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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce Fragmentace politické mapy Afriky: současná separatistická 

hnutí se věnuje separatistickým hnutím v Africe, která jsou v současnosti aktivní. Práce 

nejprve vysvětluje samotný pojem separatistická hnutí, separatismus, secesi i sebeurčení 

národů. Dále pak vytváří přehled současných afrických separatistických a 

secesionistických hnutí a také aktuálně probíhajících konfliktů na africkém kontinentu 

s důrazem na ty, které jsou separatistické povahy. V další části se věnuje teorii Jeffreyho 

Herbsta, která vznik těchto hnutí a následných konfliktů a jejich vývoj klade do 

souvislosti s geografií afrických států. Nakonec se práce zaměřuje na čtyři konkrétní 

separatistická hnutí v Africe a to Mai Mai Kata Katanga v Demokratické republice 

Kongo, Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armádu severu v Súdánu, Oromskou 

osvobozeneckou frontu v Etiopii a Boko Haram v Nigérii. Práce popisuje především 

cíle, projevy a potenciální úspěch či neúspěch těchto hnutí i proti nim stojících vlád, a 

také se snaží ukázat, zda jsou závěry Jeffreyho Herbsta ohledně takovýchto hnutí a 

konfliktů stále pravdivá. 

 

 

Abstract 

The aim of bachelor´s thesis Fragmentation of political map of Africa: current 

separatist movements is to show african separatist movements which are active at the 

moment. In the first part of the thesis there are the explanations of the main terms – 

separatist and secessionist movements, separatism, secession and self-determination of 

nations. In the next part there is a chart of currently active separatist and secessionist 

movements and an overview of ongoing conflicts in Africa with emphasis on separatist 

ones. Next part is concerned with the theory of Jeffery Herbst about connection between 

emergence and evolution of these movements and conflicts and geographical conditions 

of african countries. The last part of thesis is composed of case studies of four african 



 

separatist movements that are currently active and that led to the outbreak of conflicts in 

these four countries, of Mai Mai Kata Katanga in Democratic republic of Congo, 

Sudanese People´s Liberation Movement/Army-North in Sudan, Oromia Liberation 

Front in Ethiopia and Boko Haram in Nigeria. There is aim to show the goals, acts and 

potential succes of these movements and of the opposing central goverments of these 

states and to confirm Jeffrey Herbst´s theory on these examples.  
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Téma práce: 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat fragmentací politické mapy Afriky 

v důsledku separatismu a secesionismu. Separatismus a secesionismus je stále aktuální 

téma, jelikož se každým rokem objevují nové případy konfliktů z nich pramenících a to 

nejen v Africe, ale po celém světě. Toto téma si zaslouží značnou pozornost i z důvodu, 

že takto orientované konflikty mohou mít za následky nové státy na mapě světa. Afriku 

jsem si zvolila proto, že je to kontinent i v současnosti bohatý na konflikty a velká část 

z nich je separatistického či secesionistického charakteru.  

Nejprve obecně definuji separatismus a secesionismus a rozdíly mezi nimi. 

V této obecné části nakonec rozeberu teorii secese dle Donalda L. Horowitze, kterou 

zároveň použiji jako základ svého výzkumu.  

Následně se zaměřím na Afriku a vytvořím přehled států, kde se odehrávají takto 

zaměřené konflikty a to na základě dat shromážděných Centre for Systemic Peace. 

Zkoumat budu konflikty, které jsou v současnosti aktivní.  

Poté se budu věnovat pěti konkrétním případům, které porovnám a najdu příčiny 

a cíle těchto konfliktů. Za tyto případy jsem si zvolila Mali (Azawad), Súdán (SLMA), 

Nigérii (Boko Haram), Středoafrickou republiku (Séléka a Anti-balaka) a Somálsko 

(Somaliland).  

 

Cíle práce a hypotéza: 

Hlavním cílem této práce bude analyzovat příčiny, cíle a intenzitu afrických 

konfliktů pramenících ze separatistických a secesionistických snah. Především bych 

chtěla odpovědět na otázky, zda jsou příčiny těchto konfliktů v regionu stejné a jestli 

dochází k regionalizaci konfliktů a také k jejich nárůstu nebo poklesu od roku 2011.  

Dle Petera Wallensteena docházelo k největšímu nárůstu vnitropolitických 

konfliktů po konci studené války a poté k jejich postupné deeskalaci (Wallensteen, 

2012). Ve své práci chci ukázat, že v posledních letech dochází naopak k jejich eskalaci 

a to především od roku 2011.  

 

Výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou příčiny, cíle a intenzita konfliktů separatistické a secesionistické 

povahy v Africe? 

2. Dochází v současnosti v Africe k regionalizaci konfliktů či ne? 



 

3. Dochází v Africe od roku 2011 k nárůstu či poklesu separatistických a 

secesionistických konfliktů? 

 

 Metodologie: 

Svou práci budu psát jakožto analýzu politického prostoru s využitím 

komparativní metody při zkoumání konkrétních států.  

 

Osnova: 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

a. separatismus 

b. secesionismus  

c. teorie secese dle Donalda L. Horowitze  

3) Současné separatistické a secesionistické konflikty v Africe 

4) Případová studie: Mali  

5) Případová studie: Nigérie 

6) Případová studie: Středoafrická republika 

7) Případová studie: Súdán  

8) Případová studie: Somálsko 

9) Závěr  

 

Klíčová slova: 

Separatismus, secesionismus, teorie secese, konflikt, Afrika, Mali, Nigérie, 

Středoafrická republika, Somálsko, Súdán 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je fragmentace politické mapy afrického 

kontinentu v souvislosti s konflikty separatistické a secesionistické povahy. Především 

se bude práce zaměřovat na jednotlivá separatistická a secesionistická hnutí v Africe, 

která jsou v současnosti aktivní.  

Problematika separatismu a secesionismu byla zvolena z důvodu závažnosti 

tohoto tématu. Konflikty pramenící z touhy určité části obyvatelstva nebo elit je 

reprezentující získat pro svou část území větší míru autonomie či dokonce vytvořit stát 

vlastní mají značný vliv na podobu dnešního světa a to hlavně proto, že mohou měnit 

jeho mapu, avšak také proto, že může docházet k internacionalizaci konfliktů, na kterou 

poukazuje Peter Wallensteen (Wallensteen, 2014, s. 553). Nové konflikty tohoto typu 

přibývají každým rokem, jako například v roce 2013 etnické separatistické rebelie 

v Jižním Súdánu nebo v regionu Katanga v Demokratické republice Kongo (Centre for 

Systemic Peace, War List, 2015).  

Afrika je pro zkoumání vnitropolitických konfliktů a separatistických a 

secesionistických hnutí vhodným kontinentem a to proto, že tato část světa patří k těm 

s nejčastějším výskytem těchto konfliktů a často právě kvůli snahám jejího obyvatelstva 

o zisk vyšší autonomie či plné nezávislosti jejich regionu (CSP, War List, 2014, 2015).  

Výraznějšího sklonu Afriky, než jaký můžeme pozorovat u kontinentů jiných, ke 

konfliktům si všímají i mnozí akademici, například Paul Collier a Anke Hoeffler či 

následně Jeffrey Herbst (Collier & Hoeffler, 2002, s. 13, in Herbst, 2004, s. 357). 

Jeffrey Herbst se také domnívá, že africké konflikty si zasluhují pozornost kvůli faktu, 

že jakákoliv narušení bezpečnosti ohrožují především zdejší populaci, která však navíc 

z většiny případů žije na okrajích společností (Herbst, 2004, s. 357).  

 

Hlavním cílem této práce je zmapovat současná separatistická a secesionistická 

hnutí na africkém kontinentu a dále pak demonstrovat jejich projevy, cíle a posléze i 

intenzitu konfliktů pramenících z aktivit těchto hnutí, tedy v případech, kdy tyto aktivity 

ke konfliktu vedly, na základě jejich magnitudy společensko-systémového dopadu 

konfliktu a počtu obětí přímo spojených s daným konfliktem dle Centre for Systemic 

Peace a také dat shromážděných uppsalskou univerzitou, a případnou úspěšnost či 

neúspěšnost hnutí i vládních stran a to na čtyřech konkrétních příkladech těchto hnutí.  
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Zároveň se tato práce bude snažit ukázat, zda závěry práce Jeffreyho Herbsta 

ohledně rozlohy státu v kombinaci s tvarem území, hustotou zalidnění a úrovní 

infrastruktury jakožto zásadních determinantů pro vznik secesionistických hnutí a vývoj 

konfliktů pramenících z aktivit těchto hnutí je ve čtyřech vybraných případech pravdivé 

(Herbst, 2000, s. 145-159, 2004, s. 357-358). Ten ve své práci tvrdí, že nejohroženější 

vznikem secesionistických hnutí jsou státy s komplikovanou geografií a dochází 

k závěru, že v malých státech povstání těchto skupin většinou vedou ke konfliktu o 

hlavní město, který bývá rozhodnut relativně rychle, avšak ve státech s větším územím 

mohou různé armády okupovat důležité regiony státu, které od sebe bývají vzdálené a 

tím pádem se tímto vyhýbat okamžitému a rozhodujícímu boji, čímž se tento konflikt 

prolonguje, a nebo dochází k teritoriální fragmentaci státu (Herbst, 2004, s. 357-358, 

2000, s. 157-159).  

 

První částí této práce bude teoretické vymezení tématu. V této části budou 

definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro další části práce. Zásadními pojmy, 

kterými se bude tato část práce zabývat, jsou separatismus a secese a rozdíly mezi nimi. 

Krom toho zde bude zmíněn také další typ politické fragmentace či dezintegrace, tedy 

iredenta, která je často uváděna akademiky v souvislosti se secesí, a která pomůže tyto 

jevy lépe pochopit. Dále pak bude rozebrána tematika sebeurčení národů, jelikož toto 

téma bývá pro separatistická a secesionistická hnutí často stěžejním a samozřejmě pak i 

samotná separatistická a secesionistická hnutí, jejich vznik a cíle.  

Teoretická část této práce se bude opírat o díla Donalda Horowitze (Ethnic 

Groups in Conflict, 2000, Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, 1992, 

Neglected Connections, Patterns of Ethnic Separatism, 1981), Allena Buchanana 

(Toward a Theory of Secession, 1991), Přemysla Rosůlka (Politický secesionismus & 

Etické teorie: Allen Buchanan a jeho kritici, 2014), Martina Glassnera a Chucka Fahrera 

(Political Geography, 2004), Tanishy M. Fazalové a Ryana D. Griffithse (Membership 

Has Its Privileges: The Changing Benefits of Statehood, 2014), Aleksandara Pavkovice 

a Petera Radana (Creating New States: Theory and Practice of Secession, 2007) a 

Christiana-Radu Cherejiho (Is Separatism a Viable Solution For the Present African 

Civil Wars?, 2014).  

Druhá část práce se bude věnovat situaci samotné Afriky, tedy zmapování 

v současnosti aktivních separatistických hnutí v jednotlivých afrických státech, jejich 

cílů, prostředků a síly, a pokusí se zhodnotit potenciální úspěšnost hnutí na základě 
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získaných dat a informacích o geografii státu a zasaženého regionu. Dále pak se práce 

bude zaobírat momentálně probíhajícími konflikty v Africe za využití dat Centre for 

Systemic Peace, a to z jejich seznamu konfliktů (War List). Nakonec zde bude uvedena 

teorie Jeffreyho Herbsta věnující se geografii afrických států a jejímu vlivu na 

potenciální vznik secesionistických hnutí, rozšiřování autorit centrálních vlád, ale také 

na průběh samotného konfliktu pramenícího z aktivit povstaleckých skupin. Zmíněny 

zde budou i možné projevy takovýchto skupin dle Jeffreyho Herbsta.  

