako ich definoval nepredstavujú žiaden výnimočný prvok, pretože
existovať môžu i v nekonsociačných demokraciách rovnako, ako sa môžeme stretnúť
s ich absenciou v rámci konsociačných demokracií.

160

Čím je ale viac týchto prvkov

prítomných, tým väčšia je šanca pre etablovanie stabilnej demokracie v pluralitnej
spoločnosti. Lijphartovi dáva v jeho názore, že demokracia môže fungovať aj
v nepriaznivých podmienkach s fragmentovanou politickou kultúrou za pravdu aj G.
Sartori. 161
V 2. polovici 60. rokov navrhuje Lijphart 4 typy demokracie. Učinil tak na základe
dvoch

definičných

prvkov.

Prvým

bola

štruktúra

spoločnosti

(homogénna/segmentovaná), druhým chovanie politických elít (súťaživé/kooperatívne).
Konsociačná demokracia162 by tak podľa jeho názoru mala predstavovať kombináciu
kultúrne segmentovanej spoločnosti a kooperatívneho chovania elít.163
Pre fungovanie konsociačnej demokracie sú tak podľa neho nevyhnutné tri
podmienky: 1) historický segmentovaná spoločnosť, 2) vedomá ochota elít ku konsenzu
a 3) kooperatívne sprostredkovanie záujmov.164 Konsociačná demokracia je potom
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definovaná ako vláda kartelu elít, ktorej cieľom je vytvorenie stabilnej demokracie
v podmienkach fragmentovej politickej kultúry.165
Konsociačná demokracia bola prvotným výsledkom Lijphartovho uvažovania
a možnosti existencie funkčnej a stabilnej demokracie i v podmienkach veľmi
heterogénnej spoločnosti. Stala sa akýmsi predchodcom modelu konsenzuálnej
demokracie166, ktorý i neskorší Lijphartovi kritici konsenzuálneho modelu167 prijali
s ďaleko väčším pochopením.
Spôsob konsociačného vládnutia, model ktorého bol skoncipovaný v protiklade
k dovtedy prevládajúcemu modelu väčšinovému, dominujúcemu v anglicky hovoriacom
svete v 60. rokoch minulého storočia možno charakterizovať prostredníctvom
proporcionality, ktorá však okrem proporčného obsadzovania miest v exekutíve
znamená aj proporčné prerozdeľovanie finančných prostriedkov a obsadzovanie postov
vo verejnom sektore, prostredníctvom volebnej súťaže prebiehajúcej medzi viacerými
než len dvoma kľúčovými politickými stranami, kde úroveň ideologickej polarizácie je
relatívne výrazná, systémom, v rámci ktorého sa vytvárajú široké vládne koalície
a dochádza tak k zdieľaniu výkonnej moci naprieč politickým spektrom a spolupráce
všetkých významných segmentov spoločnosti. Ďalším podstatným znakom je právo veta
pre menšiny, umožňujúce každému segmentu vetovať akékoľvek opatrenie alebo zákon,
ktorý by ohrozoval životné záujmy tejto menšiny. Posledným znakom je vysoký stupeň
segmentálnej

autonómie

v oblastiach,

v ktorých

nie

je

potrebné

spoločné

rozhodovanie.168
Pri štúdiu Lijphartových textov sa stretávame s jeho nespochybniteľným záujmom
o úlohu a postavenie menšín v spoločnosti, a rovnako aj o možnosť ich participácie na
vládnutí. Stretávame sa tak s pojmom pluralitná spoločnosť, ktorá má podľa jeho názoru
vystihovať spoločnosť, v ktorej existujú clevages. Takáto spoločnosť je potom
rozdelená po náboženskej, ideologickej, sociálnej, kultúrnej alebo etnickej línii.
Problém však podľa A. Lijpharta môže nastať v situácii, keď je niektorá z menšín
dlhodobo vylúčená z podielu na vládnutí, pretože to následne vedie k prehĺbeniu
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vylúčenia a možnej strate lojality voči existujúcemu režimu.169 Pre takto výrazne
segmentované spoločnosti je podľa jeho názoru potreba implementácie konsenzu na
všetky štruktúry spoločnosti, ktorý je zároveň chápaný ako alternatíva voči modelu
westministerskému.170 Konsenzuálny model demokracie bol modelom, ktorý Lijphart
vo všeobecnosti ponímal ako lepší model, než všetky ostatné.
Podľa Lijphartovho presvedčenia je potrebné vysporiadať sa s otázkami, ktoré
spoločnosť rozdeľujú a hľadať oblasti, v ktorých existuje aspoň minimálny konsenzus.
Úlohou politických reprezentantov je preklenúť rozdielny medzi vzájomne izolovanými
skupinami. Na začiatku 70. rokov však Lijphart svoju pozornosť presúva od svojho
rodného Holandska k štátom, ktoré sú takisto poznačené štiepnymi líniami. Snažil sa
vytvoriť cezhraničnú teóriu konsociačnej demokracie. Prvým výsledkom tejto snahy je
článok, ktorý sa zameriava na problematiku Severného Írska. Na prekonanie politickej
nestability v Severnom Írsku navrhuje koncepciu politics of accomodation, teda prizvať
opozíciu na zdieľanie moci. Domnieval, že konsociačné riešenie by bolo v Severnom
Írsku teoreticky možné, ale reálne neuskutočniteľné. Navrhoval preto vytvorenie dvoch
alebo viacerých oddelených homogénnych celkov- pod vedením Londýna a Dublina.171

5.1 Konsocializmus v Severnom Írsku
Možnosť etablovania konsociačnej formy vládnutia v prostredí Severného Írska
vyžadovala predovšetkým postupné prijatie jej princípov kľúčovými straníckymi
vodcami.

Spočiatku

vnímaná

ako

atraktívna

z pochopiteľných

dôvodov

na

nacionalistickej strane, avšak pomerne výrazne odmietaná unionistami napokon na
konci 80. rokov ukázala, že presvedčenie unionistického spektra o potrebe zdieľania
moci bolo kľúčovým faktorom podmieňujúcim jej možné fungovanie v severoírskom
prostredí. Postupom času sa tak ukázala potreba eliminovať nerovnováhu v socioekonomických vzťahoch medzi oboma komunitami, zaviesť implicitné uznanie zásady
proporcionality vo verejnom sektore a samozrejme i v rámci veľkých subjektov
súkromného sektora. Myšlienka zavedenia princípu zdieľanej moci, proporcionalita
v zamestnávaní vo verejnom sektore a v prerozdeľovaní finančných prostriedkov, ale
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tiež možnosť menšinového veta bola v Severnom Írsku silne prítomná najmä po
pozastavení činnosti stormontského parlamentu v roku 1972.
Už v roku 1972 prezentovala SDLP myšlienku vytvorenia širokej koalície ako
počiatku cesty k írskej jednote. Strana navrhla vytvorenie švajčiarskeho typu výkonnej
moci, ktorej členovia by boli volení z nového zhromaždenia na základe princípu
pomerného zastúpenia. Členovia vlády by si následne volili svojho predsedu vlády.
Vedenie jednotlivých oddelení by muselo byť schválené britskými a írskymi vládnymi
predstaviteľmi a ich štvorročné funkčné obdobie by mohlo byť skrátené len na základe
rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, čo malo predstavovať 75% členov zhromaždenia.172
Podobne i samotná britská vláda v roku 1972 vydala svoj návrh fungovania širokej
vládnej koalície, v ktorom navrhovala ústavné zakotvenie konkrétnych menšinových
prvkov a zloženie vlády, ktoré by proporčne odrážalo zloženie parlamentu. Rovnako
požadovala aby strana, alebo strany reprezentujúce väčšinu splynuli v jedno zo
zástupcami menšiny a vytvoreniu väčšinovej vlády mal predchádzať zisk podpory
kvalifikovanej väčšiny.173
V tomto období vystúpili so svojim návrhom i unionistické politické strany ktoré
ukázali svoju ochotu ku kompromisom, dokonca i v podobe spolupráce so SDLP.
Navrhovali zaviesť d´Hontovu metódu pri voľbách do zhromaždenia.174
Ďalší návrh prezentovala skupina spolupracujúca s britskou Labour Party, ktorá
presadzovala Saint-Laguëho formulu pri výbere exekutívy, ktorá mala zabezpečiť i
podporu menších strán, ktorými v tom čase boli okrem Alliance party aj DUP a Sinn
Féin.175
Pri snahe o analýzu konsociačného riešenia konfliktu v prostredí Severného Írska
vyvstávajú tri podstatné dokumenty vyznačujúce sa konsociačnými prvkami.
Najpodstatnejším je Good Friday Agreement (GFA/Belfast Agreement) z roku 1998,
ktorý ako vôbec prvý v histórii vo do svojho znenia zakomponoval všetky štyri princípy
konsociačnej demokracie. Nemožno však opomenúť ani dohodu zo St. Andrews z roku
2006, ktorá znamenala prijatie týchto princípov i najväčšou stranou – Democratic
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Unionist Party a Dohodu z Hillsborough z roku 2010, ktorá mala zaistiť, že konsociačné
princípy sa rozšíria na všetky záležitosti v rámci domácej politiky, zahŕňajúc i oblasť
polície a justície.
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6 Aplikácia konsocializmu na prípad severoírskeho
konfliktu
6.1 Severoírsky mierový proces
Konflikt predstavujúci ústrednú tému našej práce sa počas celého obdobia svojho
trvania nevyznačoval rovnakou intenzitou. V priebehu dlhoročných nepokojov
prebiehajúcich v tejto časti Európy striedali obdobia skutočne krvavých stretov proti
sebe bojujúcich odporcov obdobia relatívneho mieru, alebo aspoň obdobia
predstavujúce výraznejšie pokusy o urýchlenie vyriešenia celej konfliktnej situácie.
Počas celého trvania konfliktu dochádzalo k zmene prístupu oboch zainteresovaných
vlád, i redefinovaniu požiadaviek samotných írskych republikánov, ako aj k zmene
verejnej mienky vo všetkých troch častiach176. Dochádzalo tak k premene záujmov
a cieľov jednotlivých aktérov, ale i k premene ich chovania a jednania (následkom čoho
bola často radikalizácia konfliktu), v dôsledku čoho dochádzalo i k premene samotného
charakteru konfliktu, i keď nie k zmene jeho podstaty.
Počas celého obdobia riešenia konfliktu komplikovala mierové rokovania a ďalšie
mierové pokusy najmä neutíchajúca aktivita polovojenských organizácií oboch
komunít177, využívajúcich k dosiahnutiu svojich cieľov násilné metódy. Nemenej
problematické sa javí tiež vysielanie britských vojenských jednotiek do severoírskej
oblasti po tom, čo severoírska vláda (v čase jej existencie) nebola sama schopná čeliť
vzrastajúcej vlne nespokojnosti, čo si vždy vyslúžilo odozvu v podobe nárastu aktivity
na strane ozbrojených organizácií.
Aj vďaka očividným neúspechom riešiť situáciu len s použitím sily sa čoraz
častejšie a najmä v posledných desaťročiach trvania konfliktu ozývali hlasy volajúce po
hľadaní politických ciest riešenia vzniknutej situácie. Snahu prispieť k jej vyriešeniu
práve politickou cestou predstavovala v polovici 80. rokov iniciatíva M. Thatcherovej
a jej vlády spolu s vládou Írskej republiky podpísaním dohody v Hillsborough, ktorou sa
zaviazali, že pri svojej snahe o vyriešenie konfliktu budú spolupracovať aj so
severoírskymi politikmi. Tieto snahy však opäť narazili na odpor unionistov.
V rámci dlhoročnej existencie konfliktu vzišlo z jeho vývoja viacero podobných
pokusov o jeho riešenie nenásilnou, politickou cestou. Ako jednoduchá sa na prvý
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pohľad javí možnosť úplného osamostatnenia Severného Írska, a teda vznik
samostatného, nezávislého štátu, pri úvahách nad ktorým však narážame okrem iných i
na problematiku možnej ekonomickej (ne)sebestačnosti. Pri úvahách o možnom
rozdelení jeho územia sa ako problematické javia možné administratívne prekážky, pri
úvahách o možnom zjednotení celého Írskeho ostrova do jedného celku zas narážame na
odpor zástancov bojujúcich za zachovanie Severného Írska ako integrálnej súčasti
Spojeného kráľovstva.
Ako jedna z alternatívnych ciest sa však javí aj riešenie v podobe zapojenia
všetkých relevantných zložiek do riadenia a rozhodovania, čo do istej miery zodpovedá
Lijphartovmu modelu konsociačného riešenia, ktorý hovorí o existencii „veľkej
koalície“, ktorá je jadrom systému, pretože vďaka nej sa všetky významné skupiny
podieľajú na moci, možnosti vzájomného (tzv. menšinového) veta, pomernom
(proporcionálnom) volebnom systéme a určitom druhu autonómie (federalizácii).178
Faktom ostáva, že za posledných päťdesiat rokov prešlo Severné Írsko určitými
zmenami, na základe ktorých je podľa nášho názoru možné uvažovať o aplikovaní
konsociačného modelu riešenia, pričom konsociačnou povahou sa podľa H.
Melichara179 vyznačovala už GFA.
Snaha o riešenie severoírskeho konfliktu mierovou cestou a samotný mierový
proces súvisia primárne s dvoma vládami Konzervatívcov. Prvou z nich bola vláda M.
Thatcherovej v rokoch 1979-1990, na osobu ktorej boli uskutočnené viaceré teroristické
útoky zo strany republikánov, počas vlády ktorej prebehli hladovky republikánskych
väzňov a došlo k podpísaniu Anglo-Irish Agreement v roku 1985. Druhou vládou bola
vláda nástupcu M. Thatcher, J. Majora, počas úradovania ktorého došlo k rozhovorom
Brooke-Mayhew, J. Huma a G. Adamsa, k podpísaniu Downing Street Declaration
(DSD) a Framework Documents (Rámcové dokumenty) v rokoch 1990 až 1997.
Problematické však bolo vylúčenie strany Sinn Féin z jednaní v čase, kedy post
ministerskej predsedkyne zastávala M. Thatcherová. Naopak, k jednaniam boli
pripustené Social Democratic and Labour Party (SDLP), Unionist Ulster Party (UUP),
Alliance Party (APN) a Democratic Ulster Party (DUP). Okrem nich to boli aj ďalšie,
menej výrazné politické strany, ktoré vo voľbách dokázali presvedčiť voličov a
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z hľadiska komplexnosti problému zohrali v mierovom procese svoju úlohu. Boli to
Woman Coalition, UDP a PUP.180
Za začiatok mierového procesu je podľa odborníkov možné označiť rôzne
momenty. Jedným z nich je počiatok 80. rokov, kedy Sinn Féin zmenila svoj postoj, ako
reakciu na zvolenie jej člena B. Sandsa do Westministru v roku 1981, tiež rok 1985
kedy došlo k podpísaniu Anglo-Irish Agreement (AIA) britskou a írskou vládou,
prípadne i zlyhanie Sunningdale z roku 1973. Už dohody ako Downing Street
Declaration (DSD) z roku 1993, Framework documents z roku 1995 a Propositions of
Heads of Agreement zo začiatku roku 1998 postupne svojim obsahom smerovali
k podpisu samotnej GFA.
Od počiatku 70. rokov však riešenie tohto konfliktu prebiehalo medzi oboma
znepriatelenými stranami aj menej formálnymi cestami, iniciovanými najmä miestnymi
nevládnymi organizáciami. To zahrňovalo rozhovory medzi rôznymi stranami, aktivity
zamerané na mladých, životné prostredie, športové aktivity i ekumenickú činnosť. Mali
napomôcť k dosiahnutiu dohody, akou bola napokon Good Friday Agreement, položiť
základy politického procesu a pripraviť komunity na život pohromade. 181
Okrem pozornosti sústredenej na jednotlivcov ktorí stáli za mierovým procesom sa
pozornosť vedeckej verejnosti často upiera i smerom k politickým stranám pôsobiacim
v Severnom Írsku. Volebný systém uplatňovaný v rámci Severného Írska single
transferable vote182 (STV; známy tiež ako systém jedného prenosného hlasu183), do istej
miery ovplyvňoval sektárske pozadie jednotlivých strán. „Každý zo zvolených
poslancov musí už pred voľbami prehlásiť, či patrí k skupine unionistov,
republikánov/nacionalistov, alebo či chce zostať nezaradený. Zvolené Zákonodarné
zhromaždenie je potom do svojho vzniku rozčlenené do dvoch (resp. troch) skupín, bez
ohľadu na príslušnosť ku konkrétnej politickej strane (do republikánskej skupiny tak
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napr. môžu patriť poslanci za Sinn Féin, alebo SDLP). Najdôležitejšie otázky musia byť
schválené súčasne väčšinou unionistov aj republikánov.“184 Táto záruka rovnomernej
reprezentácie hlavných politických síl predznamenávala konsociačný charakter, ďalej
potvrdený i v exekutívnej oblasti185 zakotvený v Good Friday Agreement. Mnohí
odborníci sa v rámci analýzy volebného systému uplatňovaného na území Severného
Írska a jeho vplyvu na stranícky systém pokúšajú vysvetliť nárast/pokles volebnej
úspešnosti ,,okrajových strán“, akými boli napríklad strana Sinn Féin a DUP a úpadok
umiernených strán pôsobiacich naprieč spektrom počnúc SDLP až po UUP a zahŕňajúc i
strany neutrálne ako napr. Alliance Party.186 V časti odbornej literatúry sa môžeme
stretnúť s pozornosťou sústredenou na frustráciu súvisiacu s nedostatkom pokroku
v rámci procesu devolúcie, alebo slabým progresom v oblastiach akými boli policajné
reformy a odzbrojenie paramilitárnych organizácií, predovšetkým IRA. Ďalšia časť sa
sústreďuje na úlohu médií a zvýrazňuje vnútorné pnutie v rámci UUP, rovnako ako
odchod187 mnohých veľmi známych politikov zo SDLP, napríklad J. Huma a S.
Mallona. Môžeme sa tak stretnúť s prístupmi, ktoré sa zameriavajú na štúdium
koherentnosti strán, ich názorovú jednotnosť a konzistentnosť. J. Darby a R.
MacGinty188 chápu hlavnú úlohou politických lídrov v doručení postoja ich voličov do
dohody.
Vo výsledku predstavoval mierový proces pomerne zdĺhavé hľadanie kompromisu,
ktorý sa počas dlhých desaťročí nedarilo nájsť a ktorý vo svojom výsledku priniesol
premenu celej severoírskej spoločnosti. Po dlhoročne pretrvávajúcich bojoch a mnohých
krvavých stretoch bojujúcich strán napokon na prelome tisícročí prišla zásadná zmena.
Tou bolo podpísanie Good Friday Agreement189 (Dohoda Veľkého Piatku/GFA), známej
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tiež pod označením Belfast Agreement190, 10. apríla 1998 britskou a írskou vládou, ale i
politickými stranami Severného Írska.191 Táto kľúčová dohoda znepriatelených strán
znamenala nepochybne prelomový moment. „Dohoda priniesla vyriešenie problému
„dvojakej menšiny“: napriek tomu, že Severné Írsko zostáva súčasťou Spojeného
kráľovstva, dohoda zaručuje rešpekt a bezpečnosť pre nacionalistickú komunitu, ktorá
chce byť súčasťou Írskej republiky a zároveň poskytuje dostatok záruk pre unionistickú
komunitu, ktorá zmenu statusu Severného Írska odmieta.“192 Prínos tejto dohody
spočíval predovšetkým v riešení ústavnoprávnych otázok, otázky ľudských práv
a ekonomických, sociálnych a kultúrnych otázok. Napriek skutočnosti, že evidentným
prínosom jej podpísania všetkými zainteresovanými stranami bolo prispenie
k vyriešeniu existujúcej a nežiaducej situácie, neupokojila ju úplne. V rokoch
nasledujúcich po jej ratifikácii dochádzalo i naďalej v tejto oblasti k čiastočným
konfliktom, motivovaným prevažne snahou írskych republikánov a ich neutíchajúcou
túžbou o zjednotenie celého írskeho územia do jedného celku.
Už pred podpisom prelomovej GFA prebehli rokovania a došlo i k uzavretiu
viacerých dohôd, ktoré však neznamenali väčší úspech, a to primárne kvôli
neschopnosti tolerovať názory oponentov. Jeden z týchto pokusov predstavovala
v polovici 70. rokov snaha o ustanovenie spoločnej katolícko – protestantskej vlády,
ktorá však skončila fiaskom.
V priebehu času však postupne dochádzalo i k ohrozeniu mierového procesu, a to
najmä zo strany významných politických predstaviteľov akými boli D. Trimble (vtedajší
predseda UUP) a I. Paisley (predseda DUP a člen Oranžského rádu) v podobe
organizácie Oranžských pochodov193, ktoré i dnes predstavujú jadro protestantskej
identity a využité boli pre politické zviditeľnenie proti- mierovej kampane.
Ako problematické sa v rámci mierového procesu ukázali i požiadavky oboch strán.
Zatiaľ čo zo strany Britov sa prejavovala neutíchajúca snaha o udržanie rozsahu ich
vplyvu v oblasti, nacionalisti sa pokúšali zväčšovať rozsah podielu katolíkov na vláde
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a republikánske paramilitárne zložky odmietali akceptovať akýkoľvek vplyv Britov
v tejto oblasti.
Mierové riešenie bolo napokon výsledkom schopnosti jednotlivých aktérov správať
sa realisticky a začať prejavovať ochotu ku kompromisom. Kľúčovým prvkom ale
ostávalo, že všetkým stranám, ktorých sa tento konflikt týkal bolo umožnené zasadnúť
spolu pri jednom stole a zúčastniť sa vyjednávania bez jednostranného presadzovania
a bez použitia zbraní ktoroukoľvek zúčastnenou stranou.