Další část této bakalářské práce se bude zaobírat konkrétními případy 

současných separatistických a secesionistických hnutí v Africe a to těmi, jejichž aktivity 

vedly k vypuknutí konfliktu. Zde budou analyzovány projevy a cíle těchto hnutí, 

intenzita konfliktů a potenciální úspěšnost postupu jednotlivých hnutí i centrální vlády 

státu. Jelikož tato část má za cíl zkoumat hlavně současnost těchto hnutí, bude se 

zakládat na poznatcích z novinových článků zpravodajských serverů (BBC, Al Jazeera, 

Sudan Tribune, Times Live, The Guardian, Bloomberg, allAfrica), dále pak ze serveru 

ohledně světové bezpečnosti Global Security, z encyklopedie konfliktů vytvořené 

univerzitou v Uppsale Uppsala Universitet: UCDP Conflict Encyclopedia a nakonec 

z webových stránek samotných rebelských hnutí. V této části bude také zkoumáno, zda 

Herbstova teorie o souvislosti mezi geografií státu a vznikem separatistického hnutí a 

následného vývoje případného konfliktu je v těchto případech pravdivá či ne. 

Příklady separatistických a secesionistických hnutí, která zde budou zkoumána, 

jsou Oromo Liberation Front v Etiopii, Boko Haram v Nigérii, Mai Mai Kata Katanga 

v Demokratické republice Kongo a Sudan People´s Liberation Movement-North 

v Súdánu. Tyto případy budou analyzovány proto, že ve všech těchto státech probíhá 

konflikt pramenící z aktivit separatistických či secesionistických skupin a všechna tato 

hnutí i konflikty jsou v současnosti aktivní, a proto vyžadují i značnou pozornost 

(Centre for Systemic Peace, 2014). Tyto čtyři státy navíc spadají do Herbstovy 

kategorie států s komplikovanou geografií, disponují tedy dle něj rozsáhlým územím 

s několika oblastmi s vysokou hustotou zalidnění, jež jsou od sebe navzájem vzdálené a 

také nerozvinutou infrastrukturou, která by geografické překážky mohla pomoci 

překonat (2000), a pomohou tedy snáze potvrdit či vyvrátit závěry Herbstovy teorie.  

 

Z metodologického hlediska bude tato bakalářská práce psána jakožto analýza 

politického prostoru zaměřující se na africký kontinent v souvislosti se separatismem a 

secesionismem pro přehledné zmapování tamější situace a to s důrazem na 
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separatistická a secesionistická hnutí. Použito k tomu bude kvalitativní metody a 

synchronního přístupu pro ukázání především současné situace v Africe za využití dat 

shromážděných v databázi Centre for Systemic Peace, jejichž přehled aktivních 

konfliktů pak společně s Herbstovou typologií států dle geografických hledisek poslouží 

i jako základ pro výběr jednotlivých případů. V případě konkrétních afrických hnutí pak 

bude využita případová studie pro zmapování jednotlivých hnutí v daných zemích, tedy 

Oromo Liberation Front, Boko Haram, Mai Mai Kata Katanga a Sudan People´s 

Liberation Movement-North, a částečně i komparativní metoda pro porovnání 

jednotlivých hnutí. Tyto případové studie se budou opírat především o publicistické 

zdroje z důvodu aktuálnosti témat a s tím souvisejícím nedostatkem vědeckých zdrojů. 
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1. Teoretické uchopení základních pojmů 

1.1 Separatismus a secese 

Pro snazší pochopení fungování separatistických a secesionistických hnutí je 

potřeba nejprve vymezit základní pojmy, které se s tématem pojí. Definování 

samotného separatismu a secese nám pomůže lépe chápat cíle těchto hnutí. 

Separatismus a secese jsou jevy vyvstávající ve společnosti, jimiž se zabývá mnoho 

akademiků. V této části práce budou zmíněny definice několika z nich, jelikož se od 

sebe tyto definice mnohdy liší a porovnání vícera pohledů usnadní jejich chápání.  

Pokud jde o separatismus, důležitá je pro tuto práci definice Christiana-Radu 

Cherejiho, podle kterého je separatismus obhajobou separace jedné skupiny od druhé, 

která bývá založena na politické ideologii, etniku, náboženství anebo rasových rozdílech 

mezi těmito skupinami (Chereji, 2014, s. 3). Christian-Radu Chereji ve svém díle 

následně i vysvětluje secesi. Ta je jen jedním z případů snah o separaci a to tím 

případem, kdy separatisté požadují plné odloučení svého regionu od původního státu a 

zároveň pak vytvoření státu vlastního (Chereji, 2014, s. 4). Jinými případy bývají 

skupiny vyžadující vytvoření konfederace, tedy volné aliance regionů či dokonce pouze 

vyšší míru autonomie v rámci stávajícího státu (Chereji, 2014, s. 4).  

Samotným pojmem secese se zabývá například Donald Horowitz. Ten ji definuje 

jakožto snahu etnické skupiny o vznesení nároků na odstoupení jejich domovského 

regionu od autority neděleného státu, jehož je doposud součástí (Horowitz, 1992, s. 

119). Avšak ke své definici dodává, že tento způsob definování je značně široký a to 

proto, že zahrnuje různé druhy takovýchto skupin. Mohou to být takové skupiny, které 

usilují pouze o regionální autonomii, ale také ty, kterým jde o vytvoření federálního 

systému a ovládání vlastního státu, který by byl součástí tohoto systému. Stejně tak ale 

tato definice může zahrnovat i skupiny obývající určité teritorium v již existujícím 

federálním systému toužící po vytvoření svého samostatného státu a nakonec i snahy o 

vznik nezávislého a mezinárodně uznaného státu z existujících suverénních entit 

(Horowitz, 1992, s. 119).  

Další zásadní definici secese přináší dílo Allena Buchanana. Ten secesi vnímá 

jako formu politické opozice, která má zpochybňovat moc centrální autority s úmyslem 

přetvořit stávající hranice určitého státního celku, avšak zároveň i jako jeden z projevů 

práva na sebeurčení v rámci liberálního státu (Buchanan, 1991, s. 326, 342).  
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Jiným autorem definujícím pojem secese je Harry Beran. Ten secesi definuje 

jakožto odstoupení většinou menší části občanů konkrétního státu i s územím, na němž 

tito občané dosud žijí od již existujícího státu a jeho centrální vlády, přičemž tato 

oddělující se entita nevznáší zcela žádné požadavky vůči legitimní identitě státu, jehož 

až do této doby byla součástí (Beran, 1984, s. 21).  

Podstatná je také definice českého autora zabývajícího se secesí a to Přemysla 

Rosůlka. Ten tvrdí, že secese nemusí znamenat pouze odtržení od stávajícího státu, 

nýbrž i jakékoliv jiné politické odstoupení (Rosůlek, 2014, s. 20). Důležitá je dle mého 

názoru jeho obecná definice secese: „v důsledku deficitu ve vztahu mezi centrem a 

periférií se v politickém systému ustaví politické hnutí, definované zpravidla kulturně či 

teritoriálně, které, podporované většinou obyvatel potenciálně secesionistického 

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

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

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

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

něhož se skupina i s územím vyčlenila.“ (Rosůlek, 2014, s. 53).  

Pokud se jedná o rozdíl mezi secesí a separatismem, navrhuje Přemysl Rosůlek 

vycházet z rozdílu mezi interním a externím sebeurčením, které bude rozebráno později 

v této práci. V případě interního sebeurčení dochází k separatismu, a v případě 

sebeurčení externího se jedná o secesi (Rosůlek, 2014, s. 28).  

 

1.2 Iredenta 

Pro lepší pochopení separatismu a secese je užitečné zmínit i jinou formu 

politické fragmentace, tedy konkrétně iredentu, jelikož mnozí autoři tuto formu často 

považují za podobnou secesi či hovoří o významných souvislostech mezi nimi.  

Například Donald Horowitz klade secesi často do souvislosti s iredentou. 

Iredentu definuje jako hnutí členů etnické skupiny v určitém státě za znovu získáním 

etnicky příbuzných osob s jejich teritoriem napříč hranicemi (Horowitz, 1992, s. 119). 

Iredenta má podle něj dvě různé podoby. Jedná se buď o snahu oddělit území a osoby 

od státu za účelem včlenit je do státu jiného, nebo o pokus o odtržení teritoria a osob, 

které jsou roztroušené do vícera států za účelem sjednotit je v jednom novém státě 

(Horowitz, 1992, s. 119). 
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Souvislost mezi těmito dvěma jevy vidí Horowitz především v tom, že hnutí 

může své požadavky přesunout od jednoho k druhému, pokud se jejich původní cíl zdá 

býti méně vhodným (1992, s. 121). Častěji však podle něj dochází k secesi kvůli 

většinou zdánlivě výhodnějším podmínkám, avšak úspěch těchto hnutí nebývá častým 

(Horowitz, 1992, s. 120).  

Jinou definici iredenty přináší například dílo Martina Glassnera a Chucka 

Fahrera Politická Geografie. Martin Glassner a Chuck Fahrer uvádějí, že iredentismus 

je touhou po začlenění do státu všech oblastí, které již v minulosti bývaly součástí 

tohoto státu nebo oblastí hraničících států, které se staly domovinou jeho etnické 

skupiny (Glassner, Fahrer, 2004, s. 34).  

Allen Buchanan iredentismus dokonce vidí jakožto jeden typ secese (Buchanan, 

2013, in Rosůlek, 2014, s. 29). Avšak je důležité si uvědomovat nejen souvislosti mezi 

iredentou a secesí, ale především rozdíl mezi nimi. Rozdíly i souvislosti mezi těmito 

dvěma druhy politické fragmentace dobře shrnuje Přemysl Rosůlek: „Secese je 

odtržením od státu, zatímco iredentismus znamená kromě odtržení od jednoho státu také 

připojení k jinému zpravidla sousednímu státu. Ale secese může být za určitých 

okolností pouze taktickou variantou s cílem zamaskovat iredentistickou strategii a 

vyhnout se tak kritice mezinárodního společenství za hrubé porušování norem.“ 

(Rosůlek, 2014, s. 30).  

 

1.3 Sebeurčení 

Sebeurčení je pro tuto práci také velice důležitým tématem, jelikož jeho 

vysvětlení taktéž poslouží k snazšímu pochopení cílů separatistických a 

secesionistických hnutí, popřípadě jejich argumentací. Právo na sebeurčení národů bývá 

mnohdy hlavním prostředkem k obhajobě pro případnou secesi či separaci a dokonce 

jak říká Harry Beran „v případě práva na sebeurčení je často zvyklostí do něj zahrnovat 

také právo secesi“ (Beran, 1984, s. 22).  

Jak bylo již zmíněno výše v této práci, Přemysl Rosůlek také navrhuje 

rozlišování mezi externím (vnějším) a interním (vnitřním) sebeurčením, na kterém pak 

demonstruje rozdíl mezi secesí a separatismem. Interní sebeurčení nenarušuje stávající 

hranice států a dotčené skupině se dostává jen menšího stupně samostatnosti, kdežto 

v případě sebeurčení externího dochází k vytvoření zcela nového státního celku 

(Buchanan, 2010/2014, s. 333, in Rosůlek, 2014, s. 26).  
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Donald Horowitz se zabývá doktrínou národů na sebeurčení především proto, že 

její rozšíření spojuje s přibýváním separatistických hnutí, a že toto právo je secesionisty 

často prosazováno jakožto jeden z hlavních argumentů. Tuto doktrínu definuje jako 

„ospravedlňující ideologii pro etnický separatismus“ či dokonce jako „podmínku pro 

jeho vznik“ (Horowitz, 1981, s. 166). Donald Horowitz přiznává této doktríně důležitost 

také proto, že nutným doprovázejícím jevem rozdílů mezi skupinami má být 

sebevyjádření v politické sféře (Horowitz, 1981, s. 166).  

Přemysl Rosůlek právo na sebeurčení vysvětluje jako právo každého národa na 

svůj vlastní stát, avšak zároveň přiznává, že dle mezinárodních norem právo na 

sebeurčení klade důraz na celistvost území již existujících států a tím pádem se nemůže 

rovnat secesi (Brilmayer, 1991, s. 177-202, in Rosůlek, 2014, s. 26).  