6.2 Sunningdale Agreement
S odstupom času dnes možno povedať, že vlády v Londýne neboli počas celej
existencie konfliktu a vlastne existencie samotného Severného Írska kontinuálne stále
rovnako naklonené implementácii priamej správy z Londýna. Počas desaťročí
trvajúceho konfliktu tak bola Severnému Írsku viackrát poskytnutá autonómia, počas
ktorej sa vlády ujal stormontský parlament, no v prípade vyhrotenia celej situácie mu
bola táto možnosť odobraná a došlo k zavedeniu priamej správy z Londýna.
Koniec 60. rokov znamenal takéto vyostrenie situácie, a teda obrovský nárast
napätia medzi katolíckou a protestantskou komunitou, čo pre územie severoírskej
provincie znamenalo chaos. Britská strana síce vnímala zavedenie priamej správy na
území Írska ako možné riešenie, nie však riešenie, ktoré by mohlo mať dlhodobé
trvanie. V snahe o čo najrýchlejšie upokojenie celej situácie pristúpila britská vláda na
obnovenie severoírskej samosprávy v čo možno najkratšom čase, ktoré sa spolu so
zavedením princípu zdieľanej právomoci v tom čase javilo ako jediné vhodné riešenie.
Práve spomínaná rýchlosť sa však nakoniec ukázala ako výrazne determinujúca
neúspech sunningdaleského mierového pokusu.
Sunningdale Agreement (Dohoda zo Sunningdale alebo Sunningdaleská dohoda)
predstavovala vôbec prvý pokus o zavedenie tzv. konsociačného riešenia problému
v Severnom Írsku. Vyjednávania zo Sunningdale prebiehali medzi zástupcami britskej
a írskej vlády a reprezentantmi Severného Írska v dňoch 6. až 9. decembra 1973. Počas
rokovaní o jej konečnom znení vyjadrila každá z prítomných strán svoj názor na
postavenie a aktuálne dianie v Severnom Írsku. V rámci týchto jednaní predstavila
SDLP, ako reprezentant záujmov obyvateľov Írskej republiky, a tiež menšiny
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v Severnom Írsku túžbu po zjednotení celého ostrova. Zo strany B. Faulknera však
panovalo presvedčenie, že reprezentanti Severného Írska prišli na tieto rokovania
s neakceptovateľnými požiadavkami a ako vodca UUP presadzoval i naďalej zotrvanie
Severného Írska v pevnom zväzku s Britániou. Zo strany írskej vlády bola vyjadrená
podpora zachovania statusu severoírskej provincie, pričom deklarovala nemožnosť
akejkoľvek zmeny, pokiaľ si takú zmenu nebude žiadať väčšina v Severnom Írsku.
Britská vláda podala prehlásenie, že bude i naďalej podporovať želanie väčšiny
v Severnom Írsku, a pokiaľ by v budúcnosti táto väčšina vyjadrila túžbu po zjednotení
ostrova, britská vláda takéto rozhodnutie podporí.194
Jedným z najvýznamnejších atribútov Sunningdaleskej dohody bol predpoklad
zapojenia všetkých relevantných zložiek195 do procesu rozhodovania, čo je z pohľadu
teórie jeden zo štyroch znakov konsocializmu, ako ho vo svojej teórii konsociačnej
demokracie definoval A. Lijphart.
Účastníci rokovaní sa zhodli na potrebe vytvorenia Rady Írska, členov ktorej mali
tvoriť zástupcovia Severného Írska i Írskej republiky. Pri jej vzniku mali byť prijaté
vhodné opatrenia pre ochranu britských vládnych a ďalších záujmov. Mala zahrňovať
i Radu ministrov s výkonnými a harmonizačnými právomocami a konzultatívnou
funkciou a Poradné zhromaždenie s poradnou a kontrolnou funkciou. Na základe tohto
dokumentu sa mala Rada ministrov rozhodovať jednohlasne a pozostávať mala zo
siedmych členov írskej vlády a rovnakého počtu zástupcov severoírskej exekutívy
(Northern Ireland Executive) s ustanovením možnosti účasti ďalších nevolených členov
írskej vlády a severoírskej exekutívy pri rokovaní o záležitostiach spadajúcich do ich
pôsobnosti.196 Rada ministrov mala kontrolovať činnosť Rady. Predsedníctvo malo
rotovať na základe dohody medzi zástupcami írskej vlády a exekutívy Severného Írska.
Poradné zhromaždenie malo pozostávať zo 60 členov, pričom 30 z nich malo byť
členmi

Dail

Éireann

a vybraní

mali

byť

samotným

írskym

parlamentom

prostredníctvom systému pomerného zastúpenia jedného prenosného hlasu a ďalších 30
členov malo byť vybraných z parlamentu Severného Írska (Northern Ireland Assembly)
na základe rovnakého princípu. Rada Írska mala byť tým orgánom, na ktorý mali byť
prenesené viaceré funkcie, pričom britská vláda mala na tomto procese participovať.
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Britská vláda uviedla, že po vyriešení problému bezpečnosti v severoírskej provincii
a ustanovení

nových

inštitúcií

je

otvorená

diskutovať

možnosť

prevedenia

zodpovednosti i za policajné zložky. S ohľadom na prijaté závery týchto rokovaní
predpokladala prenos všetkých právomocí na severoírsku exekutívu a zhromaždenie.197
Správy Írskej republiky a Severného Írska sa mali spoločne podieľať na
financovaní Rady. Jej prostriedky mali plynúť predovšetkým z grantov určených pre
schválené projekty zo strany oboch správ. Podieľať sa na ekonomickom fungovaní
Severného Írska sa mala i samotná Británia, a to predovšetkým prostredníctvom
vyplácania dotácii, ktoré však nemali tvoriť súčasť financovania Rady.198
Na základe Sunningdale Agreement napokon „...vzniklo v Severnom Írsku
parlamentné zhromaždenie so 78 členmi, kde boli zastúpení umiernení unionisti aj
nacionalisti. Štruktúra zhromaždenia zaisťovala, aby sa na zásadných rozhodnutiach
museli zhodnúť politici reprezentujúci protestantský i katolícky elektorát… Dohoda zo
Sunningdale tiež počítala so zapojením vlády Írskej republiky do riešenia severoírskeho
problému, ale plánované štruktúry so zapojením oboch štátov (ministerská rada,
konzultatívne zhromaždenie a stály sekretariát) sa v praxi nikdy nevytvorili.“199
Veľkým prínosom bola podľa nášho názoru táto dohoda najmä z dôvodu, že Briti
od rozdelenia ostrova na začiatku 20. rokov po prvýkrát pristúpili na možnosť uznania
Severného Írska ako rovnocenného partnera vo vyjednávaní o ďalšej budúcnosti
a smerovaní tejto časti ostrova.
Táto dohoda predpokladala zapojenie všetkých relevantných zložiek do procesu
rozhodovania, čo zodpovedá prvému znaku definujúcemu konsociačnú demokraciu.
Zároveň zakotvovala vytvorenie Rady a voleného Zhromaždenia, v ktorých posty mali
byť obsadené na základe proporčného princípu, čo by v teoretickej rovine odpovedalo
druhému znaku. Ďalším z bodov zakotvených v dohode bol presun určitého výseku
kompetencií na Radu a Zhromaždenie, čo však nezodpovedá tretiemu znaku
konsocializmu, ktorým je segmentálna autonómia. Podľa dohody sa totiž nemalo jednať
o presun rozhodovacích právomocí v určitých špecifických oblastiach (napr. školstvo)
do rúk reprezentantov menšiny, ale všetkých kompetencií na novo vzniknuté orgány
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reprezentujúce všetkých občanov Severného Írska. Rovnako tak absentoval i štvrtý
princíp, ktorým bolo menšinové veto.
Napriek tomu, že Sunningdale Agreement predstavovala prvý pokus o konsociačné
riešenie severoírskeho konfliktu, nepriniesla v konečnom dôsledku zásadnejší úspech.
Problematické bolo z nášho pohľadu samotné postavenie Rady, ktorá mala predstavovať
spojenie Severu i Juhu Írska a zároveň Veľkej Británie a v rámci ktorej mali byť riešené
otázky týkajúce sa jednotlivých častí ostrova ako doprava, cestovný ruch a podobne.
Zatiaľ čo B. Faulkner s takýmto vymedzením kompetencií súhlasil, J. Hume požadoval
i kompetencie v oblasti polície, čo však nebolo akceptovateľné unionistickou časťou
obyvateľstva. I v dôsledku nesúhlasu s jej obsahom došlo napokon k rozštiepeniu UUP
na dva tábory. Rovnako nesúhlas vyjadrila aj Ulsterská rada robotníkov (Ulster
Worker´s Council/UWC) prostredníctvom štrajku, ktorý nasledoval po podpise dohody.
Problematický pre úspech dohody je podľa nášho názoru i fakt, že k jednaniam,
ktoré napokon viedli k uzavretiu Sunningdale Agreement neboli prizvané všetky
kľúčové politické strany200 Severného Írska. V rámci týchto jednaní stranou ostávala
Sinn Féin, ktorá k rokovaniam nebola prizvaná primárne z dôvodu neochoty vzdať sa (v
spolupráci s IRA) násilných metód jednania. Zmena v jej postoji prišla až
s vyjednávaniami súvisiacimi s podpísaním GFA. Konečná dohoda však bola zo strany
mnohých zúčastnených politických strán v rámci rokovaní napokon odmietnutá. Jedným
z najpodstatnejších

faktorov

ovplyvňujúcich

(ne)stabilitu

tejto

dohody

bolo

presvedčenie na oboch extrémnych krídlach, že každé z nich môže dosiahnuť svoj cieľ
aj bez zapojenia mechanizmu zdieľanej právomoci.
Po podpise Sunningdale Agreement došlo k vytvoreniu protestantsko-katolíckej
vlády, ktorú vytvorila ,,oficiálna“ faulknerovská frakcia UUP, APN a SDLP. Po dvoch
týždňoch trvajúcom generálnom štrajku zo strany UWC napokon B. Faulkner
rezignoval na post šéfa exekutívy. Po odstúpení unionistov z vlády nastal kolaps celej
dohody a obnovenie priamej správy.

6.3 Druhé funkčné obdobie M. Thatcher – Anglo-Irish
Agreement (1985)
Za ďalší z podstatných momentov vo vývoji britsko-írskych vzťahov od rozdelenia
ostrova na začiatku 20. rokov je považovaná iniciatíva politického riešenia konfliktu,
200

Ako zo strany katolíckej komunity, tak ja zo strany protestantov.
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ktorá prišla v roku 1985 v podobe Anglo-Irish Agreement (Britsko-írska zmluva/AIA) zo
strany SDLP a J. Huma. Samotnej dohode podpísanej 15. novembra britskou
premiérkou M. Thatcher a írskym premiérom G. Fitzgeraldom v Hillsborough,
predchádzali štyri roky zložitých vyjednávaní medzi vládami v Londýne a Dubline o jej
konečnom znení. Podobný pokus riešenia mala už v roku 1973 predstavovať
Sunningdale Agreement, ktorá však nepriniesla v riešení problému v severoírskej
provincie väčší pokrok.
AIA bola dojednaná s cieľom zabezpečiť uvoľnenie napätia medzi Britániou
a Írskou republikou s ohľadom na Severné Írsko a predpokladala pravidelné stretnutia
ministrov írskej a britskej vlády, v rámci ktorých mali byť diskutované záležitosti
týkajúce sa Severného Írska. Primárne sa jednalo o oblasť politiky, otázky súvisiace
s bezpečnosťou a výkonom spravodlivosti, a tiež oblasť podpory cezhraničnej
spolupráce.
I napriek skutočnosti, že severoírski unionisti (ktorí presadzovali myšlienku
Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva) výrazne vystupovali proti možnosti
dať Írskej republike akékoľvek slovo pri rozhodovaní o ich domácich záležitostiach,
množstvo politických lídrov (vrátane M. Thatcher), presadzujúcich britskú suverenitu
v Severnom Írsku napokon dospeli k názoru, že riešenie situácie po rokoch
pretrvávajúceho sektárskeho napätia v Severnom Írsku môže byť dosiahnuté len
prostredníctvom celoírskej dohody.
Už na začiatku 80. rokov J. Hume, vodca SDLP a člen britského parlamentu
dokázal zhromaždiť podporu prominentných politických lídrov írskych Američanov,
ktorí odsúdili použitie násilia a vyvíjali tlak na írskych Američanov, aby viac
nepodporovali IRA a ďalšie paramilitárne organizácie, ktoré využívajú násilie, aby tak
ukončili prítomnosť Britov a ich vplyvu v Severnom Írsku. Skupina okolo J. Huma
rovnako vyzvala amerického prezidenta R. Reagana, aby pokračoval v presviedčaní M.
Thatcher o potrebe čo najužšieho nadviazania vzťahov medzi britskou a írskou vládou.
Od roku 1981 sa zo strany G. Fitzgeralda stretávame so snahou interpretovať
podobu života v zjednotenom Írsku smerom k protestantskej komunite čo možno
najpriateľnejším spôsobom. Na konci roku napokon britská a írska vláda zriadili angloírsku medzivládnu radu, ktorá mala diskutovať záležitosti spoločného záujmu,
predovšetkým však otázku bezpečnosti. V roku 1984 New Ireland Forum, diskusná
skupina zložená zo zástupcov politických strán v Írsku a Severnom Írsku predložila
správu, v ktorej ponúkala tri možné riešenia politického vývoja: 1) jednotný štát, 2)
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federálny štát alebo 3) suverenitu. Z významných írskych politických strán sa Fianna
Fail prihlásila k podpore možnosti vytvorenia unitárneho štátu, ktorú však Fine Geal
a Labour Party považovali za nerealistickú a preferovali federálne usporiadanie.201
Po prvotnom upokojení napätia medzi Britániou a Írskou republikou tak napokon
lídri dvoch štátov zasadli k vyjednávaniam o budúcnosti Severného Írska. V rámci
dohody bolo podstatné odmietnutie násilia a vyjadrenie potreby spolupráce uznávajúc,
že podmienku pre skutočné zmierenie a začatie dialógu medzi unionistami
a nacionalistami predstavuje vzájomné uznanie a akceptovanie rovných práv. Vyjadrená
bola tiež potreba rešpektu oboch komunít k odlišnosti identít v Severnom Írsku,
v ktorom môžu všetci žiť v mieri, bez diskriminácie a netolerancie a s príležitosťou pre
obe komunity zapojiť sa do štruktúr a procesov štátnej správy.202
V čl. 1 obe vlády deklarovali zhodný postoj v otázke zmeny statusu Severného
Írska, ktorá je možná jedine za väčšinovej podpory obyvateľov Severného Írska. Obe
vlády zároveň uznali, že súčasným prianím „väčšiny“ nie je zmena statusu Severného
Írska. Spoločne vyhlásili, že pokiaľ v budúcnosti táto väčšina vyjadrí prianie vytvoriť
zjednotené Írsko, budú obe vlády plne podporovať vykonanie tohto rozhodnutia.203
V rámci rokovaní sa obe vládali dohodli i na vytvorení medzivládnej rady (AngloIrish Council), ktorá sa mala venovať problematickej situácii v Severnom Írsku
a vzťahom medzi oboma časťami ostrova. Svoju pozornosť však mala primárne
sústreďovať na 1) ekonomické záležitosti, 2) bezpečnostné otázky, 3) právne záležitosti
vrátane výkonu spravodlivosti a 4) podpore cezhraničnej spolupráce.204
AIA hovorila aj o potrebe vytvorenia rámca, v rámci ktorého by mohli britská
a írska vláda pracovať spoločne, primárne s cieľom vytvoriť podmienky pre možnosť
bezproblémovej existencie dvoch tradícií existujúcich na území Severného Írska.
Ďalšími cieľmi boli nastolenie mieru, stability a prosperity na celom írskom ostrove,
predovšetkým cestou podpory zmierenia, dodržiavania ľudských práv, spoločného boja
proti terorizmu a rozvoja hospodárskej, sociálnej a kultúrnej spolupráce.205
201
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Vláda Veľkej Británie deklarovala svoju zodpovednosť v určitých záležitostiach,
ktoré spadajú do pôsobnosti tajomníka pre Severné Írsko. Zodpovednosť tajomníka pre
Severné Írsko mala byť rozvíjaná takým smerom, aby si zabezpečila podporu v celej
spoločnosti. Írska vláda vyjadrila podporu takejto politike. Obe vlády zároveň uznali, že
devolúcia môže byť dosiahnutá len za aktívnej spolupráce predstaviteľov oboch tradícii
v Severnom Írsku a musí byť vytvorený priestor, v rámci ktorého bude írskej vláde
umožnené predkladať návrhy na dosiahnutie prevodu právomoci, ktoré sa týkajú
menšinovej komunity na orgány v Severnom Írsku. Podstatné je dodržiavanie a ochrana
práv, identita a nediskriminácia.206
V čl. 5 dohody sa hovorí, že v prípade nemožnosti previesť kompetencie na báze,
ktorá by bola akceptovaná naprieč Severným Írskom, musí byť vytvorený rámec,
v rámci ktorého môže írska vláda, v prípade, že by došlo k dotknutiu alebo výraznému
ohrozeniu záujmov menšiny, predkladať stanoviská k návrhom právnych predpisov v
záležitostiach, ktoré by inak spadali do pôsobnosti štátneho tajomníka pre Severné
Írsko.207
AIA predstavovala ranu pre severoírskych unionistov, ktorí odmietali akúkoľvek
angažovanosť vlády Írskej republiky v záležitostiach Severného Írska.

Časť

unionistického politického spektra tak odmietla akceptovať uzavretú dohodu a členovia
parlamentu za UUP rezignovali na svoje funkcie. Napriek tomu však štrnásť z nich bolo
v doplňovacích voľbách v roku 1986 opäť zvolených. Strana usporiadala masové
protesty, bojkotovala dohodu a podala i žalobu, ktorá smerovala k spochybneniu jej
zákonnosti. V týchto snahách mala podporu i zo strany DUP, avšak jej snahy boli
neúspešné.208
Negatívnu odozvu zaznamenala AIA aj na strane PIRA209, ktorá najmä
prostredníctvom strany Sinn Féin vzniesla vlnu kritiky, podľa ktorej mala táto zmluva
silne antirepublikánsky charakter a posilňovala rozdelenie ostrova. Britské ústupky boli
podľa jej názoru nedostatočné, pretože podstata problému spočívajúca v potrebe
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uspokojiť ambície írskeho národného sebaurčenia ostala nedotknutá.210 Navyše
sklamanie unionistickej reprezentácie nad ochotou Británie čo i len rokovať s Írmi bolo
spojené s rozčarovaním vyvolaným faktom, že samotní unionisti k týmto rokovaniam
nielenže neboli prizvaní, ale dokonca o nich neboli ani len informovaní.211 Ich pocit
ohrozenia a vylúčenia viedol k ďalším protestom, pochodom a demonštráciám
končiacim stretmi s RUC.
Politickí reprezentanti z rád radikálnejších loyalistov tak dohodu jednoznačne
zamietli. Podľa ich názoru mala dublinská vláda možnosť obracať sa v mene menšiny
v Severom Írsku na britskú vládu. Aj keď v rámci dohody samotná britská vláda znovu
prehlásila, že loyalistov nebude nikto k vstupu do zjednoteného Írska nútiť, oni ju ako
takýto krok chápali a odmietali zahájiť hoc len neformálne rozhovory so SDLP, ktorých
začatie podmieňovali posunutím začiatku platnosti zmluvy, alebo jej úplným
zrušením.212
Na stranu prívržencov tejto zmluvy sa tak napokon postavili len írska vláda
a unionisti, naopak, jasne proti boli členovia z rad radikálnejších loyalistov a takisto
republikáni.
AIA mala vytvoriť podmienky pre vznik vlády, ktorá by fungovala na princípe
zdieľanej právomoci. Druhým pozitívnym momentom bola možnosť írskej vlády
v prípade dotknutia, alebo ohrozenia záujmov menšiny preložiť stanoviská k návrhom
právnych predpisov, čo však úplne nezodpovedá menšinovému vetu tak, ako ho
definoval A. Lijphart. Ďalšie princípy konsociačného modelu demokracie táto dohoda
nezakotvovala. Napriek tomu ale v konečnom dôsledku táto zmluva prispela ku
konsolidácií severoírskej otázky. Jej pozitívum spočívalo v uznaní úplnej rovnosti
unionistov a nacionalistov, čo malo byť dosiahnuté v rámci procesu uzmierovania, na
konci ktorého malo byť násilie úplne odstránené.213 Podstatným výsledkom tejto
zmluvy bolo tiež uznanie írskej vlády za reprezentanta záujmov republikánskej
(katolíckej) časti severoírskeho obyvateľstva zo strany Veľkej Británie.
Kontakty medzi írskou a britskou vládou pokračovali aj po februári 1987 v rámci
formálnych štruktúr medzivládnej konferencie. Obavy z rozšírenia násilia zo Severného
Írska do Írskej republiky v dôsledku užšej anglo-írskej spolupráce v nadväznosti na

210

FRANK, J. cit.d., s. 157.
FRANK, J. cit.d., s. 158.
212
Ó hEITHIR, B. cit.d., s. 90.
213
FRANK, J. cit.d., s. 156.
211

68
uzavretie zmluvy sa ukázali ako neopodstatnené a UUP sa rozhodla zúčastniť ďalších
rokovaní o ústavnej budúcnosti severného Írska v rokoch 1990-1993.214

6.4 Brooke – Mayhew Talks (1991-1992)
V roku 1992 došlo k ukončeniu rady jednaní medzi britskou a írskou vládou
a všetkými ústavnými stranami Severného Írska, ktoré začali v roku 1991. Tieto
rokovania prebiehali v snahe dosiahnuť dohodu, ktorá by definovala podmienky pre
vytvorenie nových štruktúr pre riadenie Severného Írska na začiatku 90. rokov a známe
sú pod označením Brooke-Mayhew Talks. Označenie získali podľa mien štátneho
sekretára Severného Írska P. Brooka (1982-1992) a jeho nástupcu P. Mayhewa (19921997).
Výsledný kolaps rozhovorov bol pre obe vlády určitým sklamaním, ale zároveň
ostávali i naďalej verné myšlienke obnovenia rozhovorov. V septembri 1993 bol
námestník ministra pre Severné Írsko M. Ancram poverený úlohou získať súhlas vodcu
Konzervatívnej strany, J. Majora k zahájeniu mierových rozhovorov.
Reálne však v tomto čase existovala len malá šanca na úspešné zahájenie
rozhovorov založených na rovnakej báze, na akej prebiehali rozhovory v rozmedzí
rokov 1991-1992. Primárnym dôvodom bol nedostatočný záujem o tento proces zo
strany SDLP, ktorej predseda J. Hume sústredil svoju pozornosť primárne na dialóg
s predsedom strany Sinn Féin G. Adamsom, ale tiež podozrievavosť unionistov voči
dialógu Hume-Adams.215 Prvoradou iniciatívou pre J. Huma však v období roku 1993
ostávalo zloženie zbraní zo strany IRA a ukončenie násilia.
Hoci tieto rozhovory znamenali určitý progres v severoírskej otázke, nepriniesli
zásadný posun v otázke správy Severného Írska. Predstavovali však najúspešnejšie kolo
rokovaní od vyjednávaní zo Sunningdale v roku 1973.