Podle Pamely Epstein právo na sebeurčení zahrnuje i právo chránit a kontrolovat 

přírodní zdroje, které jsou pro národy zásadními a které jsou často spouštěči válek či 

sporů (2009, s. 35).  

 

1.4 Vznik a cíle separatistických a secesionistických hnutí 

Jelikož se tato práce zaměřuje především na konkrétní hnutí hnaná touhou po 

zisku vyšší autonomie svého regionu či dokonce vytvoření samostatného nezávislého 

státu, je nutné vymezit právě tato hnutí a vysvětlit za jakých podmínek dochází k jejich 

utváření.  

John R. Wood definuje secesionistická hnutí jako „teritoriálně definované 

skupiny usilující o formální odloučení od ústřední politické moci a o vyhlášení 

nezávislého státu.“ (Wood, 1981, s. 111, in Rosůlek, 2014, s. 20).  

Tanisha M. Fazal a Ryan D. Griffiths vidí tato hnutí jako skupiny lidí v rámci 

státu, které se aktivně pokoušejí o odštěpení od větší stávající státní jednotky a o zisk 

nezávislosti svého území (Fazal, Griffiths, 2014, s. 82).  

Vznik většiny separatistických hnutí se dá podle Donalda Horowitze vysvětlit 

především v souvislostech domácí etnické politiky konkrétního státu. Přichází s pevným 

pravidlem vzniku a potenciálního úspěchu těchto hnutí: zda k tomuto vzniku dojde nebo 

ne, závisí na domácí politice, vztazích skupin a regionů v rámci země, avšak pokud toto 

hnutí uspěje je ovlivněno politikou mezinárodní, rovnováhou zájmů a sil, které dosahují 

mimo stát (Horowitz, 1981, s. 167-168). Horowitz také tvrdí, že separatistická a 
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secesionistická hnutí mohou vznikat jak záhy po vzniku či zisku nezávislosti státu, tak i 

po jeho dlouhodobém fungování (Horowitz, 2000, s. 230).  

Pavkovic a Radan nahlížejí na vznik secesionistických hnutí v souvislosti 

s mírou autonomie, jež se jim dostává v daném okamžiku (2007, s. 13 – 14). 

Secesionistické skupiny se dle nich především během 20. století, ale i v současnosti, 

utvářejí v regionech, které jsou součástí federativního státu (Pavkovic, Radan, 2007, s. 

13 – 14). Tento jev vysvětlují existencí lokálních vlád či zastupitelstev, které již jsou 

částečně autonomní a skupiny se tak domnívají, že tyto jednotky mohou fungovat i po 

zisku úplné nezávislosti (Pavkovic, Radan, 2007, s. 13 – 14).  

Zda tato hnutí vzniknout či ne záleží dle Christiana-Radu Cherejiho také na 

povaze rozdílů mezi separatistickou skupinou a původním státem (Chereji, 2014, s. 4-

6). K jejich vytvoření přispívá hlavně identita skupin, která je definována etnicitou, 

jazykem či náboženstvím, popřípadě i rozdíly politické a ideologické povahy (Chereji, 

2014, s. 4-6).  

Pokud jde o požadavky a cíle separatistických a secesionistických skupin, nejsou 

u každé skupiny stejné a často se vyvíjejí od určitého požadavku k jinému. Podle 

Horowitze těmito požadavky může být vytvoření samostatného státu v rámci území, 

které je až dosud součástí původního státu, ale také vyšší míra regionální autonomie 

(Horowitz, 2000, s. 231). Cíle skupin se však dle něj mohou v průběhu času měnit, tedy 

od vyšší autonomie po úplnou separaci či naopak a tyto proměny požadavků závisejí na 

stavu vyjednávání mezi centrálními vládami a separatisty (Horowitz, 2000, s. 232). 

Pavkovic a Radan navíc tvrdí, že rozdíly v požadavcích v rámci jedné skupiny se 

netýkají jen změn v průběhu času, ale že se často liší i mezi jednotlivými vůdci daného 

hnutí (Pavkovic, Radan, 2007, s. 52).  Hnutí pak mohou své požadavky uzpůsobovat 

požadavkům cílové skupiny obyvatel či reakci vládní strany (Pavkovic, Radan, 2007, s. 

52). 

Cíle hnutí se pak dle Horowitze dají upřesnit v závislosti na charakter dané 

skupiny i regionu, který skupina obývá (Horowitz, 2000, s. 233). Pro tento účel dělí 

Horowitz skupiny i regiony na pokročilé a zaostalé.1  

                                                           
1 Skupiny obyvatel, které označuje za pokročilé, dle něj těžily z dostatečného vzdělání a zaměstnanosti 
mimo zemědělský sektor (Horowitz, 2000, s. 233). Naproti tomu členové zaostalých skupin jsou méně 
vzdělaní s nižším příjmem a vztahují se na ně charakterové stereotypy, jak Horowitz například uvádí: 
„lhostejní, ignoranští a neochotní k výkonu“ (Horowitz, 2000, s. 233). Pokročilé a zaostalé regiony pak 
Horowitz rozlišuje na základě relativní ekonomické pozice regionu dané skupiny v rámci stávajícího 
státu, kterou měří příjmem per capita (Horowitz, 2000, s. 234). 
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Hnutí, jejichž členové patří ke spíše zaostalým skupinám obyvatel a zároveň 

sídlí v také zaostalém regionu, většinou chtějí především vyšší podíl na vládě, ale 

málokdy vytvoření vlastního státu (Horowitz, 2000, s. 243). Hnutí z pokročilé skupiny 

obyvatel v zaostalém regionu požadují často také jen vyšší podíl autonomie, avšak 

v tomto případě se častěji objevují požadavky vlastního státu (Horowitz, 2000, s. 244, 

249). Cílem hnutí z pokročilých skupin obyvatel v pokročilých regionech bývá vyšší 

autonomie, ale často i ovládnutí stávajícího státu spíše než vytvoření státu nového 

(Horowitz, 2000, s. 251, 254). Nejčastěji vytvoření samostatného státu pak požadují 

hnutí ze zaostalých skupin obyvatel v pokročilém regionu daného státu (Horowitz, 

2000, s. 254).  

Pokud těchto cílů hnutí skutečně dosáhnou, záleží na mezinárodní politice, 

rovnováze zájmů a sil, které zasahují za hranice států (Horowitz, 2000, s. 230).  
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2. Separatistická hnutí a separatistické konflikty v 

Africe 

Tato část bakalářské práce bude nejprve mapovat v současnosti aktivní 

separatistická hnutí v Africe jejich vznik, cíle, prostředky a pokusí se také zhodnotit 

jejich potenciální úspěšnost či neúspěšnost. V tomto bude brát v úvahu kromě již 

zmíněných informací také jejich sílu dle počtu vojáků, členů, výsledků ve volbách, 

mezinárodní podpoře či vytváření aliancí, ale také geografické podmínky státu. Tyto 

podmínky pak také pomohou ukázat, v jakých geografických typech států a konkrétně i 

regionů se tato hnutí nejčastějí utvářejí. V další části pak demonstruje momentálně 

probíhající konflikty, a to s důrazem na ty, které se odehrávají na africkém kontinentu a 

to za využití informací z Centre for Systemic Peace. Nakonec se zaměří ty konflikty, 

které jsou separatistické povahy a zhodnotí povahu těchto konfliktů a jednotlivých hnutí 

v nich zainteresovaných prostřednictvím díla Jeffreyho Herbsta i globálního reportu 

Centre for Systemic Peace Marshalla a Coleho. Stručně zde bude zmíněno i několik 

jejich pravděpodobných příčin či faktorů je ovlivňujících.  

 

2.1 Aktivní separatistická hnutí v Africe 

Tabulka (viz příloha č. 1) mapující aktivní separatistická hnutí ukazuje, kde se 

tato hnutí vyskytují a to stát i konkrétní region. Znázorňuje také cíle konkrétních hnutí i 

povahu prostředků, jež tato hnutí pro jejich prosazení používají – zda se jedná o 

prostředky násilné nebo demokratické. U většiny těchto hnutí je také zaznamenán rok 

vzniku a síla na základě množství vojáků či výsledků ve volbách, tedy v případech, kde 

bylo možné tyto údaje dohledat.2 Druhá tabulka (viz příloha č. 2) demonstruje rok 

vzniku či zisku nezávislosti celého státu a jeho státní zřízení, tedy konkrétně zda se 

jedná o stát unitární či federativní a nakonec rozlohu státu, stav infrastruktury a počet 

obyvatel stávajícího státu i zasaženého regionu. 

Jak je zřejmé z uvedených informací, separatistická hnutí jsou aktivní 

v sedmnácti afrických státech z celkových pětapadesáti, tedy necelé třetině afrických 

států (MZV ČR, Státy světa: Afrika). Většina těchto hnutí, tedy dvacet tři z třiceti pěti, 

je aktivních již od dvacátého století a i nadále se drží svých původních cílů. Ve velké 

části z uvedených zemí je pouze jeden region s přítomností separatistického hnutí či 

politické organizace bojující za autonomii této oblasti. Výjimkou jsou Libye, Maroko, 

                                                           
2 O části těchto skupin se média zmiňují málo a často ani nemají vlastní internetovou stránku. 
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Súdán a Demokratická republika Kongo se dvěma takovými regiony, Kamerun a 

Jihoafrická republika se čtyřmi separatistickými regiony a Etiopie a Nigérie s pěti 

regiony s výskytem separatistických hnutí. Etiopie a Nigérie jsou tedy státy 

s nejhojnějším výskytem separatistických hnutí v Africe. Důležité je také zmínit, že 

z celkového počtu třiceti pěti aktivních separatistických hnutí, jen v šesti případech 

probíhá zároveň ozbrojený konflikt mezi tímto hnutím a centrální vládou státu (Centre 

for Systemic Peace, 2015).  Jedná se o konflikty probíhající v Demokratické republice 

Kongo v regionu Katanga, v Mali v regionu Azawad, v Súdánu v provinciích Jižní 

Kordofán a státy Modrého Nilu, v Nigérii na území Borno a Yobe, v etiopské Oromii a 

nakonec ve Středoafrické republice v muslimských oblastech na severu země (Centre 

for Systemic Peace, 2015). 

 

2. 1. 1 Vznik hnutí  

Dle Donalda Horowitze (2000) se separatistická hnutí utvářejí jak v úplných 

počátcích státu, tak po delší době jeho existence. Jak ukazují tabulky (viz přílohy č. 1 a 

2) mapující tyto skupiny, většina v současnosti aktivních separatistických hnutí v Africe 

se etablovala po několika desítkách letech od zisku nezávislosti stávajícího státu. 

Naproti tomu se zde vyskytují i hnutí, která vznikla ještě před ziskem nezávislosti státu 

(viz příloha č. 1 a 2).  

Důležitou roli v utváření a povaze separatistických hnutí může hrát i předchozí 

zkušenost s určitou mírou autonomie. Jak bylo již výše zmíněno, Pavkovic a Radan 

(2007) tvrdí, že většina separatistických hnutí současnosti vznikají ve státech, které jsou 

federativního zřízení. Mezi zmíněnými aktivními hnutími v Africe je jich pouze třináct 

z pětatřiceti ve federacích, ze sedmnácti zasažených zemí jen ve čtyřech případech (viz 

příloha č. 2). Důležité však je, že mezi zbylými třinácti zeměmi se vyskytují příklady 

nyní unitárních zemí, které však mají určitou zkušenost s federativním zřízením státu. 

Jihoafrická republika je často považována za tzv. „slabý federalismus“ místo unitárního 

státu, regiony zde tedy mají výraznější podíl na rozhodovacím procesu státu 

(Encyclopaedia Britannica, 2015). Kamerun a Libye byly do sedmdesátých let 

federativního zřízení (Encyclopaedia Britannica, 2015). Jednotlivé regiony v 

Demokratické republice Kongo a Senegalu mají v současnosti značně posílenou moc, a 

nakonec Keňa a Maroko měly v minulosti ústavy posilující sněmy na regionálních 

úrovních (Encyclopaedia Britannica, 2015). Pouhých šest států ze sedmnácti tedy nemá 
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žádnou nedávnou zkušenost s federálním zřízením či výrazněji posílenou rolí 

regionálních orgánů.  