6.5 Hume – Adams Talks (1993)
Posledná fáza mierového procesu začala v apríli 1993, kedy J. Hume a G. Adams
započali diskusiu o budúcnosti Severného Írska. Veľmi podstatné jednania o ukončení
násilia v Severnom Írsku prebiehali aj medzi J. Humom, predsedom SDLP a G.
214
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Adamasom216, predsedom strany Sinn Féin. V reakcii na to následne zložila zbrane
IRA, čo bolo podstatným momentom a posunulo ju to od závislosti na ozbrojenom boji
smerom k zapojeniu sa do politického procesu. V reakcii na to potom následne vyhlásili
prímerie aj polovojenské loyalistické skupiny Toto obdobie relatívneho mieru však
trvalo len do roku 1996.
Rozhovory Hume-Adams boli vedené v tajnosti a spustili vlnu rozruchu, keď s nimi
bola v apríli 1993 oboznámená i širšia verejnosť. Zo strany mnohých unionistov to
spustilo vlnu kritiky a odporu voči dohode, ktorá presadzovala myšlienku života
v zjednotenom Írsku.217
Niektoré z ich návrhov napokon našli svoje miesto aj vo výslednom znení DSD,
ktorá bola britskou a írskou vládou podpísaná v decembri v roku 1993. Kľúčovou bola
najmä fráza v paragrafe 4, podľa ktorej mala byť akákoľvek dohoda dosiahnutá na
základe súhlasu obyvateľov Severného Írska.
Tieto rozhovory boli sústredené na presadenie myšlienky sebaurčenia ľudu Írska
a dúfali v uzatvorenie historickej dohody medzi britskou a írskou vládou. Aj napriek
skutočnosti, že z týchto dialógov nevznikol žiaden ucelený dokument, kľúčovým
momentom bolo presvedčenie zástupcov Británie akceptovať možnosť zjednotenia
celého Írska a umožniť tak ľudu Írska, aby samo rozhodlo o svojej politickej
budúcnosti. Navyše aktéri týchto rokovaní žiadali, aby Veľká Británia oficiálne
vyhlásila, že nemá žiadne sebecké politické, strategické, alebo ekonomické záujmy
v Severnom Írsku. Toto vyhlásenie malo byť odozvou na vyhlásenie P. Brooka, štátneho
tajomníka Severného Írska z dňa 9. novembra 1991, v ktorom tvrdil, že Británia nemala
žiaden takýto záujem v Severnom Írsku.218
Už v období pred rokom 1991 Sinn Féin ukazovala náznaky smerom k pokojnému
a demokratického dosiahnutiu politického urovnania. Stretnutia J. Huma a G. Adamsa
signalizovali zmenu v prístupe nacionalistov a tiež ochotu republikánov vzdať sa
násilia. V rámci tohto prístupu, predstavitelia nacionalistov dúfali, že ich apel bude
smerovať na oveľa väčšie percento nacionalistickej komunity a tiež Írskej republiky.
Bolo jasné, že násilie znížilo podporu pre nacionalistický boj v Írskej republike. Úlohou
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Sinn Féin bolo presvedčiť IRA, že môže dosiahnuť svoje politické ciele aj bez použitia
vojenskej sily.219
Množstvo štúdii sa dnes zameriava na úlohu, ktorú zohrali v mierovom procese aj
ďalšie individuálne lokálne postavy, ako líder UUP D. Trimble, líder DUP I. Paisley,
alebo vodca strany Sinn Féin G. Adams. D. Trimble a G. Adams sú dnes často
označovaní za lídrov, ktorí museli v minulosti čeliť tlaku svojich vlastných voličov
v snahe priblížiť tak svojim stranám účasť na rokovaní za jedným stolom a možnosť
participácie na príprave dohody a jej konečnej implementácii. D. Trimble je často
ponímaný ako nenahraditeľný muž unionistickej politiky, čo sa zhoduje so spôsobom,
akým britskí vládni úradníci prispôsobovali parlamentné pravidlá v snahe udržať ho na
pozícii prvého ministra, napr. usilovaním o zabezpečenie dostatočnej väčšiny pre jeho
znovuzvolenie na post prvého ministra, alebo pozastavením výkonu parlamentu. Možno
aj to bol jeden z dôvodov, prečo UUP výrazne stratila na DUP v parlamentných voľbách
v roku 2003, po čom D. Trimble odstúpil z jej vedenia.

6.6 Downing Street Declaration (1993) – na ceste ku GFA
Je tiež označovaná ako spoločné vyhlásenie o mieri.
Rokovania medzi Humeom a Adamsom boli katalyzátorom, ktorý viedol k ďalším
rozhovorom medzi britskou a írskou vládou. Už v roku 1990 severoírsky štátny
tajomník P. Brooke nadviazal tajné kontakty s vodcami IRA, s cieľom nájsť podmienky,
za ktorých by boli republikáni ochotní akceptovať prímerie. Na konci roku 1992 írsky
premiér A. Reynolds (neinformovaný o tajných jednaniach medzi britskou vládou
a IRA) nadviazal prostredníctvom svojich úradníkov kontakty s vysoko postavenými
členmi Sinn Féin.220
V roku 1993 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov oboch vlád na ktorom diskutovali
o svojich postojoch smerom k Severnému Írsku. Po dobru šiestich mesiacov sa obe
vlády pokúšali dosiahnuť kompromis v otázke budúcnosti severoírskej provincie.
Hlavná debata sa pritom sústredila na otázku sebaurčenia. Konečné vyhlásenie bolo
vydané z iniciatívy britského premiéra J. Majora a írskeho predsedu vlády A. Reynoldsa
v mene britskej a írskej vlády 15. decembra 1993.
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Predsedovia oboch vlád v konečnom znení dohody prezentovali zhodný postoj, že
najpodstatnejším problémom, ktorému čelia občania severnej i južnej časti Írska,
ale tiež i britská vláda je odstránenie konfliktu a prekonanie dedičstva histórie
vyriešením problému rozdelenia ostrova. Zároveň vyjadrili vieru, že schválený rámec
pre mier, ktorý bol medzi oboma vládami prerokovaný už na začiatku roku 1992 a ktorý
je založený na niekoľkých kľúčových princípoch artikulovaných oboma vládami za
posledných dvadsať rokov, poskytuje východiskový bod mierového procesu, ktorý je
navrhnutý tak, aby skutočne umožnil politické a hlavne mierové urovnanie.221 Obe
vlády zároveň uznali, že koniec rozdelenia ostrova môže prísť len na základe dohody
a spolupráce reprezentantov oboch tradícií, ktorú sa rozhodli plne podporiť na všetkých
úrovniach.222
Premiér stojaci na čele britskej vlády deklaroval, že táto vláda bude v otázke
podpory zotrvania Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva, alebo jeho
suverenity v podobe zjednoteného Írska presadzovať demokratické prianie väčšiny
obyvateľstva v Severnom Írsku. Na tomto základe znovu pripomenul, že britská vláda
nemá v Severnom Írsku žiaden sebecký strategický, alebo ekonomický záujem. Ich
primárnym záujmom je stabilita a mier, dosiahnuté prostredníctvom dohody uzatvorenej
medzi reprezentantmi všetkých obyvateľov ostrova, ktorá bude dosiahnutá výlučne
mierovými prostriedkami. Úlohou britskej vlády bolo podporovať a uľahčovať
dosiahnutie takejto dohody prostredníctvom dialógu a spolupráce založenej na plnom
rešpektovaní práv a identít oboch tradícií v Írsku. Britská vláda uznala nárok všetkých
ľudí žijúcich v Severnom Írsku slobodne rozhodnúť o jeho zjednotení, alebo ponechaní
vo zväzku s Britániou a zaviazala sa podporiť prijímanie právnych predpisov na
vykonanie tohto, alebo iného rozhodnutia, ktoré bude prijaté slobodne, bez akéhokoľvek
nátlaku.223
Predseda írskej vlády v prijatom dokumente poukázal na špecifickosť írskej
histórie, primárne však na špecifickosť histórie severoírskej provincie ktorá ukazuje, že
stabilitu a blahobyt nie je možné nájsť v politickom systéme odmietanom menšinou,
ktorá je jeho súčasťou. Z tohto dôvodu vyjadril súhlas, že zjednotenie ostrova by malo
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nastať len za slobodného súhlasu väčšiny obyvateľov Severného Írska. V mene írskej
vlády vyjadril presvedčenie, že demokratické právo na sebaurčenie ľudu Írska musí
rešpektovať demokratické princípy, občianske práva a náboženskú slobodu oboch
komunít zahŕňajúc: právo slobodného politického myslenia, právo na slobodu prejavu
a vierovyznania, právo vykonávať demokratické národné a politické ašpirácie, právo
usilovať o ústavnú zmenu mierovými a legitímnymi prostriedkami, právo žiť kde sa
každý slobodne rozhodne, právo na rovnaké príležitosti pre všetkých, vo všetkých
sociálnych a hospodárskych činnostiach bez ohľadu na triedu, vyznanie, pohlavie alebo
farbu pleti. To by sa malo odraziť v ďalších politických a ústavných opatreniach na
základe zmluvy.224
Britská a írska vláda v zmluve vyjadrili spoločnú snahu spolu s ústavnými činiteľmi
Severného Írska prostredníctvom procesu politického dialógu budovať inštitúcie
a štruktúry, ktoré pri súčasnom rešpektovaní rozmanitostí ľudu Írska umožnia
spolupracovať vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Prostredníctvom tejto
spolupráce bude možné budovať a prehlbovať dôveru a ukončiť tak rozdelenie
spoločnosti a zabezpečiť jej mierovú budúcnosť. Zástupcovia oboch vlád deklarovali
zhodu na tom, že trvalý mier môže byť dosiahnutý až po ukončení násilia zo strany
polovojenských organizácii. Obe vlády sa zaviazali, že všetky strany, ktoré sa zaviažu
využívať výlučne mierové metódy a demokratický proces, budú sa môcť zapojiť do
politického dialógu. Obe vlády sa zaviazali spoločne pracovať smerom k mierovej
a harmonickej budúcnosti bez násilia a ďalšieho rozdelenia spoločnosti.225 Zhoda oboch
vlád tak panovala v postoji odmietnutia akéhokoľvek ďalšieho politického násilia
a spoločnom presvedčení, že pre zaistenie všetkých krokov smerom k uzavretiu mieru je
potrebné využiť mierové prostriedky.226
Medzivládna spolupráca v 90. rokoch minulého storočia však nemala byť zameraná
len na ochranu pred extrémizmom, ale tiež na spôsoby, ako tento extrémizmus utlmiť
a začleniť jeho aktérov do politického procesu. Názorová premena vo vnútri
republikánskeho hnutia smerujúca k možnosti využívania iných, než len násilných
metód jednania bola kľúčová pre presvedčenie oboch vlád, aby zvážili politiku
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zahrnutia týchto aktérov do jednaní. Výzvu pre obe vlády predstavovalo nájdenie
spôsobu, akým odpovedať na tento zjavný posun, akým spôsobom podporiť debatu vo
vnútri republikanizmu, a zároveň neohroziť komunitu unionistov žijúcu v Severnom
Írsku.227 Z rozhodnutia oboch vlád došlo napokon k vydaniu spoločného prehlásenia
známeho pod označením Downing Street Declaration (DSD), ktorá stanovila základné
princípy budúceho usporiadania v Severnom Írsku a predstavovala jeden z množstva
podstatných míľnikov na ceste hľadania riešenia tohto konfliktu. Navrhnutá bola tak,
aby uľahčila začlenenie republikánov do politiky v Severnom Írsku bez toho, aby došlo
k izolácii unionizmu. DSD deklarovala zhodu oboch strán, že koniec rozdelenia írskeho
ostrova môže nastať len za aktívnej spolupráce oboch častí, Severu a Juhu.228
Predstavitelia britskej a írskej vlády zastávali názor, že žiaden demokratický proces
nemôže byť dosiahnutý pod vplyvom násilia a uznávali potrebu otvorenosti rozhovorov
a participácie všetkých účastníkov konfliktu, pokiaľ majú viesť k trvalému mieru.
Absencia politických strán, ktoré reprezentovali rôzne polovojenské skupiny bola
považovaná za prekážku k trvalému uzmiereniu. Preto bolo nevyhnutné patričným
spôsobom podporiť loyalistické a republikánske polovojenské skupiny aby upustili od
pokračovania v násilnostiach voči sebe navzájom. 229
Prvé kroky smerom k mieru zahŕňali dva podstatné momenty. Prvým bola snaha
udržať vyjednávania o miery medzi hlavnými konštitučnými stranami. Druhý
predstavovali prvé váhavé kroky k zapojeniu republikánov do rozhovorov.
Zo strany britskej vlády predstavovala DSD určitý ústupok, a to najmä skrz
vyjadrenie akceptácie demokratického rozhodnutia väčšiny obyvateľov Írska týkajúceho
sa podpory zachovania Únie, alebo vytvorenia suverénneho a zjednoteného Írska.230
Tým bola prijatá zásada, že írsky národ má právo rozhodovať o svojej budúcnosti.
Idea tejto deklarácie bola nepochybne prínosná i z hľadiska istej motivácie
polovojenských organizácii k vzdaniu sa zbraní a rokovaní o prímerí. Republikáni však
prípadné odzbrojenie podmieňovali viditeľným pokrokom v rámci politických jednaní.
Bezprostredne po vyhlásení tak násilie pokračovalo. Zatiaľ čo zo strany politickej
reprezentácie sa prejavovala výrazná snaha o dosiahnutie kompromisu, zo strany
polovojenských skupín pokračovalo násilie. I napriek tomu, že dokument sa podľa
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vlastného znenia snažil o vytvorenie štruktúr, v ktorých by mohlo byť uskutočnené
mierové, politické riešenie sledovaného cieľa, zo strany republikánov táto deklarácia
nebola vnímaná ako riešenie problému pretrvávajúceho medzi oboma komunitami.
Uvažovanie o konečnom ukončení násilia zo strany republikánov prišlo po tom, čo
si čelní predstavitelia uvedomili, že dohoda im umožní sledovať ich vlastné politické
ciele politickou cestou. Toto rozhodnutie ale bolo poznamenané neistotou ohľadom
vzťahov s britskou vládou. Táto deklarácia priniesla zmenu postavenia unionistov
a definovala, že zjednotené Írsko je možné dosiahnuť len na základe väčšinového
súhlasu obyvateľov Severného Írska. Na jeho území predstavovali väčšinu stále
unionisti, avšak podľa deklarácie už nemali právo vetovať myšlienku jednoteného Írska.
Na strane republikánov G. Adams a M. McGuinness vložili veľa úsilia do procesu,
ktorý napokon priniesol prímerie aj pre IRA. Predstavitelia Sinn Féin boli presvedčení,
že ciele IRA by mohli byť dosiahnuté demokratickými prostriedkami. Dňa 31. augusta
1994 IRA vydala prehlásenie: „Veríme, že príležitosť na zabezpečenie spravodlivého
a trvalého urovnania bola vytvorená. Vstupujeme do tejto novej situácie s odhodlaním
a dôverou, že krivdy, ktoré spôsobil tento konflikt budú odstránené. Veríme v silu
a spravodlivosť nášho boja na dosiahnutie tohto cieľa“ (Írska republikánska armáda,
31. augusta 1994, bod 4).
31. augusta 1994 IRA napokon deklarovala úplné zastavenie vojenských operácií.
Hlavná loyalistická organizácia jej príklad nasledovala v októbri.
DSD bola jedným z najvýznamnejších momentov v rámci mierového procesu
v Severnom Írsku. Zdôrazňuje primárne potrebu a význam medzivládnej kooperácie
v rámci severoírskej problematiky, ale poukazuje aj na faktory, ktoré kooperácii bránili,
alebo ju sťažovali.

6.7 Framework documents (1995)
Rámcové dokumenty boli britskou a írskou vládou vydané 22. februára 1995.
Výsledkom týchto jednaní mala byť dohoda, ktorá by zahŕňala relevantné politické
strany a mala čo najväčšiu podporu naprieč verejnosťou.
Sú koncipované v rámci dvoch sekcií. Prvá zahŕňa porozumenie zo strany britskej
vlády ohľadom možnosti nájdenia zhody medzi stranami, týkajúcej sa nových inštitúcií
v Severnom Írsku, zatiaľ čo v druhej časti britská a írska vláda prezentovali svoje
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najlepšie hodnotenie, kde by bola byť dosiahnutá dohoda o nových politických
opatreniach medzi Severným Írskom, republikánmi a medzi dvoma vládami.231
Toto spoločné prehlásenie uznávalo, že najviac naliehavou a najdôležitejšou
otázkou, ktorej občania severnej a južnej časti Írska a zároveň britská a írska vláda čelia,
je odstrániť príčinu konfliktu a riešiť následky, ktoré so sebou priniesol.232 Zhodli sa na
prospešnosti zloženia zbraní na oboch stranách, ktoré by umožnilo rýchlejšie nájdenie
konečného riešenia, ale otázka odzbrojenia v ich rámci nebola riešená.
V rámci týchto dokumentov dospeli obe vlády k štyrom základným bodom:
1) obe vlády uznávajú princíp sebaurčenia,
2) zhodujú sa, že súhlas a podpora naprieč širokou verejnosťou je základom
fungovania politického usporiadania,
3) akákoľvek

dohoda

musí

byť

dosiahnutá

demokratickými,

mierovými

prostriedkami bez použitia násilia,
4) a že akékoľvek ďalšie nové politické opatrenia musia byť založené na
dodržiavaní, rešpekte a ochrane práv a identít oboch tradícií v Severnom Írsku
a obom komunitám musia byť poskytnuté rovnaké príležitosti a výhody.233
Tieto dokumenty obsahovali návrhy britskej a írskej vlády týkajúce sa troch
dimenzií vzájomných vzťahov. Okrem návrhu na vytvorenie zhromaždenia a vlády,
ktorá mala fungovať na princípe zdieľanej právomoci sa v nich hovorilo o vytvorení
rady, ktorá sa mala venovať cezhraničným vzťahom Severu a Juhu a mala by ,,výkonné
a harmonizačné“ právomoci.234
Hoci na strane nacionalistov a republikánov sa FD stretli s pozitívnou odozvou,
unionisti voči nim zaujali negatívne stanovisko, a to predovšetkým kvôli príliš
republikánskej rétorike a výraznej írskej dimenzii. Úspech na strane J. Majora v podobe
udržania Sinn Féin v jednaniach bol na druhej strane vyvážený výmenou lídrov na poste
predsedu UUP. J. Molyneauxa tak vo funkcii predsedu strany vystriedal 235 D. Trimble,
zástanca tvrdšej línie.236
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Protestanti a katolíci reagovali na Rámcové dokumenty podobne rozporne ako ich
politické reprezentácie. Tesná väčšina z nich vyjadrila skutočnú vieru, že Framework
Documents tvoria základ pre trvalý mier. Zatiaľ čo 73% katolíkov súhlasilo
s predostretým stanoviskom, na strane protestantov to bolo len 36%. Očakávanie, že
tieto dokumenty vo výsledku povedú k zjednoteniu celého Írska vyjadrilo 58%
protestantov a 49% katolíkov.237
Od marca 1995 štátny sekretár P. Mayhew stupňoval britské požiadavky na
odstránenie zbraní, ako formálnu podmienku pre vstup Sinn Féin do rokovaní. Zo strany
Sinn Féin bol tento tlak chápaný ako snaha maskovať britskú neochotu vstúpiť s nimi
do jednaní. Na konci novembra však vlády oznámili nový záver. Mal byť zavedený
nezávislý odzbrojovací orgán, na čele ktorého mal stáť bývalý vodca demokratickej
väčšiny v americkom Senáte G. Mitchell.238

6.8 G. Mitchell. Správa Mitchellovej komisie (1996)
V roku 1996 D. Spring, írsky minister zahraničných vecí a P. Mayhew, britský
tajomník pre Severné Írsko spoločne vymenovali G. Mitchella239 za osobu stojacu na
čele pripravovaných mierových dialógov. Vymenovanie G. Mitchella za vodcu týchto
jednaní bolo vnímané ako veľké víťazstvo pre Sinn Féin a pomerne zásadný ústupok zo
strany Britov.
Toto obdobie so sebou nieslo veľké očakávania obnovenia prímeria zo strany
IRA240 ešte pred samotným zahájením mierových rozhovorov. Zloženie zbraní
a uzatvorenie prímeria zo strany IRA bolo jasnou podmienkou pre vstup Sinn Féin ako
politického krídla IRA do mierových rokovaní, ktoré po prvýkrát v histórii od
vypuknutia násilností v roku 1969241 mali do vyjednávaní zahrnúť všetky politické
strany.242
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Osoba G. Mitchella, amerického senátora, tak napokon v rámci severoírskeho
mierového procesu zohrala skutočne významnú úlohu. Kľúčovým nebolo iba jeho
pôsobenie pri vyjednávaniach o odzbrojení IRA, ale aj príprava prostredia pre prijatie
ústavnej reformy, a nakoniec i vyjednávanie o samotnej GFA.
Podpisu tejto významnej dohody teda predchádzalo niekoľko mesiacov vyjednávaní
a rokovaní. V rámci tohto procesu potom môžeme vysledovať internacionalizáciu
konfliktu, predovšetkým skrz zapojenie externých aktérov, najmä Spojených štátov
amerických.
Správa Mitchellovej komisie bola napokon zverejnená 24. januára 1996.
Poukazovala na to, že odzbrojenie polovojenských skupín je rovnako podstatné, ako
zahrnutie všetkých strán do rokovaní. V otázke, či má odzbrojenie polovojenských
skupín predchádzať viacstranným vyjednávaniam o politickom riešení severoírskeho
konfliktu, alebo či by odzbrojenie malo byť až dôsledkom dosiahnutého politického
kompromisu, sa správa Mitchellovej komisie jednoznačne priklonila na stranu návrhu
zahájenia oboch procesov súčasne, čím sa otvoril priestor pre jednania, ktoré napokon
viedli i k podpisu GFA.243
Britská vláda sa na základe výslednej správy Mitchellovej komisie rozhodla pre
kompromisné riešenie medzi unionistickými a nacionalistickými požiadavkami.
Kompromis spočíval v ustanovení voleného orgánu požadovaného zo strany unionistov,
zatiaľ čo republikánom mal byť umožnený vstup do všestranníckych rokovaní bez
potreby predchádzajúceho úplného odzbrojenia. Proces odzbrojenia polovojenských
organizácií mal začať súčasne so zahájením rozhovorov všetkých politických strán, ako
to vo výslednej správe navrhoval G. Mitchell. Unionisti, síce kritickí voči Mitchellovmu
postoju netrvania na odzbrojení pred začatím rozhovorov, vyjadrili s konečným
návrhom spokojnosť. Potreba odzbrojenia polovojenských skupín však pre unionistov
i naďalej ostávala jednou z priorít. S pozitívnou odozvou na strane unionistov sa však
stretlo vytvorenie voleného orgánu. Na strane DUP sa prejavila ochota a pripravenosť
zasadať v parlamente, v ktorom by zasadali i členovia Sinn Féin. Na strane
nacionalistov sa postoj britskej vlády stretol s rozhorčením, avšak predstavený
kompromis mal dlhodobú podporu americkej vlády, opozície britských labouristov
a írskej vlády. Nacionalistická komunita síce naďalej verejne prezentovala myšlienku
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potreby spojenia proti Britom a ubezpečovala zástancov tvrdej línie republikanizmu
o jednotnosti a sile pan-nacionalistickej fronty, írska vláda však reagovala na Trimblov
návrh o vzniku voleného zhromaždenia pozitívne. Všetky strany si tak napokon
uvedomili, že navrhovaný kompromis môže priniesť úspešné jednania medzi všetkými
politickými stranami.244
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7 Internacionalizácia konfliktu
Okrem bilaterálnej bázy, na ktorej bol v kontexte severoírskeho konfliktu riešený
problematický vzťah Írskej republiky a Veľkej Británie, nachádzal tento konflikt snahu
o vyriešenie aj v rámci medzinárodnej dimenzie.
„Zrejme najvýznamnejší konflikt sa medzi oboma štátmi odohral pred Európskym
súdom pre ľudské práva v roku 1978. Írsko zažalovalo Veľkú Britániu kvôli britskému
spôsobu vyšetrovania osôb podozrivých z teroristických aktivít. Podľa Írskej republiky
porušovali niektoré vyšetrovacie techniky britskej a severoírskej polície zákaz mučenia
a neľudského a ponižujúceho zachádzania a trestov obsiahnutých v čl. 3 Európskej
dohody o ľudských právach.“245
Rozpory medzi Írskou republikou a Veľkou Britániou týkajúce sa Severného Írska
sa dotkli tiež OSN. V súvislosti so vzrastajúcim násilím v Severnom Írsku
a intenzívnejším zapojením britskej armády uvažovala írska reprezentácia v 70. rokoch
o možnosti požiadať OSN o vyslanie jej mierových síl do Severného Írska. Vzhľadom
k istému vetu Veľkej Británie pri hlasovaní v Rade bezpečnosti sa írska vláda
obmedzila na rétorické gestá a problém k hlasovaniu Rade bezpečnosti ani
nepredložila.246 OSN tak v konečnom dôsledku k riešeniu severoírskej otázky zásadným
spôsobom neprispela. Výrazný pokrok v riešení severoírskej otázky priniesla až
spolupráca Írskej republiky a Veľkej Británie s výrazným zapojením diplomacie USA
v 90. rokoch.
Internacionalizáciu severoírskeho konfliktu dnes možno chápať ako jeden
z podstatnejších prvkov, ktoré ovplyvnili iniciovanie mierového procesu v rokoch 19961998. Tento proces je možné chápať ako normalizáciu vzťahov medzi Spojeným
kráľovstvom a Írskou republikou na základe Anglo-Írskej zmluvy, ktorá bola podpísaná
v roku 1985 (Anglo-Irish Agreement – AIA). Okrem nej boli podstatnými ďalšie tri
iniciatívy, o ktorých bolo pojednané: Brooke-Mayhew Talks (1990-1992), Joint
Declaration (1993) a Framework Document (1995).
Veľmi podstatná otázka v rámci procesu vyjednávania zahŕňala i otázku
načasovania, kedy potenciálny mediátor (vo všeobecnosti externý účastník) má
najväčšiu šancu pre dosiahnutie úspechu v dosiahnutí dohody o udržaní mieru.
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Zmedzinárodnenie konfliktu, resp. participácia Organizácie spojených národov
alebo inej medzinárodnej organizácie, bola od vypuknutia politického násilia na konci
60. rokov odmietaná britskou vládou, ktorá opakovane kritizovaná organizáciami na
ochranu ľudských práv, vždy legitímne argumentovala princípom suverenity a zásadnou
nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí štátov, zakotvenom v Charte OSN, čl. 2.
Postoj britskej vlády sa nezmenil až do podpísania Anglo- Írskej zmluvy v roku 1985.
Okrem toho sa o zmenu pozície britskej vlády zaslúžil rozpad jej koloniálnej ríše, resp.
psychologické vyrovnanie sa s týmto faktom. Na konci 90. rokov je jasné, Spojené
kráľovstvo má menší záujem na zachovaní teritoriálnej integrity svojich hraníc
a hlavnou stratégiou je udržanie dobrých vzťahov so svojimi susedmi a spojencami.247