 

 

2. 1. 2 Cíle, prostředky, síla 

Pokud jde o konkrétní cíle aktivních separatistických hnutí v Africe, 

nejčastějším případem je požadavek po nezávislosti určitého regionu stávajícího státu a 

vytvoření státu nového a to v rámci uplatňování práva na sebeurčení (viz příloha č. 1). 

Vytvoření samostatného státu proklamuje za svůj cíl dvacet dva hnutí z celkových 

třiceti pěti.3  

Osm hnutí pak požaduje vyšší míru autonomie v podobě výraznějšího zastoupení 

v důležitých politických orgánech, výhodnější relokace zdrojů či změny systému 

směrem k federálnímu uspořádání, ne však vytvoření samostatného státu. I tato hnutí 

pak argumentují právem na národní sebeurčení.4  

Nakonec je zde pět hnutí, která procházejí výraznějším názorovým štěpením a 

jejich cíle a požadavky tak oscilují mezi vyšší mírou autonomie a úplnou autonomií za 

vzniku nového státu5.  

                                                           
3 alžírské Hnutí za autonomii Kabylie (MAK, 2014), angolská Fronta za osvobození enklávy Cabinda 
(Global Security, 2012), Bundu dia Kongo (Global Security, 2012) a Mai Mai Kata Katanga (BBC News, 
2013) v Demokratické republice Kongo, etiopská Afarská revolucionářská demokratická fronta jednotu 
(BBC News, 2012), Ogadenská národně osvobozenecká fronta (ONLF, 2015) a Oromská osvobozenecká 
fronta (OLF, 2005, 2009), Hnutí Oranie (Lief Orania!), Národní fronta (Polity, 2014) a Afrikánské hnutí 
odporu (AWB, 2015) v Jihoafrické republice, kamerunské Bakasské hnutí za sebeurčení (BAMOSD, 2012), 
Jihokamerunská liga mládeže (Canada Board, RefWorld, 2014) a Jihokamerunská národní rada (refworld, 
UNHCR, 2014), keňská Mombasská republikánská rada (TRAC, 2015), komorské Anjouanské lidové hnutí 
(Cornwell, OASIS, 1998), malijské Národní hnutí za osvobození Azawadu (Al Jazeera, 2013), marocké 
Rifské hnutí za nezávislost (Rif Independent Movement, 2012-2015) a Fronta Polisario (Encyclopaedia 
Britannica, 2015), nigerijské Boko Haram (Global Security, 2015) a Hnutí za aktualizaci suverénního státu 
Biafry (Ecoi.net, 2000), Hnutí za sebeurčení ostrova Bioko v Rovníkové Guinee (International Business 
Publications, 2011) a senegalské Hnutí demokratických sil v Casamance (Global Security, 2011) 
4 Etiopská Tigrayská lidově osvobozenecká fronta si klade za cíl přetvoření Etiopie na autonomní regiony 
dle etnik (Encyclopaedia Britannica, 2015). Sidamská osvobozenecká fronta v Etiopii vyžaduje přenos 
větší části politických, kulturních a sociálních pravomocí na regionální úroveň (SLF, 2010). Politická 
strana Fronta svobody v Jihoafrické republice prohlašuje za svůj cíl vytvoření regionální vlády pro 
Afrikánce (Freedomfront Plus, 2014). Jihokamerunská lidová organizace v Kamerunu a libyjské Hnutí za 
federální Libyi požadují návrat stávajících států k federálnímu systému a tedy i více autonomie a 
sebevlády (Conflict Observer Project, 2012, BBC News, 2012). Nigerijské Hnutí za přežití lidu Ogoni má za 
cíl vyšší politickou autonomii pro účast na záležitostech republiky jako samostatná jednotka (MOSOP, 
2015). Aliance Seléka působící ve Středoafrické republice bojuje za více politické moci a vyšší 
ekonomické podíly pro muslimskou část obyvatel (Global Security, 2012). Súdánský Kongres Beja se 
domáhá většího podílu na vládě, více financí a zdrojů od centra a také změny stávajícího režimu 
(BejaFriends.org). 
5 Libyjská Tibuská fronta za záchranu Libye (Mertin, Weber, Carment, Carleton University, 2012), 
namibijská Caprivská osvobozenecká fronta/hnutí (FAS, 1999, Global Security, 2011), nigerijské Hnutí za 
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Nejčastějším způsobem prosazování požadavků separatistických hnutí jsou 

násilné prostředky – ozbrojené útoky na civilní obyvatelstvo, cizince či členy vládních 

armád, únosy i napadání strategicky významných cílů (viz příloha č. 1). Existují však i 

hnutí využívající mírové prostředky6, nejčastěji pak podporu kultury dané skupiny, 

šíření informací, styky s veřejností, vliv na média, politické kampaně, veřejné protesty, 

petice a internetový aktivismus. Hnutí také často pořádají hodnotící setkání a 

konference. Dalšími příklady prostředků je šíření vlastních průkazů totožnosti7, utváření 

nacionalistického města8 či vstupování na trhy s komoditou, jíž hnutí doufá, že bude 

v budoucnu disponovat.9 Několik separatistických hnutí již také deklarovalo svou 

úplnou či částečnou nezávislost.10  

Zda bude hnutí úspěšné či ne, závisí z velké části na jeho síle (viz příloha č. 1). 

Tu je možné odvodit například z počtu členů, bojovníků nebo výsledku ve volbách 

v případě politické strany. Na základě těchto čísel můžeme mezi potenciálně 

nejúspěšnější zařadit Frontu Polisario, Hnutí za emancipaci Delty Nigeru, Lidový 

kongres Oodua, Jihokamerunskou ligu mládeže, Národní hnutí za osvobození Azawadu 

či Tigrayskou lidově osvobozeneckou frontu, které dosahují nejvyšších zisků ve 

volbách či mají nejvíce vojáků nebo členů (viz příloha č. 1). Hned dvě z těchto hnutí 

však zeslabuje již zmíněné názorové štěpení uvnitř skupiny, které se týká nejčastěji cílů. 

  

U šestnácti hnutí nebyla data týkající se jejich síly k dispozici, avšak u většiny 

z nich se je možné dohledat jiné faktory, které mohou přispívat k potenciálnímu 

úspěchu hnutí, tedy například určitá míra mezinárodní podpory či reakce veřejnosti. 

                                                                                                                                                                          
emancipaci Delty Nigeru (Council on Foreign Relations, 2007) a Lidový kongres Ooodua (Global Security, 
2011) a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armáda severu v Súdánu (Sudan Tribune, 2015).  
6 Etiopská Ogadenská národně osvobozenecká fronta (All Africa, 2015, ONLF, 2015) a Tigrayská lidově 
osvobozenecká fronta (All Africa, 2015), Hnutí Oranie (Lief Orania, Project nova europa, 2014) a politické 
strany Fronta svobody (Freedomfront plus) a Národní fronta (Polity.org, 2014) v Jihoafrické republice, 
kamerunské Bakasské hnutí za sebeurčení (RefWorld, UNHCR, 2010), Jihokamerunská národní rada 
(RefWorld, UNHCR, 2014), Jihokamerunská liga mládeže (Canada Board, RefWorld, 2014) a 
Jihokamerunská lidová organizace (All Africa, 2009), libyjské Hnutí za federální Libyi (BBC News, 2012) a 
nigerijské Hnutí za přežití lidu Ogoni (ESCR-Net, MOSOP, 2015) 
7 Jihokamerunská národní rada či Jihokamerunská liga mládeže (Canada Board, RefWorld, 2014) 
8 Hnutí Oranie v Jihoafrické republice (Project nova europa, 2014) 
9 Angolské Fronta za osvobození enklávy Cabinda, která obchoduje s minerály (All Africa, 2013) 
10 Bakasské hnutí za sebeurčení vyhlásilo nezávislost území Bakassi na státu Kamerun (RefWorld, 
UNHCR, 2010), libyjské Hnutí za federální Libyi prohlásilo region Cyrenaica za částečně autonomní (BBC 
News, 2012), Caprivská osvobozenecká fronta prohlásila nezávislost regionu Zambezi (Notholt, 2009, s. 
2.59), nigerijské Boko Haram vyhlásilo na území Borno a Yobe Islámský stát (Global Security, 2015) a 
nigerijské Hnutí za aktualizaci suverénního státu Biafra se snaží o vyhlášení samostatného státu Biafra 
(ECOI, 2000). 
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Hnutí za autonomii Kabylie se dá považovat za reálnou hrozbu, jelikož se mu dostává 

značné podpory ze strany kanárského Národního kongresu, marockých berberských 

organizací, berberského Světového kongresu a odnoží hnutí ve Francii a Kanadě (Siwel, 

2011). Mai Mai Kata Katanga má výhodu v existenci vícera skupin, které jsou proti 

centrální vládě a jsou k hnutí volně přidružené (BBC, 2013). Alianci s jinými skupinami 

vytváří i Bakasské hnutí za sebeurčení, a to konkrétně s Hnutím za emancipaci Delty 

Nigeru a Jihokamerunskou lidovou organizací (Canada, RefWorld, UNHCR, 2010) a 

Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armáda severu, které je součástí Súdánské 

revolucionářské fronty (Uppsala University, 2014). Vytváření aliancí může být pro 

jednotliva hnutí značným přínosem, jelikož mohou dosáhnout výsledků snáze, než by 

jinak byly schopny dosáhnout samostatně. Bakasské hnutí za sebeurčení pak bylo navíc 

podpořeno ve vyhlášení nezávislosti Bakassi mnohými tradičními nigerijskými vůdci 

(Canada, RefWorld, UNHCR, 2010). Jihokamerunská národní rada v roce 1995 dosáhla 

uspořádání referenda o osamostatnění jižního regionu, které skončilo výsledkem 99% 

v prospěch nezávislosti za účasti 315,000 voličů v oblasti (The Conflict Watch). Je tedy 

pravděpodobné, že nezávislost může mít i v současnosti v regionu značnou podporu, 

což je tomuto hnutí také ku prospěchu. Samostatnost regionu byla navíc podporována 

v minulosti i ze strany jiných států a skupiny v tomto regionu také značně spolupracují 

(Change.org, 2015, Canada, RefWorld, UNHCR, 2010). Za potenciálně úspěšné lze 

tedy považovat i Jihokamerunskou lidovou organizaci a Jihokamerunskou ligu mládeže. 

Hnutí za aktualizaci suverénního státu Biafra v současnosti značně posiluje, a to 

především díky nepřiměřené reakci vlády na činnosti hnutí a dokonce je někdy 

označováno za nejsilnější opoziční skupinu v regionu Biafry (Ecoi. Net, 2009, Iaccino, 

IB Times, 2015). Mezi nejúspěšnější z aktivních separatistických hnutí v Africe patří i 

aliance Séléka, která již ve Středoafrické republice násilně převzala moc nad státem, 

avšak nedošlo zde k vyhlášení nezávislosti (Human Rights Watch, 2013). Kongres Beja 

je v Súdánu součástí vlády, což hnutí umožňuje podílet se na rozhodovacím procesu a 

nahrává jeho úspěchu (Sudan Tribune, 2014).  

Afarská revolucionářská fronta je strana v opozici a v současnosti je považována 

za zeslabenou stranu, nepředstavuje tedy pravděpodobně velkou hrozbu pro stát (On 

War, 2015, Sellassie WWW). Stejně tak za slabou se dá označit Tibuská fronta za 

záchranu Libye a to především kvůli marginální reprezentaci dané skupiny obyvatel 

(Carment, Martin, Weber, 2014). Caprivská fronta má dle BBC relativně málo členů a 

skupina již dokonce v roce 2002 prohlásila nezávislost, která však nebyla realizována a 
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nesešla se s téměř žádnými reakcemi, jedná se tedy o marginální hnutí (BBC, 1999, 

Notholt, 2009, s. 2.59).  