7.1 Pozícia USA na začiatku 90. rokov. Individuálna úroveňosoba B. Clintona
Okrem pôvodných dvoch aktérov zohrala podstatnú úlohu v konflikte, prednostne
však v rámci severoírskeho mierového procesu aj tretia strana, Spojené štáty americké.
Problematika Severného Írska je témou, ktorá predstavuje súčasť americkej domácej
politiky už niekoľko desaťročí. Práve Spojené štáty boli tým hráčom, ktorý dokázal
aspoň v obmedzenej miere korigovať intenzitu krokov ako Veľkej Británie, tak aj
republikánskych ozbrojených zložiek. ,,Vplyv USA sa prejavil najmä v tlaku na
londýnsku vládu, aby do jednania o podobe riešenia krízy v Severnom Írsku zahrnula aj
radikálne politické prúdy, hlavne Sinn Féin, pokiaľ táto organizácia prejaví ochotu
rešpektovať aspoň čiastočne demokratické pravidlá.“248
Spojeným štátom sa tak v intenciách neporušiteľnosti suverenity Spojeného
kráľovstva postupne podarilo získať obmedzenú úlohu v politike voči Severnému Írsku,
a došlo tak k posilneniu externého vplyvu USA na severoírskych politikov i vládu
v Londýne.249 Potrebné, ako sa časom ukázalo, bolo práve zapojenie tretieho
nestranného aktéra, ktorý je rešpektovaný oboma stranami sporu a ktorý stanoví nové
pravidlá, ktoré budú oboma stranami akceptované.250 Práve zapojenie externého aktéra
predstavovalo veľký prínos pre zmenu postojov oboch zúčastnených strán voči sebe
navzájom, primárne však došlo k zmene postoja Veľkej Británie voči Severnému Írsku.
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Nápomocná pri mierových jednaniach a veľmi nápomocná pri konečnom vyjednávaní
mieru bola aj ekonomická diplomacia a v rámci nej stieranie socioekonomických
rozdielov medzi dvoma severoírskymi identitami, probritskou a proírskou. Táto politika
bola rovnako presadzovaná prevažne Clintonovou administratívou.251
Spojené štáty však boli do tohto konfliktu zapojené už pred nástupom B. Clintona
do prezidentského úradu. S jeho nástupom však začala nová etapa. B. Clinton odmietal
použitie násilia ako formu riešenia konfliktu, a zároveň vyjadroval nádej, že Severné
Írsko sa ako príklad úspešného vyjednávania stane precedensom v iných regionálnych
etnických konfliktoch.252
Snaha o mierové urovnanie konfliktu v Severnom Írsku sa tak postupne stala
súčasťou americkej zahraničnej politiky, čo malo priamy súvis s reformuláciou
zahraničnej politiky po skončení studenej vojny. Veľká Británia je od konca 2. svetovej
vojny považovaná za najdôležitejšieho spojenca USA v Európe.
Vďaka vplyvu Clintonovej vlády i jeho administratívy získal G. Adams v roku
1994 po prvýkrát víza do Spojených štátov. Britský ministerský predseda J. Major
reagoval na Clintonovo rozhodnutie udeliť Adamsovi víza odmietnutím po dobu 5
mesiacov prijať telefonické hovory prezidenta USA.253 Spoločný tlak mal motivovať
Britov k začleneniu Sinn Féin do mierového procesu. V roku 1995 získal G. Adams víza
do USA po druhýkrát a rovnako aj finančné prostriedky pre Sinn Féin. Britská strana
mala proti takémuto postupu výhrady a od vlády USA požadovala, aby využila svoj
vplyv v tejto veci a primäla Sinn Féin k pokroku vo vyradení zbraní na strane IRA ešte
predtým, než prebehnú rozhovory so zapojením všetkých strán. 254
Medzi najvýraznejších zástancov americkej angažovanosti v Severnom Írsku patril
nepochybne G. Adams. Britská strana naopak túto aktivitu americkej diplomacie rázne
odmietala s odôvodnením, že sa jedná výlučne o vnútorný bezpečnostný problém.
Prezident Clinton spolu s írskou vládou však napokon dokázal presvedčiť ministerského
predsedu J. Majora o prínose participácie USA na mierovom procese, ktorý by mohol
spočívať až v dosiahnutí kompromisu, ktorý by ukončil násilie na severe a viedol
k plnohodnotným mierovým dialógom.
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Po podpise GFA americká administratíva ponímala tento vrchol mierového procesu
ako najlepší možný rámec umožňujúci zabezpečiť trvalý mier v Severnom Írsku.
Clintonova administratíva bola veľmi nápomocná pri samotnom vzniku dohody, zatiaľ
čo v neskoršom období jej plnú implementáciu výrazným spôsobom podporovala
administratíva prezidenta Busha. Americkí predstavitelia podobne veľmi otvorene
privítali ukončenie násilnej kampane zo strany IRA v roku 2005 a obnovenie prenesenej
správy v roku 2007. Podobne ako jeho predchodcovia v prezidentskom úrade aj
prezident B. Obama ponúkol plnú podporu zo strany USA pre potreby mierového
procesu. V októbri 2009 vtedajšia štátna tajomníčka USA H. Clinton navštívila Severné
Írsko

a oslovila

severoírsky

parlament

s výzvou

adresovanou

k najvyšším

predstaviteľom Severného Írska, aby pokračovala aktivita v snahe o plné navrátenie
kompetencií polície a justície do provincie. Vo februári 2010 nasledovalo prijatie
dohody o navrátení týchto kompetencií zavŕšené verejným prehlásením prezidenta
Obamu, že výsledná dohoda z Hillsborough predstavovala významný krok k mieru
a prosperite pre všetky komunity na ostrove. V kontexte summitu G8 navštívil prezident
Obama 28. júna 2013 Severné Írsko. V júli 2013 viceprezident J. Biden vyjadril
americkú podporu pre začatie rozhovorov všetkých strán pod vedením R. Haasse.255
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8 Parlamentné voľby 1997. Víťazstvo T. Blaira vo
voľbách a vyvrcholenie mierového procesu
Významný posun a istý impulz pre otvorenie sa novým jednaniam o uzavretí mieru
prišiel po voľbách v roku 1997, kedy dovtedy dlhoročne vládnucu Konzervatívnu stranu
vystriedala strana Labouristická. Významnými účastníkmi sa tak ďalej v úlohe
pozorovateľov stali aj nový britský premiér, v tom čase predseda Labouristickej strany
T. Blair, írsky Taoiseach a staronový účastník jednaní, americký vyjednávač G.
Mitchell.
V máji 1997 vodca Labour Party T. Blair prevzal silu v exekutíve s masívnou
parlamentnou väčšinou. Pomerne rýchlo sa začal angažovať v procese začlenenia Sinn
Féin do politického procesu. V polovici júna bola vznesená požiadavka na odzbrojenie
pred vstupom Sinn Féin do rozhovorov. Napokon však od nej bolo upustené. IRA
deklarovala ďalšie prímerie dňa 20. júla 1997 a Sinn Féin vstúpila do rokovaní 9.
septembra.
Proces vyjednávania konečného znenia GFA zahŕňal ako podporovateľov dohody,
tak aj jej odporcov. V kontexte Dohody Veľkého piatku je tiež nepochybne podstatné
sústrediť sa na úlohu jednotlivých politických strán, a najmä ich elít, ktorú zohrali
v rámci vyjednávaní pri jednom stole, a to ako na lokálnej, tak aj medzinárodnej úrovni,
v snahe priniesť do provincie konečný mier.
Samotný proces vyjednávania v sebe zahŕňal niekoľko fáz. Pred oficiálnymi
jednaniami to boli prvotné jednania nasledované otvorenými jednaniami, až
k vyjednávaniam vedúcim k podpisu dohody, jej implementácii a inštitucionalizácii.256
Nástup T. Blaira na post ministerského predsedu priniesol pomerne rýchle zmeny
v politike Londýna voči Severnému Írsku. Nový ministerský predseda krátko po nástupe
do funkcie prehlásil, že by britským úradníkom povolil obnoviť kontakty so Sinn Féin,
politickým krídlom Írskej republikánskej armády, pričom zdôraznil, že obnovenie
kontaktov závisí predovšetkým na pokračujúcej absencii násilia zo strany IRA.
Nevyslovil síce požiadavku úplného prímeria, ale vyjadril nádej, že IRA by mohla
ukončiť sériu útokov z predchádzajúceho obdobia a obnoviť tak prímerie. Rovnako
nespresnil, ako dlho by malo trvať nenásilné obdobie, než by mohli byť kontakty plne
obnovené.
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Británia ukončila kontakty so Sinn Féin po tom, čo IRA po 17 mesiacov trvajúcom
prímerí

pokračovala

v násilnej

kampani

prostredníctvom

bombových

útokov

v Londýne. M. McGuinness, muž Sinn Féin č. 2 neskôr povedal, že predstavitelia Sinn
Féin by mali prijať ponuku a stretnúť sa s britskými úradníkmi, aby vysvetlili svoj
postoj. Žiaden konkrétny dátum pre ich stretnutie nebol zverejnený. Počas britskej
volebnej kampane potom IRA narušila dopravu v Británii bombovými útokmi. Rovnako
útočili aj na policajné a vojenské sily v Severnom Írsku. G. Adams, prezident Sinn Féin
jasne naznačil, že to považuje za pokrok v mierovom úsilí, ktoré je ďaleko
pravdepodobnejšie, že bude mať šťastný koniec pod novou vládou T. Blaira, než počas
predchádzajúcej vlády Konzervatívnej strany na čele s J. Majorom.

8.1 GFA a jej konsociačný charakter
Množstvo odbornej literatúry, ktorá sa dnes problematikou Severného Írska
zaoberá, smeruje vo svojom výsledku ku GFA, pričom v prevažnej miere sa svojim
obsahom zameriava na politické aspekty, procesy a všetky strany, ktoré boli zahrnuté do
procesu vyjednávania. Good Friday Agreement (GFA), známa tiež pod označením
Veľkopiatočná dohoda (alebo Dohoda Veľkého piatku) predstavovala základ pre
diplomatické urovnanie i pre budúcnosť Severného Írska a odborníkmi na severoírsku
problematiku býva označovaná ako dohoda konsociačná, alebo prinajmenšom,
vyznačujúca sa konsociačnými prvkami. ,,Belfast Agreement“ ako tiež býva označovaná
v odborných publikáciách (a to na základe miesta podpisu dohody), bola zástupcami
Írskej republiky, Veľkej Británie a väčšiny severoírskych politických strán podpísaná
10. apríla 1998 a predstavuje dokument, ktorý je dnes považovaný za absolútny vrchol
severoírskeho mierového procesu. Táto dohoda mala podľa vlastného znenia
predstavovať nový začiatok pre dovtedy problematické vzťahy medzi oboma tradíciami
v rámci Severného Írska. V ústavných otázkach nahradila GFA Anglo-Irish Agreement
z roku 1985.
Podobne, ako v niekoľkých dokumentoch prijatých pred rokom 1998, i v tejto
zmluve sa reprezentanti oboch vlád, britskej a írskej, zhodli na plnom uznaní legitimity
demokratického rozhodnutia väčšiny obyvateľstva o zotrvaní v Únii, alebo získaní plnej
suverenity zjednoteného Írskeho ostrova. Obe vlády sa zaviazali plne podporiť takéto
rozhodnutie a vnímať ho zároveň ako záväzok k prijímaniu takej legislatívy, ktorá by
umožnila implementáciu tohto rozhodnutia. Írskemu ľudu tak bolo poskytnuté právo na
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sebaurčenie. Obe vlády v dohode vyjadrili, že budú plne podporovať prianie väčšiny
a poukázali na potrebu rešpektovania rozmanitosti identít a tradícií založenej na plnom
rešpektovaní rovnosti občianskych, politických, sociálnych a kultúrnych práv a slobôd
a nediskriminácii všetkých občanov.257
Táto dohoda ako prvá v histórii mierového procesu spĺňala všetky štyri kritéria
Lijphartovej teórie konsociačnej demokracie. Jadrom konsociačného usporiadania má
byť podľa jej autora rozdelenie, resp. zdieľanie výkonnej moci. GFA túto moc
delegovala na predsedu vlády a podpredsedu vlády a zakotvila, že predseda vlády i jeho
podpredseda budú volení spoločne, pričom obaja musia získať podporu päťdesiatich
percent registrovaných voličov nacionalistického i unionistického spektra, a zároveň
i väčšinovú podporu v Zhromaždení. Tento bod dohody tak poskytoval pomerne
výrazný stimul obom komunitám nominovať takého kandidáta, ktorý by bol prijateľný
pre reprezentantov druhej komunity v Zhromaždení. Táto dohoda tak prakticky zaistila
zdieľanie dvoch vrcholových politických postov nacionalistami a unionistami, pričom
zároveň jasne stanovila, že obe pozície predstavujú identické funkcie, reprezentujú teda
rovnakú moc a majú rovnakú váhu a jediný rozdiel medzi nimi spočíva v titule. Úlohou
oboch tak bolo riadiť výkonný výbor ministrov a koordinovať ich prácu. Ministri pritom
mali disponovať výkonnými právomocami podľa platných právnych predpisov v rámci
svojho rezortu, a zároveň boli povinní zapájať sa do činností rôznych oddelení
v určitých prípadoch. V rámci dohody nebolo presne stanovené, akým spôsobom musí
vo vnútri výkonného výboru dôjsť k dosiahnutiu dohody, zakotvená však bola nutnosť
získať väčšinovú podporu.258
Druhý Lijphartov princíp, princíp proporcionality je v Dohode Veľkého Piatku
obsiahnutý na úrovni 1) exekutívy, 2) volieb do Zhromaždenia a 3) obsadzovania
pozícii vo verejnom sektore. Po prijatí GFA bolo stanovené, že všetky ďalšie voľby do
Zhromaždenia budú prebiehať na základe systému STV, teda na základe proporčnej
metódy v šiestich volebných obvodoch, využívaných pre voľby do Westministru. Bolo
tiež prijaté, že postupom času sa Zhromaždenie má právo uzniesť na inom volebnom
systéme. Volebná kvóta v každom volebnom obvode bola stanovená na 14,3%, čo
prispelo k eliminácii malých strán, eventuálne to menšie strany podnietilo k uzatváraniu
predvolebných koalícií. Dohoda tiež hovorila o podpore zavádzania legislatívy na
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podporu rovnosti v oblasti zamestnávania a spravodlivých afirmatívnych akciách
v rámci verejného sektora, ktoré by mali zaistiť proporčné a nediskriminačné zastúpenie
v rámci civilnej služby, polície a rovnako i a súdnictva. Vytvorené mali byť i ďalšie
inštitúcie, napríklad Severoírska komisia pre ľudské práva, ktorá mala byť zložená zo
zástupcov Severného Írska s vyváženým postavením zástupcov oboch komunít.259
Konsociačná demokracia sa zo svojej podstaty vyhýba nútenej integrácii ľudí, a
namiesto toho sa snaží manažovať rozdielnosti tak, aby bola možná existencia
autonómie a spravodlivosti. Dohoda tak zakotvila i tretí princíp a stanovila nové
podmienky týkajúce sa školskej dochádzky v Severnom Írsku, kde katolícke,
protestantské a integrované školy mali byť financované rovnakým spôsobom. Dohoda
obsahovala nové ustanovenia pre vzdelávacie účely, ochranu a verejné použitie írskeho
jazyka. Cieľom dohody bolo tiež ochraňovať jednotlivcov, ale i národné zoskupenia. Na
jej základe došlo k vyrovnaniu postavenia nie len dvoch komunít rozdelených na
základe odlišnosti náboženského vyznania, ale i oboch národných komunít.
K zavádzaniu úplnej rovnosti a autonómie (v určitých oblastiach) však nemalo
dochádzať len z iniciatívy miestnych štruktúr. Britská vláda oznámila zámer vytvoriť
novú zákonnú povinnosť orgánov verejnej moci, spočívajúcu v povinnosti vykonávať
všetky funkcie s ohľadom na nutnosť podporovať rovnosť príležitostí, a to bez ohľadu
na náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie a bez diskriminácie pohlavia,
rasy, sexuálnej orientácie a pod.260
Dohoda napokon spĺňa i posledný princíp ochrany menšiny prostredníctvom práva
veta, a to v rámci Zhromaždenia, súdnictva ale i prostredníctvom politického apelu
smerom k obom vládam. Zhromaždenie na základe GFA získalo isté procedúry
a postupy ktoré mohlo využiť pri ochrane nacionalistov pred unionistickou
dominanciou. Tento prostriedok tak mal zaistiť možnosť dožadovať sa pred súdom
nápravy porušenia svojich práv, či už sa jednalo o individuálne ľudské práva alebo
kolektívne práva. Dohoda tiež stanovila revíziu systému trestného súdnictva, v rámci
ktorej by sa tiež mala odraziť rôznorodosť komunít žijúcich v Severnom Írsku.261
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V rámci samotnej GFA je teda dôraz kladený na dodržiavanie ľudských práv,
ekonomické, sociálne a kultúrne otázky.
,,Veľkopiatočná dohoda upravuje tri úrovne, či dimenzie pre riešenie severoírskeho
konfliktu:
-

Vzťahy v rámci Severného Írska – nový ústavný systém vlády a nové nastavenie

vzťahov medzi protestantskou/unionistickou a katolíckou/nacionalistickou komunitou.
-

Vzťahy medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Bola vytvorená Severojužná

ministerská rada zo zástupcov výkonnej moci Severného Írska a Írskej republiky. Rada
môže regulovať vymedzené oblasti spolupráce medzi Severným Írskom a Írskou
dopravu, ochranu životného prostredia, turistický ruch, vzdelávanie,

republikou -

zdravotníctvo, poľnohospodárstvo. V rámci rady boli tiež vytvorené skupiny pre
zavádzanie

regionálnych

programov

Európskej

únie,

vnútro

zemnej

vodnej

komunikácie, bezpečnosti potravín, alebo jazykovej otázky. Každé rozhodnutie tejto
inštitúcie musí mať väčšinovú podporu zástupcov Írskej republiky aj Severného Írska.
Sekretariát rady sídli v Armaghu.
-

Vzťahy medzi Írskou republikou a Veľkou Britániou; tu Veľkopiatočná dohoda

nadväzuje na britsko-írske inštitúcie založené dohodou z roku 1985. Novo ustanovená
Britsko-írska medzivládna konferencia je zložená zo zástupcov vlád oboch štátov a má
na základe konsenzuálneho rozhodovania dbať na rozvoj bilaterálnych vzťahov
spoločného záujmu. Stály sekretariát konferencie sídli v Belfaste“262
V rámci GFA boli riešené i otázky, ktoré sa priamo týkali bezpečnostnej situácie
v Severnom Írsku. Zvláštna pozornosť bola venovaná i otázkam odzbrojenia
nelegálnych polovojenských skupín a prepusteniu politických väzňov. ,,Predpokladala
najmä reformu policajných síl zahrňujúc premenovanie Royal Ulster Constabulary na
Police Service of Northern Ireland, (Severoírsku policajnú službu), zmenu policajných
symbolov a zvýšenie zastúpenia katolíkov,... ďalej odzbrojenie republikánskych
i loyalistických

paravojenských

organizácií,

obmedzenie

britskej

vojenskej

prítomnosti,... a amnestie pre väzenských členov tých nelegálnych ozbrojených
organizácií, ktoré sa vzdajú násilia.“263
Táto dohoda na svoju stranu získala naozaj veľké množstvo pomerne širokého
spektra kľúčových severoírskych, katolíckych i protestantských politických strán.
K rokovaniam bola na rozdiel od predošlých vyjednávaní v prípade podobných
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dokumentov prizvaná aj dovtedy vylúčená strana Sinn Féin. Podmienkou pre
umožnenie jej participácie na celom procese vyjednávania bolo ukončenie
teroristických útokov264 zo strany IRA, na ktorú bola napojená. Tento krok sa ale
naprieč politickým spektrom nestretol s veľkým úspechom, primárne však v rámci DUP
(Democratic Unionist Party), ktorá na protest proti tomuto kroku mierové jednania
opustila.
Práve problematika odzbrojenia paramilitárnych organizácií sa dnes javí ako
zásadný a problematický bod, stojaci za spomalením pokroku v implementácii dohody
a napokon i za pádom D. Trimble ako prvého ministra a hlavy UUP. Ku konečnému
odzbrojeniu paramilitárnych zložiek malo dôjsť po etablovaní nových inštitúcií,
spustení reformy polície a výkonu spravodlivosti a zavedení prostriedkov na
dodržiavanie a ochranu ľudských práv.265
Táto dohoda si za jeden z cieľov kládla vyjednanie takej miery spolupráce dvoch
nezmieriteľných komunít, ktorá by umožnila navrátenie samosprávy do provincie a
predpokladala zmenu vládnutia už tým, že hovorila o zapojení všetkých relevantných
zložiek do rozhodovania, čo v tomto kontexte predpokladalo zmenu ústavy. Otvorila tak
cestu k spolupráci relevantných nacionalistických a unionistických politických strán
ústiacej až k možnosti vytvorenia koaličnej vlády. GFA tak nebola len politickým
produktom uzatvárajúcim dlhé desaťročia neutíchajúceho konfliktu, ale v dôsledku
nutnosti zmeny ústavy predpokladala i konanie referenda266, v ktorom jej už mesiac po
jej podpísaní svoju legitimitu vtlačili ako občania Severného Írska, tak (hoci s tesnejším
výsledkom) aj obyvatelia Írskej republiky. Tou časťou obyvateľstva, ktorá svoju
podporu smerom ku GFA vyjadrovala jednoznačnejšie bola v rámci rozdelenia katolíci
– protestanti práve katolícka časť.
Prostredníctvom intenzívnych rozhovorov medzi lokálnymi politickými stranami
bola napokon dosiahnutá zhoda aj o dvoch kritických otázkach, akými boli počet
ministerstiev v novej vláde Severného Írska a pôsobnosť cezhraničných orgánov.
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Napriek vyriešeniu niektorých sporných záležitostí ostalo veľké množstvo otázok
otvorených.
Prístup využitý pri presadzovaní tejto dohody je známy ako prístup zhora nadol,
kedy bol mierový proces vedený predovšetkým elitami a následne potom predaný
obyvateľstvu.267 Nepochybne podstatný bol ale rovnako aj tlak zdola, chápaný primárne
ako podpora elitám, aby tak stupňovali svoj tlak na uzatvorenie kompromisu.
Dohoda samotná bola významná z viacerých pohľadov. Ako uvádza E. Sobotka268,
táto dohoda bola vôbec prvou dohodou, ktorá do provincie priniesla zloženie zbraní
a vytvorenie spoločnej správy, na ktorej sa spolupodieľali ako unionisti, tak aj
republikáni. Práve to je jeden zo základných znakov, ako ich vo svojej teórii
konsocializmu vymedzil A. Lijphart. GFA bola a do istej miery stále je kľúčovým
dokumentom najmä v otázke problému ,,dvojitej menšiny“. Zároveň poskytuje dostatok
záruk nacionalistickej komunite bojujúcej za zjednotenie Severného Írska s Írskou
republikou a rovnako aj pre unionistov usilujúcich sa o zachovanie územia Severného
Írska ako integrálnej súčasti Spojeného kráľovstva.269
Good Friday Agreement bola obrovským prínosom v rámci mierového procesu.
Rozsah násilia sa v komparácii s obdobím do roku 1998 síce zmenšoval, ale mnohé
problematické otázky týkajúce sa správy, sektárstva a vzťahov medzi komunitami sú aj
naďalej súčasťou politickej agendy a predstavujú destabilizujúce prvky pre po-mierové
obdobie. Množstvo z týchto problémov možno považovať za prvotné príčiny alebo
dôsledky zdĺhavého konfliktu v Severnom Írsku. Najmä ekonomické, politické, sociálne
a psychologické faktory však bránili progresu smerom k trvalému mieru a stabilite.
Aj po podpise tejto zmluvy tak medzi oboma komunitami pretrvávalo
nepriateľstvo.
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9 Obdobie po roku 1998. Minulosť a prítomnosť
Dohoda Veľkého piatku mala za cieľ po desaťročiach neutíchajúcich ozbrojených
bojov a politických vyjednávaní priniesť do provincie vytúžený mier, pokoj a nový
poriadok.270 Primárnym záujmom bolo dosiahnutie vytúženého politického konsenzu
a pokojného spolužitia obyvateľov oboch komunít na území Severného Írska.
Podpísaniu GFA predchádzalo niekoľko podobných pokusov. Všetky však napriek sebe
väčšej snahe zúčastnených strán stroskotali, väčšinou z dôvodu ich odmietnutia
protistranou proti strane ktorá ich navrhla. K najvýznamnejším možno zaradiť AngloIrish Agreement z roku 1985, DSD z roku 1993 a Framework Documents z roku 1995.
Úspech tejto dohody, ale aj úspech celého mierového procesu však závisel nie len
od ochoty politických aktérov, primárne politických strán a ich lídrov k uzavretiu
kompromisu, ale i od ochoty paramilitárnych organizácií upustiť od ozbrojeného boja a
pristúpiť na pokoj zbraní. Napriek skutočnosti, že IRA oznámila ukončenia násilia
a ozbrojených bojov už štyri roky pred podpisom samotnej GFA (k tomuto kroku sa
pridali aj dve kľúčové paramilitárne organizácie z rád unionistov UVF a UFF) prímerie
bolo ukončené už v roku 1996. K obnoveniu prímeria došlo rok pred podpisom GFA,
kedy bola na rozdiel od predchádzajúceho obdobia k jednaniam prizvaná aj Sinn Féin.
V období od podpísania GFA do novembra 1999 došlo k ďalšej eskalácii napätia,
ktoré sprevádzané ideologickým štiepením republikánskeho hnutia vyvrcholilo
tragédiou v Omagh. Pri úmrtí 28 ľudí aj ortodoxná Real IRA (RIRA), zodpovedná za
túto tragédiu napokon vyhlásila prímerie.271
V prípade zablokovania implementácie Veľkopiatkovej dohody si londýnska vláda,
aj po obnovení severoírskej autonómie ponechala právomoc opätovného obnovenia
priamej vlády. Napriek úspešnému uzatvoreniu dohody však nedôvera medzi
nacionalistickou a unionistickou komunitou pretrvávala. Politické nezhody ohľadom
devolúcie, presunu polície, súdnych a iných miestnych vládnych právomocí z Londýna
do Belfastu, rovnako, ako odzbrojenie paramilitárnych organizácii bránili plnej
implementácii dohody. Dohoda Veľkého piatku si za cieľ kládla najmä upokojenie
situácie, zmiernenie napätia a zminimalizovanie násilia v ulsterskej provincii, ale
rovnako i nastavenie podmienok, na ktorých by sa zhodli všetky zainteresované strany
a akceptovali tak dohodnutý kompromis. Do ulsterskej provincie priniesla presun
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množstva kompetencií. V roku 1999 tak po 27 rokoch272 podriadenosti provincie
priamej správe z Londýna napokon došlo k vzniku novej vlády. Jej vznik bol však
výrazne poznamenaný neochotou, či neschopnosťou dvoch tradičných táborov
(unionistov a nacionalistov) (ne)dohodnúť sa na nejakom kompromise. Ďalším
podstatným faktorom, ktorý celý proces neuľahčoval, bolo odmietnutie úplného
odzbrojenia zo strany IRA, čo v roku 2000 viedlo k opätovnému zavedeniu priamej
správy z Londýna. Podobne tomu bolo aj na konci roku 2002, keď sa strany nedokázali
dohodnúť na vykonávaní dôležitých aspektov Dohody Veľkého piatku. Konečným
významným medzníkom v odzbrojení bol rok 2005, kedy IRA odzbrojila pod dohľadom
Nezávislej monitorovacej komisie pre odzbrojenie. Vláda v Severnom Írsku bola
obnovená až v roku 2007, kedy sa podarilo ustanoviť koaličnú vládu dvoch
protestantských a dvoch katolíckych strán.
Rok od podpísania dohody Veľkého piatku, v roku 1999 urobil D. Trimble ako
vtedajší vodca UUP prehlásenie, v ktorom prezentoval stanovisko jeho vlastnej strany
voči realizácii GFA a toho, ako možno skutočne priniesť mier do provincie. Prehlásenie
znelo: „1. Ulsterská unionistická strana je aj naďalej úplne odhodlaná k plnej realizácii
Belfastskej dohody vo všetkých jej aspektoch. 2. Našim presvedčením je, že zriadenie
nových politických inštitúcií a odzbrojenie všetkých polovojenských skupín sa ponesie
v znamení nového začiatku vo všetkých oblastiach pre našich ľudí- nová mierová
a demokratická spoločnosť oslobodená od hrozby použitia sily. 3. UUP uznáva, že je
legitímne, aby nacionalisti sledovali svoje vlastné politické ciele zjednoteného Írska, ale
cez výhradne demokratické a mierové metódy.“
UUP sa prihlásila k princípom začlenenia všetkých, rešpektu a tolerancii, na
ktorých musia byť založené i inštitúcie so zámerom rozšíriť tieto zásady do všetkých
oblastí verejného života, rešpektovaní kultúrnych rozdielov, pretože množstvo
problémov pramenilo práve z neschopnosti prijať odlišnú kultúrnu identitu druhej
strany. Túto dohodu chápali ako šancu pre vytvorenie rovnocenného vzťahu medzi
unionistami a nacionalistami v podobe vytvorenia novej vlády, ktorej úlohou malo byť
zlepšenie ekonomických výsledkov a zmena sociálnej štruktúry. Nemenej dôležité bolo
podľa

názoru

unionistov

usilovať

o odstránenie

príčin

diskriminácie

alebo

znevýhodnenia a podporovať väčšiu prosperitu pre všetkých. Vo svojom vyjadrení
poukazovali na potrebu odstránenia všetkých foriem násilia a spolupráce v mieri.
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Unionisti, nacionalisti, loyalisti a republikáni musia pracovať spoločne pre zaistenie
všetkých krokov potrebných k trvalému mieru.273
Jedným z podstatných kompromisov, ktoré so sebou uzatvorenie Veľkopiatkovej
dohody prinieslo bol i náborový systém pre policajné sily, ktoré tvorené prevažne
protestantmi boli katolíkmi videné ako vymáhateľ unonistickej nadvlády. Tento
náborový program bežal v rokoch 2001 až 2011 a jeho cieľom bolo zvýšenie počtu
katolíkov v policajných zložkách. Výsledkom bolo zvýšenie podielu katolíkov
z pôvodných 8% na 30%. Dohoda z Hillsborough v roku 2010 dokončila prenesenie
policajných a justičných funkcií z Westministeru do Severného Írska a zaznamenala
pomerne veľký úspech.
V máji 2013 Sinn Féin spolu s DUP predstavili vládnej koalícii spoločný plán:
Budovanie