 

2. 1. 3 Geografie 

Výraznou roli ve vzniku i případném úspěchu hnutí může hrát i geografie státu. 

Většina zasažených států jsou státy, které patří mezi čtvrtinu největších států světa 

(MZV ČR, Státy světa: Afrika; Encyclopaedia Britannica, 2015), (viz příloha č. 2). 

Výjimkou jsou Komory, Rovníková Guinea a Senegal, které naopak spadají do čtvrtiny 

nejmenších států světa (MZV ČR, Státy světa: Afrika, Encyclopaedia Britannica, 2015). 

Všechny africké státy s výskytem separatistických skupin mají navíc málo rozvinutou 

infrastrukturu (viz příloha č. 2). Nejhustší síť infrastruktury mají z uvedených států 

Komory, Jihoafrická republika a Keňa (Knoema, 2011-2015). Většina i těch 

rozvinutějších afrických států s ohledem na stav infrastruktury však patří mezi méně 

rozvinuté v celosvětovém kontextu (Knoema, 2011-2015). Naopak nejnižších hodnot 

dosahuje stav infrastruktury v Súdánu, Mali a Středoafrické republice (Knoema, 2011-

2015).  

Pokud jde o hustotu zalidnění, dotčené africké státy se od sebe značně liší. 

Angola, Jihoafrická republika, Mali, Súdán, Středoafrická republika, Alžírsko, Namibie, 

Rovníková Guinea a Libye patří ke státům s nízkou hustotou zalidnění, která se 

převážně pohybuje od jednoho do pětadvaceti obyvatel na kilometr čtvereční, přičemž 

většina z těchto zmíněných států má na svém území rozsáhlé oblasti, které jsou téměř či 

zcela neobydlené (World Trade Press, 2015). V případě Namibie, Alžírska a Libye se 

dokonce jedná o území, které svou rozlohou převyšuje obydlené části země (World 

Trade Press, 2015). Významná neobydlená území se pak vyskytují i v Keni, kde jsou 

však tato území od sebe navzájem vzdálena a střídají se s vysokou hustotou zalidnění, 

která místy přesahuje i tisíc obyvatel na kilometr čtverečních (World Trade Press, 

2015). Hustota zalidnění v Demokratické republice Kongo, Senegalu, Etiopii, Maroku, 

Kamerunu a Nigérii je vyšší, avšak stejně jako v Keni tyto hodnoty v závislosti na části 

státu výrazně kolísají (World Trade Press, 2015). Hodnoty u těchto států se pohybují od 

jednoho až do tisíce obyvatel na kilometr čtvereční (World Trade Press, 2015). Komory 

mají také vysokou hustotu zalidnění, avšak tyto hodnoty v jejich případě příliš 

nekolísají, všude přesahují 250 obyvatel na kilometr čtvereční (World Trade Press, 

2015).  
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Důležitým hlediskem je i tvar státu a lokace, případně velikost regionu 

s výskytem separatistické skupiny v rámci tohoto státu a často kombinace těchto faktorů 

(viz přílohy 3-30). Částečně problematická může být existence enklávy v daném státě, 

jako je tomu u Jihoafrické republiky s enklávou Lesotho, která tak odděluje jednotlivé 

části území státu a to částečně právě i separatistický Kapský region, který se nacházejí 

jihozápadně od Lesotha, ale také exklávy v případě angolské Cabindy obklopené 

územím Republiky Kongo a Demokratické republiky Kongo, jejíž separatistické sklony 

tak mohou mít výrazné geografické opodstatnění (World Trade Press, 2015). Senegal je 

také územně rozdělen jiným státem, tedy Gambií, která sice není enklávou, avšak 

v Senegalu od sebe rozděluje zasažený region Casamance a zbytek stávajícího státu 

(World Trade Press, 2015). Region Zambezi v Namibii není od stávajícího státu nijak 

oddělen, avšak díky svému tvaru je z velké části obklopen Zambií, Botswanou a 

Angolou, přičemž se všemi těmito státy má delší hranice než se zbytkem Namibie 

(World Trade Press, 2015). Velice podobný je případ Bas Conga v Demokratické 

republice Kongo, jelikož i tento region má díky svému tvaru a lokaci delší hranice 

s jinými státy nežli se zbytkem svého vlastního státu, a to s Angolou, Republikou 

Kongo i angolskou exklávou Cabinda (World Trade Press, 2015). Takto problematický 

charakter geografie státu pak pravděpodobně posiluje jednotlivá separatistická hnutí.  

Pokud jde o Azawad v Mali je komplikací především velikost zasaženého 

regionu, která přesahuje ostatní území stávajícího státu, avšak jedná se o část Mali, která 

je z velké části neobydlená (World Trade Press, 2015, Al Jazeera, 2012).  

Specifickými příklady mohou být ostrovy. Ostrovním státem jsou Komory, které 

však sestávají ze tří ostrovů, přičemž dotčený region Anjouan je jedním z nich, což 

může nahrávat separatistickým snahám (World Trade Press, 2015). V tomto ohledu je 

podobná situace Rovníkové Guiney, která sice není ostrovem, avšak právě region Bioko 

je samostatným ostrovem patřícím k tomuto státu (World Trade Press, 2015). Oblast 

Bakassi v Kamerunu není samostatným ostrovem, avšak jedná se o poloostrov, který je 

z většiny obklopen mořem (World Trade Press, 2015, BBC News, 2007).  

Ve většině zemí se region s výskytem separatistické skupiny nachází 

v příhraniční či pobřežní oblasti stávajícího státu (World Trade Press, 2015). Výjimkou 

je jen Oromie v Etiopii, která leží v centrální části a svou rozlohou navíc zabírá více než 

čtvrtinu státu a pak také již zmíněná Cabinda ležící mimo teritorium Angoly (World 

Trade Press, 2015, OLF, 2005).  
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Azawad, jak zde již bylo řečeno, je územně velmi významným regionem, jelikož 

tvoří kolem šedesáti procent celého území Mali (World Trade Press, 2015, Al Jazeera, 

2012). Podobně důležitými regiony jsou v tomto ohledu i Západní Sahara v Maroku, 

Kapsko v Jihoafrické republice a libyjská Cyrenaica, které zabírají přibližně polovinu 

stávajících států (World Trade Press, 2015, Encyclopaedia Britannica, 2015). Zhruba 

třetinu až pětinu jednotlivých států zaujímají regiony Katanga v Demokratické republice 

Kongo, etiopský Ogaden a Oromie a komorský Anjouan (World Trade Press, 2015, 

Encyclopaedia Britannica, 2015). Všechny ostatní regiony tvoří méně než pětinu 

celistvých států.  

Pokud však vezmeme v úvahu počet obyvatel, významnost regionů se může 

oproti velikosti území značně změnit. Například Azawad, který je územně 

nejvýznamnějším, tvoří zhruba pouhých osm procent z celkového počtu obyvatel Mali 

(World Trade Press, 2015, World Bank Group, 2015, Encyclopaedia Britannica, 2015, 

World Culture Encyclopedia, 2015), (viz příloha č. 2). Význam v tomto ohledu klesá i 

v případě Ogadenu s pěti až šesti procenty, Katangy s přibližně osmi procenty, Kapska 

s jedenácti až dvanácti procenty, Západní Sahary s necelými dvěma procenty, ale 

částečně také Cyrenaicy s necelými třiceti procenty z celkového počtu obyvatel 

stávajícího státu (World Trade Press, 2015, World Bank Group, 2015, Encyclopaedia 

Britannica, 2015, Federation of Free States of Africa, 2007-2013, UNPO, 2010-2014, 

Statistics South Africa, 2007, Encyclopedia.com, 2004, CIA). Naopak některé územně 

méně významné regiony mají vyšší počet obyvatel, který jim dodává na důležitosti. 

Kabylie sestávající z přibližně jednoho procenta alžírského území má téměř dvacet 

procent z celkového počtu obyvatel státu, ostrov Bioko tvořící okolo sedmi procent 

Rovníkové Guiney představuje více než třicet procent počtu obyvatel, Pobřežní 

provincie v Keni představující necelých patnáct procent území zahrnuje téměř polovinu 

všech obyvatel státu a Ambazonie s necelými deseti procenty kamerunského území 

dosahuje téměř třiceti procent z počtu obyvatel země (World Trade Press, 2015, World 

Bank Group, 2015, Encyclopaedia Britannica, 2015, CRB, 2011, City Population, 1998-

2015, Jamestown Foundation, 2012, Government of Ambazonia, 2015). Komorský 

Anjouan, který je významný i územně pak dosahuje v počtu obyvatel významu ještě 

většího a to s téměř čtyřiceti procenty z počtu obyvatel Komor (World Trade Press, 

2015, World Bank Group, 2015, Encyclopaedia Britannica, 2015, IMF, 2005). Za 

nejvýznamnější regiony v podílu obyvatel se dá tedy označit právě Anjouan, Bioko, 

Oromie, Cyrenaica, Ambazonie, region obývaný etnikem Yoruba a Kabylie, jelikož tyto 
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oblasti přesahují pětinu z celkového počtu obyvatel států (World Trade Press, 2015, 

World Bank Group, 2015, Encyclopaedia Britannica, 2015, UNPO, 2010-2014, World 

Culture Encyclopedia, 2015).  

Konečně geografickým problémem může být existence hlavního města v rámci 

hranic zasaženého regionu, jelikož hlavní město bývá zároveň hlavním centrem států 

s centrální vládou a ostatními důležitými orgány i vysokým počtem obyvatel. Taková 

situace tedy může přidávat hnutím na síle. Většina zasažených států má hlavní město 

mimo region s přítomností separatistického hnutí, s výjimkou Rovníkové Guiney, která 

má hlavní město Malabo přímo na ostrově Bioko a Etiopie s hlavním městem Addis 

Abeba v regionu Oromie (World Trade Press, 2015).  

 

Nejčastějšími rysy současných separatistických hnutí v Africe je tedy vznik po 

několika desítkách letech od vzniku nezávislého státu s požadavkem úplné nezávislosti 

daného regionu za použití násilných prostředků k prosazení těchto cílů. Zasažené 

regiony se pak většinou nacházejí v příhraničních či pobřežních oblastech států 

s rozsáhlým územím, které spadají mezi největší státy světa a zároveň však mají 

nerozvinutou infrastrukturu. Větší část těchto států také disponuje nízkou hustotou 

zalidnění. Regiony s přítomností separatistických hnutí svým územím i počtem obyvatel 

také často tvoří méně než pětinu celistvých států, nepředstavují tedy většinou tak 

významný podíl své domovské země. Dosavadní hlavní město se navíc u téměř všech 

těchto států nachází mimo hranice dotčeného regionu. A nakonec většina států 

s výskytem separatistických hnutí je nebo byla federativního zřízení, anebo její regiony 

mají zkušenost s vyšší mírou autonomie.  

Pokud bude hnutí úspěšné, tedy ovlivňují všechny výše zmíněné faktory. Cíle a 

prostředky hrají významnou roli v zisku popularity mezi veřejností a potenciální 

dohodou mezi hnutím a vládou. Vláda se s hnutím snáze dohodne, pokud jeho cílem 

bude pouze zisk vyšší míry autonomie, než pokud požaduje nezávislost regionu a 

veřejnost se snáze sžije s požadavky hnutí, pokud to k jejich prosazení využívá mírové 

prostředky. Většina separatistických hnutí, která jsou v Africe momentálně aktivní, 

v tomto ohledu tedy nemá příliš velké naděje na úspěch. Jednotlivá hnutí však může 

posilovat komplikovaný tvar státu. Pro hnutí je výhodné, pokud je od zbytku státu 

částečně územně oddělen či jeho hranice je právě s tímto státem nejkratší, anebo pokud 

se jedná o ostrov mimo hranice státu. Posilovat hnutí může i existence hlavního města 

uvnitř dotčeného regionu. Těmito geografickými podmínkami však opět disponuje 
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menšina v současnosti zasažených regionů a států. Vliv může mít i podíl daného regionu 

na celkové rozloze a celkovém počtu obyvatel stávajícího státu. Většina regionů 

s přítomnými separatistickými hnutími dosahuje jak v rozloze, tak v počtu obyvatel 

méně než pětinu z celého státu.  