zjednoteného

spoločenstva-

stratégiu,

legislatívny

program

na

nadchádzajúce obdobie, ktorá sa okrem iného snažila riešiť sektársku segregáciu vo
vzdelávaní a bývaní, a tiež ekonomickú nerovnosť.
GFA tak predstavovala nádej na konečné uzavretie konfliktu a obnovenie
severoírskej samosprávy. Dosiahnutie mierovej dohody a dosiahnutie mieru nebolo
v kontexte nami skúmaného konfliktu to isté. Obdobie po roku 1998 ukázalo, že
dopracovanie sa k trvalému mieru bude náročnejšou úlohou, primárne v kontexte
pokračujúcich občasných útokov. Tie boli dôkazom toho, že napätie medzi komunitami
pretrváva i naďalej, a to najmä s ohľadom na prejavy náboženskej, politickej
a komunitnej identity a rozdielnu interpretáciu minulosti. Polovojenské skupiny na
oboch stranách tak i po uzavretí Dohody Veľkého Piatku boli schopné narušiť nastolený
mier, ale ich potenciálna sila na narušenie celkovej politickej stability Severného Írska
bola výrazne oslabená. V priebehu času tak výrazne klesol i počet politicky
motivovaných vrážd. Napriek tomu však IRA a RIRA, ktorých členská základňa sa
výrazne prekrýva stále uskutočňujú občasné útoky na policajné zložky i politických
oponentov. Republikánske aj loyalistické milície stále naberajú nových členov,
získavajú zbrane a zúčastňujú sa na trestnej činnosti.
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Zdroj: oficiálna stránka BBC. [online], [cit. 20.5.2015]
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/522640.stm>
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Záver
Pri skúmaní problematiky konfliktu prebiehajúceho v severoírskom prostredí by sa
mohlo zdať, že tento konflikt predstavoval a do istej miery stále predstavuje záležitosť
periférnu, ktorá sa dotýka len veľmi malého okruhu ľudí, na relatívne malom
geografickom území, a čo do počtu obetí neprináša žiadne zásadné číslo a neblíži sa tak
konfliktom svetových rozmerov.
Počas dlhého obdobia ani nepredstavoval záležitosť, ktorej by odborná verejnosť
venovala podstatnú časť svojej pozornosti a nebol ponímaný ako významnejší etnický
konflikt. Podstatný je ale fakt, že pre zainteresované strany ide o veľmi citlivú
historickú skúsenosť, a to bez ohľadu na relatívne nízky počet obetí, ktorý si tento
konflikt vyžiadal. I napriek tomu však pútal a stále púta pozornosť celého
medzinárodného priestoru, ako pri samom výskume okolností jeho vzniku a dlhodobej
existencie, tak aj pri následnom hľadaní kompromisu a možnosti mierového riešenia.
Za jeden z dôvodov možno považovať i fakt, že konflikt samotný je sprevádzaný
dlhými desaťročiami vzájomnej nenávisti, v ktorých primárne sporné územie, ale
i prvok náboženstva boli vzájomne prepojené a vyústili až do rozdelenia Severu a Juhu
v 20. rokoch minulého storočia, nasledované občianskym povstaním v 60. rokoch, čo
vyústilo do rozsiahleho a brutálneho konfliktu trvajúceho desiatky rokov.
Tento konflikt siahajúci do histórie rozdelil severoírsku spoločnosť, a i napriek
tomu, že toto rozdelenie ostrova a severoírskej spoločnosti nie je tak zrejmé na základe
vonkajších znakov alebo jazyka, kultúrne, sociálne, náboženské a politické rozdelenie
spoločnosti je v tomto priestore zakorenené skutočne hlboko. Toto rozdelenie je
viditeľné najmä vďaka trom najvýznamnejším faktorom. Tými sú fyzická segregácia,
etnogamia a oddelené školstvo.
Napriek tomu, že prvopočiatky samotného konfliktu môžeme nachádzať hlboko
v histórii, podmanenie Írska prostredníctvom kolonizácie veľkej časti provincie Ulster
svojimi tragickými následkami ovplyvňuje i dnešnú dobu. Katolícka menšina v severnej
časti ostrova musela počas obdobia dlhých desaťročí čeliť diskriminácii, čo prehlbovalo
jej, už aj tak dosť hlbokú nenávisť voči anglickej protestantskej väčšine. Neustále
vzbury ústiace v roku 1916 do Veľkonočného povstania boli nasledované občianskou
vojnou a následným rozdelením ostrova. Od tohto momentu sa stretávame
s konfrontáciou protichodných názorov o zjednotení celého ostrova, alebo jeho
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ponechaní ako súčasti Spojeného kráľovstva. Rozdielne názory na politický štatút tejto
oblasti pretrvávajú až po dnes.
S ohliadnutím sa do minulosti je pre Severné Írsko charakteristický desaťročia
trvajúci konflikt, ktorý bol v rokoch 1960 až 1990 označovaný ako ´The Troubles´
a ktorý si vyžiadal tisíce ľudských životov. Počas celej jeho existencie predstavovala
sporné body oblasť politiky, neutíchajúce násilie na strane republikánov a loyalistov,
problematické vzťahy medzi komunitou nacionalistov a unionistov a v neposlednom
rade nerovnosť ich postavenia v severoírskej spoločnosti. Tieto dve skupiny sa
odlišovali nie len vo svojej politickej príslušnosti, ale i náboženským vyznaním
a kultúrnymi hodnotami.
Podstatným sa v kontexte celého konfliktu stal samotný mierový proces, v rámci
ktorého bolo základnou výzvou pre obe strany dospieť spoločnými silami ku
kompromisnému riešeniu, akceptovateľnému oboma zmienenými tábormi. V tomto
období sa stretávame s viacerými iniciatívami, ktoré si za cieľ kládli upokojenie
situácie, oslabenie konfliktu, nastolenie mieru v severoírskej provincii a obnovenie
miestnych vládnych štruktúr. Medzi ne možno zaradiť napríklad Dohodu zo St.
Andrews, Sunningdale Agreement, Downing Street Declaration, ale i samotnú Good
Friday Agreement. Po znovuobnovení konfliktu v 60. rokoch minulého storočia sa
napokon britská vláda rozhodla situáciu riešiť zavedením princípu zdieľanej moci
(power sharing). Práve princíp zdieľanej moci bol jedným z podstatných výsledkov
celého mierového procesu, v rámci ktorého sa pre obe strany konfliktu stalo dospetie ku
kompromisnému riešeniu, akceptovateľného oboma zmienenými tábormi, základnou
výzvou.
V kontexte mierových dohôd mali svoje nespochybniteľné miesto osobnosti ako J.
Hume, D. Trimble a I. Paisley, významní stranícky vodcovia, ovplyvňujúci následnú
implementáciu dohôd. Nezanedbateľný prínos však predstavovalo aj zapojenie
externých aktérov, predovšetkým USA a to v osobe B. Clintona, tiež G. Mitchella,
bývalého amerického senátora, ktorí vyjadrovali svoje kritické postoje voči situácii
v severnej časti Írskeho ostrova a svojim tlakom nútili účastníkov k ústupkom nutným
pre uzatvorenie konečnej dohody.
Zatiaľ, čo unionisti v kontexte uzatvorenia dohody považovali za jeden
z prioritných bodov neohrozenie spojenia s Veľkou Britániou, republikánske zapojenie
sa do celého mierového procesu do veľkej miery určovala podmienka možného
ukončenia rozdelenia ostrova.
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V roku 1992 na adresu severoírskeho konfliktu uviedla írska vláda, že podstata
celého problému spočíva predovšetkým v odmietaní samotnej existencie Severného
Írska tými, ktorí svoju vlastnú identitu spájajú s britským postavením v tejto oblasti
a tými, ktorí ju uznávajú a podporujú. Kompromis tak v tejto situácii predstavoval
jediné možné riešenie, ktoré bolo obom komunitám zaistiť možnosť prekonať vzájomné
rozdiely a žiť v harmónii a mieri. Ale ako ukázal samotný mierový proces, takýto
kompromis vyžadoval často bolestivé obete zo strany nacionalistov, aj unionistov.
Vo výsledku predstavoval mierový proces pomerne zdĺhavé hľadanie kompromisu,
ktorý sa počas dlhých desaťročí nedarilo nájsť a ktorý vo svojom výsledku priniesol
premenu celej severoírskej spoločnosti.
Tým kompromisom bola Good Friday Agreement a predstavovala vrcholový
dokument, ktorý pomyselne uzavrel severoírsky konflikt. Stalo sa tak v roku 1998
a vyjednávaní o jej konečnom znení sa zúčastnili všetky politické sily vrátane
polovojenských skupín na oboch stranách.
Táto dohoda mala poskytnúť rámec pre politické riešenie konfliktu a riešiť nové
politické usporiadanie Ulsteru. Bola zameraná na vytvorenie systému zdieľanej moci
v Severnom Írsku, ktorý by pri rozhodovaní o kľúčových a podstatných záležitostiach
za každých okolností vyžadoval podporu naprieč celou spoločnosťou a zabezpečil tak,
že ani jedna zo skupín (nacionalistov alebo unionistov) nezískala hegemónne
postavenie. Došlo tak k preneseniu niektorých kompetencií z parlamentu Spojeného
kráľovstva vo Westministri na zhromaždenie v Belfaste a polovojenské skupiny sa
napokon zaviazali opustiť vojenské metódy sledovania svojich cieľov a vstúpiť do
politického procesu. Táto dohoda predstavovala výsledok úspešnej spolupráce Írska,
Veľkej Británie a externého aktéra, Spojených štátov amerických. Zároveň však
predstavovala i výsledok viac-straníckych vyjednávaní na území Severného Írska. GFA
však mala aj výraznú medzinárodnú dimenziu a upravovala írsko-britské vzťahy. Táto
dohoda je zároveň najlepším vyjadrením konsocializmu v prostredí Severného Írska a
ako prvá v histórii severoírskeho mierového procesu v sebe zakotvila všetky štyri
kľúčové znaky konsociačnej demokracie.
Politické a inštitucionálne usporiadanie Severného Írska tak, ako bolo navrhnuté
v rámci Good Friday Agreement svojim obsahom zodpovedá teoretickému modelu
konsociačnej demokracie navrhnutej holandským politológom A. Lijphartom. Podľa
nášho názoru je konsociačný model riešenia najlepšou alternatívou pre Severné Írsko.
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V komparácii s väčšinovým modelom uplatňovaným na území Spojeného kráľovstva ho
v podmienkach Severného Írska považujeme i za ďaleko lepšie udržateľnejší.
Napriek nespochybniteľnému pokroku, ktorý v rámci problematickej situácie
v severnej časti Írskeho ostrova nastal od jeho vypuknutia až po dnes je na mieste
konštatovanie, že severoírska spoločnosť musí i naďalej prekonávať množstvo
prekážok. Rozdielne názory pretrvávajú na témy akými sú postavenie armádnych síl
a polície. Spornými otázkami ostávajú tiež otázky týkajúce sa sektárskej a národnej
identity, ktoré ostali nevyriešené.
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Summary
In examining the issue of the conflict in Northern Ireland it might seems that this
conflict has been a peripheral issue, which affects only a very small group of people in a
relatively small geographical area. In terms of the number of victims this conflict has
not even brought any substantial number and has not gotten closer to world wars.
During the long time this conflict has not been an issue, about which were interested
political scientists all over the world. It was not seen like a more significant ethnic
conflict. On the other hand, for all groups which were included in this conflict it is a
very sensitive historical experience. Step by step this conflict finally attracts the
attentions of the entire international space. The research examines reasons of his
creation and long-term existence as well as the searching a compromise and also the
possibility of a peaceful conflict resolution.
The disputed territory but also the element of religion was connected and led to
the division of North and South in the 20s of the last century, followed by civil uprising
in the 60s, resulted in extensive and brutal conflict lasted over decades. This conflict
reaching into the history split the society of Northern Ireland mainly in cultural, social,
religious and political area. This division in particularly obvious thanks to the three
most important factors. These are the physical segregation, the separate education and
an endogamy.
Between 1960s-1990s this conflict is known like ´The Troubles´ and it has
claimed thousands of lives. During his existence the mostly controversial issues are
policy, unrelenting violence, problematic relationships between nationalists and
unionists community and also their unequal status in Northern Ireland´s society. These
two groups are divided because of their different political affiliation as well as religious
beliefs and cultural values. Essential in the context of the conflict become a peace
process. Reaching a compromise solution of this conflict become a basic challenge for
both camps.
At this time, we meet a number of initiatives that aim to put a pacification of the
situation, weaken the conflict, restore peace in Northern Ireland province and restore
local government structures. These can be classified as Agreement of St. Andrews,
Sunningdale Agreement, Downing Street Declaration, but also a Good Friday
Agreement. After the resumption of conflict in the 60s of last century the British
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government finally decided to resolve the situation by introducing the principle of
power sharing, which was one of the most important results of the entire peace process.
In result, the peace process has been lengthy searching for a compromise, which
was very hard to find during long decades. In result it brought the transformation of
whole Northern Ireland. This compromise was Good Friday Agreement, the top
document notionally enclosing the Northern Ireland´s conflict. GFA was signed in
1998. In history, that was a first time, when negotiations about her final version
included paramilitary groups on both sides.
This agreement should provide a framework for a political resolution of the conflict and
also solve a new political settlement of Ulster. It was focused on an establishing a
system of power sharing in Northern Ireland, which should ensure that none of the
groups (nationalists and unionists) has not attained the position of hegemon. This led to
devolution of some powers from the UK Parliament in Westminster to the Assembly in
Belfast. Paramilitary groups have finally committed itself to leave the military methods
of pursuing its objectives and join the political process. This agreement shall constitute
the result of successful collaboration of Ireland, Great Britain and external participant,
the United States. However, it represented a more result-party negotiations on the
territory of Northern Ireland. GFA had also a strong international dimension and
regulate Irish-British relations. This agreement is also the best expression of
consociation in the form of efforts to find a compromise solution in Northern Ireland.
Political and institutional arrangements of Northern Ireland, as it was proposed
in the Good Friday Agreement in its content corresponds with the theoretical model of
consociation democracy such it was proposed by the Dutch political scientist A.
Lijphart. In our opinion, the consociation model solutions are the best alternative for
Northern Ireland. In our opinion and in compare with the majority model (applied in the
United Kingdom), the consociation model is more sustainable for Northern Ireland.
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