Kombinace všech těchto faktorů a dostupných informací o počtu vojáků, členů, 

výsledcích ve volbách, mezinárodní podpoře či vytváření aliancí je možné odhadnout, 

která z hnutí mohou být potenciálně nejúspěšnější. Největší šanci na úspěch tedy 

pravděpodobně má Jihokamerunská lidová organizace v Kamerunu, Tigrayská lidově 

osvobozenecká fronta v Etiopii či Svobodná fronta plus v Jihoafrické republice. Naopak 

zcela nejmenší úspěšnost lze předpokládat v případě Afarské revolucionářské 

demokratické fronty jednoty v Etiopii, Tibuské fronty za záchranu Libye, Rifského 

hnutí za nezávislost v Maroku a Mombasské republikánské rady v Keni. Podobné 

výsledky se dají pozorovat i u Boko Haram v Nigérii, zde však hraje roli i fakt, že zde 

v současnosti probíhá konflikt, který Centre for Systemic Peace řadí mezi v současnosti 

nejvážnější konflikty. Hnutí se tedy nedá označit za marginální ani méně významné. 

Závažná je také situace v případě aliance Séléka, která násilím převzala moc ve 

Středoafrické republice, díky čemuž tedy v současnosti patří k nejúspěšnějším hnutím 

v Africe, avšak zatím zde nedošlo k vyhlášení nezávislosti.  

 

 

2.2 Současné konflikty 

Podle dat shromážděných Centre for Systemic Peace bylo v dubnu roku 2015 

aktivních dvacet tři konfliktů a dalších dvanáct, které sice stále probíhaly, ale jejich 

intenzita výrazně slábla a zdálo se tedy, že se tyto konflikty chýlí ke svému konci 

(Centre for Systemic Peace, 2015). Z těchto celkem pětatřiceti probíhajících konfliktů 

se čtrnáct odehrávalo na africkém kontinentě, sedmnáct v Asii, dva v evropských 

zemích a dva v Americe (CSP, 2015). Afrika je tedy spolu s Asií kontinentem 

s nevyšším výskytem konfliktů. Pokud jde o povahu aktivních konfliktů, všech třicet pět 

konfliktů vnitropolitického charakteru (CSP, 2015). Centre for Systemic Peace také 

zaznamenává případy konfliktů, které mají vysoký potenciál znovu propuknout. 

V dubnu roku 2015 bylo těchto případů dvanáct, přičemž polovina z toho v Africe 

(CSP, 2015).  



 34 
 

Aktivní konflikty v Africe se v dubnu roku 2015 odehrávaly v Egyptě, 

Demokratické republice Kongo, Libyi a dva v Súdánu, Nigérii a Jižním Súdánu (CSP, 

2015). Konflikty slábnoucí probíhaly v Etiopii, Středoafrické republice, Somálsku, 

Demokratické republice Kongo a v Mali (CSP, 2015). Jako potenciální nové africké 

případy konfliktů jsou na tomto seznamu světových konfliktů Nigérie, Egypt, Pobřeží 

slonoviny, Libye a dva případy v Čadu (CSP, 2015).  

Pokud jde o intenzitu těchto konfliktů, Centre for Systemic Peace ji hodnotí 

především na základě jejich dopadů na občanskou společnost a systém státu a to za 

použití magnitudy, která kolísá od jedné (nejslabší) do deseti (nejsilnější). Pro výpočet 

této magnitudy berou v potaz schopnosti státu, intenzitu interakcí, oblast a množství 

úmrtí a destrukce, přemístění obyvatelstva a trvání daného případu (CSP, 2015). 

Aktuální konflikty s nejvyšší intenzitou v Africe, tedy dle Centre for Systemic Peace 

ohodnocené magnitudou společensko-systémového dopadu konfliktu 5, jsou 

momentálně slábnoucí konflikt v Somálsku probíhající od roku 1988, také oslabující 

občanská válka v Demokratické republice Kongo od roku 1996 a od roku 2003 stále 

probíhající dárfúrské násilí (CSP, 2015). Současný africký konflikt s magnitudou 3 je 

válka v Jižním Súdánu, která vypukla v roce 2013, slábnoucí konflikt ve Středoafrické 

republice probíhající od roku 2005 a rebelie v Nigérii aktivní od roku 2009 (CSP, 2015). 

Nejslabšími aktivními konflikty v Africe, tedy s magnitudou společensko-systémového 

dopadu konfliktu 1, jsou násilí v Etiopii, které propuklo v roce 2007, konflikt v Jižním 

Súdánu od roku 2009, v Nigérii od roku 2010, v Súdánu od roku 2011, slábnoucí 

konflikt v Mali z roku 2012, násilí v Egyptě probíhající od roku 2013, rebelie z roku 

2013 v Demokratické republice Kongo a boje v Libyi z roku 2014 (CSP, 2015). Dá se 

tedy říci, že Afrika je skutečně kontinent se značným výskytem konfliktů, zejména těch 

vnitropolitických, avšak žádný z těchto konfliktů nedosahuje nejvyšších stupňů 

intenzity, naopak se jedná spíše o slabší konflikty.  

 

2.3 Teorie Jeffreyho Herbsta 

Jak již bylo výše zmíněno, Jeffrey Herbst vidí jako zásadní faktor při vzniku i 

vývoji secesionistických hnutí a konfliktů velikost území konkrétního státu v kombinaci 

s jeho tvarem, hustotou zalidnění a úrovní infrastruktury (2000, 2004). Na základě 

těchto faktorů dělí typy států na ty s komplikovanou geografií, tzv. hinterland státy, 

státy s výhodnou geografií a nakonec státy s neutrální geografií (Herbst, 2000, s. 145-



 35 
 

159). Tzv. hinterland státy jsou takové, kde se vyskytují oblasti s vysokými a středními 

hustotami zalidnění, které jsou však koncentrované v relativně malých oblastech země a 

zbytek státu zabírají rozlehlé venkovské oblasti s minimálním podílem obyvatelstva 

(hinterlands) a podle Herbsta k těmto státům v Africe patří Čad, Mali, Mauritánie a 

Niger (2000, s. 152). Země s výhodnou geografií jsou Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Středoafrická republika, Eritrea, Gabon, Guinea, Sierra Leone a Zimbabwe a tyto státy 

se vyznačují vysokou hustotou zalidnění v jedné oblasti, většinou v okolí hlavního 

města a dále od centra tato hustota slábne (Herbst, 2000, s. 154). Tyto státy navíc velice 

často bývají relativně malé rozlohy (Herbst, 2000, s. 154). Do této kategorie však 

Herbst řadí i nejmenší africké státy, kde dle něj rozmístění obyvatelstva téměř nehraje 

roli, tedy Togo, Lesotho, Rovníkovou Guineu, Guineu-Bissau, Burundi, Rwandu, 

Svazijsko a Gambii (2000, s. 154-155). Africké státy s neutrální geografií, tedy ani 

výhodnou ani zcela nevýhodnou pro šíření politické autority, jsou dle Herbsta Kamerun, 

Pobřeží Slonoviny, Ghana, Keňa, Malawi, Uganda a Zambie (2000, s. 159). Pro tuto 

práci jsou však zásadní státy s komplikovanou geografií, jelikož se dle Herbsta jedná o 

státy nejvíce ohrožené secesionistickými snahami (Herbs, 2000, s. 151). Státy spadající 

do této kategorie patří mezi patnáct největších afrických států s více oblastmi s vysokou 

hustotou zalidnění, které jsou od sebe však většinou značně vzdáleny a Herbst sem řadí 

Demokratickou republiku Kongo, Súdán, Etiopii, Nigérii, Mosambik, Somálsko, 

Angolu, Senegal a Tanzanii (Herbst, 2000, s. 145-151). Velké skupiny obyvatel, které 

by se v těchto státech mohly pokusit o odtržení, bývají velice často koncentrovány 

daleko od hlavního města země a jsou přesvědčeny, že po oddělení se od centra 

stávajícího státu by tato území dokázala fungovat jako samostatné jednotky (Herbst, 

2000, s. 151). Infrastruktura v tomto ohledu hraje také významnou roli, jelikož státy její 

pomocí mohou překonávat nevýhodnou geografii budováním spojnic mezi jednotlivými 

hustě zalidněnými oblastmi a mezi nimi a hlavním městem státu pro udržování autority 

centrálních elit (Herbst, 2000, s. 161).  

Pokud jde pak o vliv geografie na samotný vývoj konfliktu, Herbst tvrdí, že u 

malých států často dojde k rychlému boji o hlavní město, který je taktéž rychle 

rozhodnut, kdežto u velkých států se většinou jedná o delší a méně rozhodující boje, 

jelikož různé armády zde mohou zabírat důležité části státu, které jsou od sebe značně 

vzdálené a tím se vyhýbat přímému rozhodujícímu boji (Herbst, 2004, s. 358). 

Konflikty ve větších státech však podle Herbsta mohou kromě svého prolongování vést 

i k teritoriálnímu dělení státu (2000, s. 157-159).  
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Dílo Jeffreyho Herbsta je zásadní také proto, že se v něm věnuje vlivu povahy 

rebelských hnutí, samotných armád států i množství mezinárodní pomoci na 

vnitropolitické konflikty a to především právě v Africe. Krom jiného tvrdí, že jen velmi 

málo afrických armád dokázalo proti rebelům jednoznačně a rychle zvítězit či dojít do 

bodu, kdy by vzbouřenci volali po míru (Herbst, 2004, s. 358). Avšak také přiznává, že 

žádné rebelské povstání nemá šanci na výhru, pokud nedojde k totálnímu selhání 

ozbrojených složek režimu, proti kterému toto hnutí bojuje (Russell, 1974, s. 87, Herbst, 

2004, s. 358). Největší šance pro režim porazit rebely bývá hned na začátku, kdy je toto 

hnutí menší a slabší, avšak pro africké armády to bývá velký problém, protože i ony 

bývají velmi malé či nedostatečně vycvičené nebo financované, a vůdci států často 

postrádají prostředky pro zaznamenání a pochopení toho, co se děje dále od centra a 

tedy i pro rychlé řešení (Herbst, 2004, s. 359, 361, 361, 362). V případě, kdy se 

mobilizace státu podaří, často dochází z jeho strany k využití obrovského množství 

palebné síly, avšak většinou neúspěšně a naopak s tragickými následky (Herbst, 2004, s. 

362). Většinu těchto problémů vidí ve slabosti či dokonce selhávání těchto států a taktéž 

ve spíše nevýkonných ekonomikách regionu (Herbst, 2004, s. 359).  

Dle Jeffreyho Herbsta pokud rebelská skupina není poražena hned ve svých 

začátcích, má pak výrazně vyšší možnosti, jak státu škodit. Jako příklad uvádí málo 

chráněné avšak pro stát drahé cíle, kterými mohou být železnice, mosty nebo elektrárny 

(Herbst, 2004, s. 363). Mezi další strategie rebelských hnutí patří vytvoření základny 

většinou na venkově, které jsou důležité pro organizování sil a rekrutování nových 

bojovníků (Herbst, 2004, s. 363). Pokud jsou tato hnutí i nadále úspěšná, pokoušejí se o 

dobytí hlavního města státu, avšak ne všechna hnutí, jelikož právě v případě velkých 

států jsou omezena geografickými podmínkami (Herbst, 2004, s. 363). Právě na tomto 

omezení rebelských hnutí tedy Jeffrey Herbst dobře ilustruje, proč ve velkých afrických 

státech jsou konflikty častější a především déle trvající.  
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3. Případové studie separatistických hnutí 

3.1 Demokratická republika Kongo, Mai Mai Kata Katanga 

Prvním příkladem v současnosti aktivního separatistického hnutí je hnutí Mai 

Mai Kata Katanga v regionu Katanga Demokratické republiky Kongo. Konflikt zde 

probíhající označuje Centre for Systemic Peace jako etnické násilí s magnitudou 

společensko-systémových dopadů konfliktu 1 (Centre for Systemic Peace, 2015). Počet 

obětí přímo spojených s tímto konfliktem se v současnosti odhaduje na 750 (Centre for 

Systemic Peace, 2015). Intenzita tohoto konfliktu je tedy zatím stále nízká, což 

potvrzují i data shromážděná uppsalskou univerzitou (Uppsala University, 2014).  

 

Hnutí Mai Mai Kata Katanga se snaží o nezávislost regionu Katanga od roku 

2013, avšak není to poprvé, kdy se takovéto snahy v tomto regionu objevily. Katanga je 

část Demokratické republiky Kongo bohatou na měď a kobalt a skupina převažující 

v tomto regionu cítí nedostatečný benefit z těchto zdrojů, ale zároveň i odcizení od 

zbytku obyvatel celého státu zdůrazňované především z etnického hlediska (BBC, 

2013). První pokusy o odtržení regionu od stávajícího státu Demokratické republiky 

Kongo proběhly již v roce 1960 a díky mezinárodní podpoře byly částečně úspěšné, 

avšak již o tři roky později byla Katanga opět integrována k původnímu státu za 

intervence Organizace spojených národů (BBC, 2013).  

Současné snahy o nezávislost Katangy byly eskalovány útěkem warlorda a 

vůdce Mai Mai milicí Gédéona Kyungu Mutangaeho z vězení v září 2011, jelikož po 

jeho úniku došlo k rozpoutání či zesílení násilí probíhajících nejen v Katanze ale i 

v jiných regionech země (Global Security, 2014). Právě v této době došlo k zformování 

hnutí Mai Mai Kata Katanga v oblasti tzv. Trojúhelníku smrti okolo měst Manono, 

Mitwaba a Pweto (BBC, 2013, AllAfrica, 2014). V případě katanžského regionu hrozí, 

že zde dojde k výrazné humanitární krizi (Global Security, 2014). Podle Kanceláře OSN 

pro humanitární záležitosti bylo na počátku roku 2013 316,000 přemístěných osob 

z tohoto regionu a v půlce roku 2013 se jednalo již o 400,000 osob (Global Security, 

2014, BBC, 2013).  

 

Přímo název tohoto hnutí zahrnuje i jeho jasný cíl. Kata Katanga v překladu ze 

svahilštiny, tedy jazyka převládajícím v tomto regionu, znamená „odtrhnout Katangu“ 

(BBC, 2013). Jedná se tedy o hnutí secesionistické povahy. Samotný region se rozkládá 
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na 497,000 kilometrů čtverečních z 2,344,858 kilometrů čtverečních celkové rozlohy 

Demokratické republiky Kongo, tedy necelou pětinu země a podílí se až na 70% 

celkových příjmů z daní centrální vlády (BBC, 2013; MZV ČR, Státy světa: Afrika; Al 

Jazeera, 2014). Pokud jde o jeho již zmíněné zásoby minerálů, nalézá se v Katanze až 

34% světových zásob kobaltu a 10% světových zásob mědi a také významné zásoby 

cínu a coltanu, což z regionu činí nejatraktivnější region z Demokratické republiky 

Kongo pro zahraniční investory (BBC, 2013, UNHCR, 2014). Lubumbashi, tedy hlavní 

centrum Katangy je díky tomu středem mnoha konžských největších důlních společností 

(Bloomberg, 2013). Zdejší obyvatelé však pociťují nedostatečný příliv benefitů 

z bohatosti svého regionu ze strany centrální vlády stávajícího státu a usilují o změny 

v této oblasti politiky a od svého opětovného integrování k Demokratické republice 

Kongo v roce 1963 opakovaně i o osamostatnění Katangy.  

 

V roce 2006 se objevila naděje pro Katangu ale i ostatní regiony Demokratické 

republiky Kongo v podobě nové federální konstituce, která v sobě zahrnovala výrazné 

decentralizační prvky, které by znamenaly významné výhody pro příjmy jednotlivých 

regionů země (UNHCR, 2014). Provincie státu by si tak díky těmto změnám v ústavě 

mohly ponechávat až 40% z výtěžků z těžby (UNHCR, 2014). Samotný region Katangy 

by pak také byl dále rozdělen do čtyř menších částí (UNHCR, 2014). Současný 

prezident Demokratické republiky Kongo Joseph Kabila však i nadále selhává 

v uskutečňování těchto změn, které však nevítá ani severní část Katangy, jelikož 

výraznější podíl zdrojů se nalézá v jižní části této provincie (UNHCR, 2014). Ani tento 

fakt tak nepřispívá k uklidnění aktuálního konfliktu.  

 

V katanžském regionu nepůsobí pouze Mai Mai Kata Katanga, avšak také hnutí 

Mai Mai Gedeon a Corak Kata Katanga (BBC, 2013). Ozbrojená skupina Mai Mai 

Gedeon je hnutí volně přidružené k Mai Mai Kata Katanga a stejně tak je vedené 

Gedeonem Kyngu Mutangou za prosazení nezávislosti regionu (BBC, 2013). Hnutí 

Corak Kata Katanga, čili Koordinace pro referendum o sebeurčení pro Katangu je 

skupina se stejnými cíli jako obě již zmíněné skupiny, avšak její kořeny spadají již do 

šedesátých let, kdy její členové bojovali za separaci Katangy v ozbrojené skupině 

Katanžští tygři (BBC, 2013).  

Všechny tyto skupiny, především tedy Mai Mai Kata Katanga, však volí taktiky, 

které nemají velké šance na vyjádření podpory ze strany civilistů. Velice často zde 
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dochází k útokům na vesnice, při kterých milice tohoto hnutí vypalují domy, unášejí či 

znásilňují ženy a vraždí a mrzačí tamější obyvatelstvo (BBC, 2013). Mnoho obyvatel 

Katangy je tak nuceno svůj region opustit a velká část odchází do uprchlického tábora 

ve městě Pweto na hranici Demokratické republiky Kongo se Zambií (BBC, 2013). 

Milice hnutí Mai Mai Kata Katanga a konkrétně hlavně jejich vůdce Gedeon se stále 

snaží verbovat nové bojovníky, kterým slibuje především výraznější benefity z těžby 

v tomto regionu, pokud jejich boj bude úspěšný (BBC, 2013). Značným problémem 

neoblíbenosti těchto milic je i fakt, že zde dochází k verbování mnoha dětí do boje 

(Bloomberg, 2013). Jednotlivé milice separatistického hnutí Mai Mai Kata Katanga 

působí převážně v menších skupinách, avšak pro větší a důležitější operace, jako 

například opakovaná okupace hlavního centra regionu Lubumbashi, se seskupují 

v jeden velký celek (UNHCR, 2014). Naproti tomu vojáci z oddílů FARDC, tedy 

Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo, také velice často zabíjejí a mučí civilní 

obyvatelstvo, což vede k odmítnutí i státní strany konfliktu (All Africa, 2014).  

Tento postup potvrzuje domněnku Jeffreyho Herbsta (2004) ohledně vývoje 

vnitrostátních konfliktů. Vládní ozbrojené složky nebyly schopny v počátcích tohoto 

konfliktu skupinu zastavit i přes využití zbraní, a konflikt se tak stal dlouhodobějším. 

To souvisí kromě špatného postupu této armády také s již zmíněnou geografií státu 

(Herbst, 2000). Demokratická republika Kongo odpovídá Herbstovu typu státu 

s komplikovanou geografií především svou rozlohou 2 344 858 km², což ji činí 

největším subsaharským státem a třetím největším státem celého afrického kontinentu 

(MZV ČR, Státy světa: Afrika), avšak také svou hustotou zalidnění, která na většině 

území nepřesahuje 25 obyvatel na kilometr čtvereční, avšak na více menších územích 

přesahuje až 100 obyvatel na kilometr čtverečních a tato území jsou rozprostřena daleko 

od sebe (World Trade Press, 2015). Infrastruktura tyto podmínky také nepomáhá 

překonat, jelikož v roce 2004 dosahovala hustota dopravní infrastruktury 6.5 kilometrů 

na sto kilometrů čtverečních, což v té době dokonce představovalo pokles oproti roku 

2000 o 2.23% (Knoema, 2011-2015).  

Samotné hnutí Mai Mai Kata Katanga se utvářelo především v tzv. Trojúhelníku 

smrti, který je tvořen městy Manono, Mitwaba a Pweto v západní části regionu Katanga 

(viz příloha č. 4), (AllAfrica, 2014). Tato část je od hlavního města země Kinshasy 

značně vzdálená, přibližně 1500 kilometrů vzdušnou čarou (World Trade Press, 2015), 

což potvrzuje Herbstovo (2000) tvrzení o vytváření secesionistických hnutí daleko od 

hlavních měst stávajících států. Region Katanga má tak větší historické a ekonomické 
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vazby na sousedící Zambii než na zbytek státu, jehož jsou dosud součástí (RefWorld, 

UNHCR, 2014).  

Mai Mai Kata Katanga se pak pokusilo o rozšíření svého vlivu do hlavního 

města regionu Lubumbashi, avšak nikoli do hlavního města celého státu, Kinshasy, 

čemuž mohou bránit právě geografické podmínky (AllAfrica, 2013). Kromě značné 

vzdálenosti této části od hlavního města, tedy centra vlády státu, zde pravděpodobně 

hraje roli i samotné rozložení hustoty obyvatelstva, jelikož tento region samotný je 

regionem s nízkou hustotou zalidnění (Word Trade Press, 2015), což v kombinaci se 

vzdáleností a nerozvinutou infrastrukturou může mít za následek komplikovanou 

komunikaci centra regionu s centrem státu. S ohledem na geografické podmínky 

Demokratické republiky Kongo se dá tedy pravděpodobně očekávat další prolongování 

tohoto konfliktu.   
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3.2 Etiopie, Oromo Liberation Front 

Dalším hnutím v současnosti bojujícím za právo na sebeurčení je Oromská 

fronta za osvobození (Oromo Liberation Front/OLF) v etiopském regionu Oromie. 

Tento konflikt, který znovu probíhá od roku 2007, zasahuje výrazně i do regionu 

Ogaden a i v tomto případě se jedná o případ etnického násilí s magnitudou 

společensko-systémového dopadu konfliktu 1 (Centre for Systemic Peace, 2015).  Počet 

obětí tohoto konfliktu se do začátku tohoto roku vyšplhal na 2800 osob a aktuálně je ve 

fázi deeskalace (Centre for Systemic Peace, 2015). Databáze konfliktů univerzity 

v Uppsale hodnotí tento konflikt v současnosti jakožto konflikt spíše menšího významu 

(Uppsala University, 2014). Intenzita konfliktu je tedy také nízká a dále slábnoucí.  

 

Oromská fronta za osvobození existuje v Etiopii již od roku 1973 a bojuje proti 

etiopské centrální vládě s cílem prosadit své právo na národní sebeurčení, které je 

v současné etiopské konstituci zaneseno, avšak jeho reálná aplikace je omezena 

značnými limity, a pak především vytvořit nezávislý stát Oromie (Oromo Liberation 

Front, 2005, 2009). I zde se tedy jedná o secesionistické hnutí. Tato politická organizace 

vnímá celý národ Oromo jako po století utlačovaný a zneužívaný ze strany 

„abyssinijské (etiopské) koloniální vlády“ (Oromo Liberation Front, 2005, 2009). Jejich 

cílem je však také vytvořit vládní systém, který by byl založen na principech tzv. 

systému Gadaa (Oromo Liberation Front, 2005, 2009).  

Hnutí OLF odmítalo v počátku politiku především aktuálního tigrejského 

režimu, který byl nastolený v roce 1991 a dle Oromské fronty za osvobození 

nepřipouštělo národu Oromo jeho právo na zvolení si suverenity, pod kterou by tento 

národ byl ochoten žít (Oromo Liberation Front, 2005). Výraznějším impulsem pro 

zažehnutí současných bojů byla ofenziva proti rebelským skupinám ze strany centrální 

vlády v roce 2006, přestože nebyla zcela úspěšná (Uppsala University, 2014). Do 

konfliktu mezi vládou a skupinami OLF se navíc od roku 2010 zapojuje i vláda Keni, 

která spolupracuje s etiopskou vládou a snaží se zabránit Oromské frontě za osvobození 

v jejich aktivitách (Uppsala University, 2014). Tyto zákroky proti hnutí OLF ze strany 

keňských složek zahrnují například i hromadné zatýkání a deportace vojáků těchto 

skupin (Uppsala University, 2014). Zde se tedy potvrzuje domněnka Petera 

Wallensteena (2014) o internacionalizaci konfliktů zmíněná v úvodu této práce.  
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Etiopská ústava z roku 1994 však poskytuje mechanismus pro všechny skupiny 

obyvatel, skrze který se mohou pokusit o vytvoření vlastních federálních států anebo o 

oddělení se regionálních států od stávající federace (Al Jazeera, 2014). Tato ústava 

navíc podporuje etnická práva právě prostřednictvím zavedení federalismu v Etiopii a to 

na bázi jazyka a identity jednotlivých skupin v těchto regionálních státech (Al Jazeera, 

2014).  

 

Region Oromie zaobírá 600,000 kilometrů čtverečních, což znamená více než 

polovinu celé Etiopie, která má rozlohu 1,104,300 kilometrů čtverečních (Oromo 

Liberation Front, 2005; MZV ČR, Státy světa: Afrika). Oromo je také třetí nejvíce 

zastoupenou národností na celém africkém kontinentu a má svůj vlastní jazyk, 

oromštinu i specifické náboženství a tradice lišící se od zbytku etiopského státu (Oromo 

Liberation Front, 2005, 2009). Oromský jazyk byl navíc centrální vládou Etiopie 

zakázán (Uppsala University, 2014). Národ Oromo má mimo jiné i svůj speciální 

systém pro uspořádání jak politické sféry života, tak i kulturní a sociální, tzv. systém 

Gadaa (Oromo Liberation Front, 2005, 2009).  

Odlišnosti mezi vlastním národem a zbytkem Etiopie spolu s nesouhlasem se 

stávajícími politickými elitami jsou tedy pravděpodobně hlavními živnými podmínkami 

pro oromský separatismus. K těmto snahám může přispívat také fakt, že Oromie je 

zemědělsky nejbohatším regionem Somálského poloostrova s významnými zásobami 

kávy, koření či minerálních zdrojů (Oromo Liberation Front, 2005, 2009). Právě díky 

vlastnictví těchto zdrojů se národ Oromo cítí být vykořisťován centrálními elitami 

Etiopie. Vliv má jistě i to, že Oromská fronta za osvobození vnímá etiopské centrum 

jakožto ovládající koloniální moc omezující svobody tohoto národa a potlačující jejich 

specifické prvky (Oromo Liberation Front, 2005, 2009).  

 

Pokud jde o postup Oromské fronty za osvobození v prosazování svých cílů, 

organizace se ve svých dřívějších prohlášeních stavila proti terorismu a vnímala ho 

dokonce jako akt zoufalosti (Oromo Liberation Front, 2005). Ochotna k boji byla dle 

svých prohlášení pouze v případě sebeobrany a jen proti etiopské vládě a nikoliv proti 

civilistům (Oromo Liberation Front, 2005). Ve skutečnosti však v současné době tato 

skupina přiznává, že byla dle svých slov nucena okolnostmi sáhnout po zbrani (Oromo 

Liberation Front, 2009). Velice často zde dochází k užívání násilí, ke kterému se však 

většinou nehlásí ani jedna ze znepřátelených stran. Hnutí OLF bylo navíc v roce 2011 
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zákonodárci prohlášeno za teroristickou skupinu (Al Jazeera, 2014). Problémem 

zůstávají také přeshraniční útoky hnutí v Keni a Somálsku (Uppsala University, 2014, 

AllAfrica, 1999).  

Taktikami hnutí OLF bývají časté protesty proti etiopské vládě či v poslední 

době i značný rozmach internetového aktivismu (Al Jazeera, 2014). Příkladem protestů 

mohou být ty z května roku 2014, kdy vzbouřenci, především z řad oromských studentů, 

reagovali odmítavě na plán centrální etiopské vlády rozšířit hlavní město Addis Abeba 

dále do regionálního státu Oromie, jelikož OLF vnímají hlavní město, které oni sami 

nazývají Finfinne, jako oromské a nikoliv etiopské město (Al Jazeera, 2014, BBC, 

2014). Nároky na Addis Abebu si kladou obě strany, avšak hlavní etiopské město je 

zcela obklopené územím Oromie, což značně komplikuje boje o něj (BBC, 2014). 

Během těchto protestů navíc došlo k zavraždění několika studentů, k čemuž se však 

opět nehlásí ani vládní strana ani separatistické hnutí (BBC, 2014).  

I internetový aktivismus tohoto hnutí pochází hlavně ze strany studentů, kteří 

jsou často součástí skupin Oromské fronty za osvobození a projevuje se často v podobě 

propagandy povzbuzující oromský nacionalismus (Al Jazeera, 2014). O to se pokoušejí 

například prostřednictvím informací ohledně právě probíhajících protestů nebo fotek 

mrtvých z těchto nepokojů (Al Jazeera, 2014). Právě tento způsob prosazování cílů 

rebelského hnutí OLF se setkává s největším nárůstem a také úspěchem u oromských 

civilistů (Al Jazeera, 2014). Mladší členové těchto separatistických hnutí také založili 

Oromo Media Network pro snazší předávání těchto informací veřejnosti (Al Jazeera, 

2014).  

Toto hnutí však často zažívá spory i ve svém vlastním centru mezi dvěma 

hlavními křídly a to křesťanským a muslimským či animistickým křídlem, přičemž 

první z nich bývá spíše intelektuální a radikální povahy, kdežto muslimská část je více 

tradicionalistická (Uppsala University, 2014). Rozdíl mezi těmito skupinami je ovšem 

také geografický. Křesťanské skupiny tohoto hnutí se vyskytují na západě Oromie, 

naproti tomu skupiny muslimské a animistické jsou seskupeny na východě a jihu 

regionu (Uppsala University, 2014). I tyto odlišnosti mohou komplikovat fungování 

hnutí a především jejich šance na úspěch.  

Již zmíněný boj o hlavní město státu odpovídá Herbstovu tvrzení, že hnutí se 

pokusí o jeho dobytí, pokud není omezeno geografickými podmínkami (2004).  Ani zde 

se však nepodařilo vládní armádě zastavit konflikt v jeho počátku a ten tak dále 
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pokračuje již od roku 2007. Jeffrey Herbst však při své teorii ohledně taktik těchto hnutí 

nezmínil internetový aktivismus, který je v tomto případě důležitou součástí konfliktu.  

 

Z geografického hlediska se tedy případ Oromské fronty za osvobození může 

zdát odlišným od ostatních zde zmíněných skupin, jelikož etiopské hlavní město Addis 

Abeba a tedy sídlo centrální vlády se nachází přímo v diskutovaném regionu, avšak ani 

tato skupina se ve svých začátcích nekoncentrovala blízko k hlavnímu městu (viz 

příloha č. 7). Region Oromie je největším regionem Etiopie a Addis Abeba leží v jeho 

severní části, kdežto Oromská fronta za osvobození se utvářela a zahájila svůj boj v jeho 

jižní a později také jihovýchodní části u keňských hranic (AllAfrica, 1998, 1999, 2000). 

Tato skupina vytvořila svou základnu dokonce i v Nairobi, tedy v sousední Keni 

(AllAfrica, 2010). Po roce 2010 však s keňskou vládou spolupracuje centrální vláda 

stávající Etiopie (Uppsala University, 2014). Posun ozbrojených složek skupiny k městu 

Addis Abeba, jak zde již bylo zmíněno, je tedy pozorován až v současnosti. Kromě 

Keni byla však Oromská fronta za osvobození v kontaktu i s Eritreou, se kterou ji 

spojoval odpor proti etiopské centrální vládě (AllAfrica, 1998).  

Oromská fronta za osvobození má tedy jistou výhodu, která je však i zde značně 

umenšena komplikovanou geografií Etiopie. Tento stát se rozkládá na 1 104 300 

kilometrech čtverečních (MZV ČR, Státy světa: Afrika) a pokud jde o hustotu zalidnění, 

i ta zde kolísá od jednoho obyvatele na kilometr čtvereční až téměř do 1000 obyvatel na 

kilometr čtvereční (World Trade Press, 2015). Hustě obydlené oblasti v tomto případě 

nejsou tolik roztříštěny po celé zemi a nestřídají se pravidelně s řídce obydlenými 

oblastmi, jako v ostatních případech, avšak i tak zabírají značnou část území a 

v kombinaci se stavem infrastruktury vytvářejí špatné podmínky pro překonání velké 

rozlohy Etiopie (World Trade Press, 2015, Knoema, 2011-2015). Hustota dopravní sítě 

byla naposledy, tedy v roce 2007, na hodnotě čtyř kilometrů na sto kilometrů 

čtverečních, což Etiopii řadí v tomto ohledu k nejméně rozvinutým státům světa 

(Knoema, 2011-2015). Jelikož základny tohoto hnutí vznikaly v jižní části Etiopie, která 

je řídce obydlená a ne v centru Oromie, a jelikož tento region je rozsáhlý s nerozvinutou 

infrastrukturou, i zde geografie komplikovala komunikaci mezi znepřátelenými 

stranami a nahrávala prolongování konfliktu, avšak konflikt pokračuje i přesto, že se 

hnutí podařilo přiblížit k samotnému centru státu. Zde může hrát roli již zmíněný 

internetový aktivismus, který není přímým střetem mezi dvěma stranami, avšak působí 

spíše jen jako propaganda zájmů hnutí.  
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3.3 Súdán, Sudan People´s Liberation Movement/Army-North 

(SPLM/A-N) 

V současnosti probíhajícím konfliktem je také ten mezi SPLM-N/A, tedy 

Súdánským lidovým osvobozeneckým hnutím/armádou severu a Súdánskou centrální 

vládou. Tento konflikt v súdánských provinciích Jižní Kordofán a státy Modrého Nilu 

trvá od roku 2011, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu (Centre for 

Systemic Peace, 2015, Global Security, 2014). Konflikt propukl nejprve v Jižním 

Kordofánu v červnu 2011 a následně pak ve státech Modrého Nilu v září téhož roku 

(Global Security, 2014). Podle dat shromážděných Centre for systemic peace se jedná o 

etnické násilí s magnitudou společensko-systémového dopadu konfliktu 1 a počtem 

dosavadních obětí přímo spojených s tímto konfliktem 4000 (Centre for systemic 

peace). Také univerzita v Uppsale označuje konflikt jako méně intenzivní a to 

především od roku 2013 (Uppsala University, 2014).  

 

Súdánské lidové osvobozenecké hnutí severu bojuje proti centrálním elitám 

především proto, že pociťují ekonomickou a politickou marginalizaci těchto dvou 

súdánských provincií ze strany dominantně arabské vlády a značné kulturní a etnické 

odcizení od zbytku stávajícího státu (Times Live, 2015). Tyto skupiny v jižní části 

Súdánu se navíc cítí býti více spřízněné s Jižním Súdánem nežli se státem, kterého jsou 

momentálně součástí (Uppsala University, 2014). Hnutí aktivní v Jižním Kordofánu a 

státech Modrého Nilu také vyčítá centrální vládě Súdánu, že zahrnula tyto dvě provincie 

do svého území, aniž by tento krok jakkoliv konzultovala s jejich obyvateli, i to, že se 

v této zemi stále neodehrávají demokratické volby (Uppsala University, 2014). Po 

odtržení Jižního Súdánu v roce 2011 a ukončení bojů v této oblasti země byla dvěma 

regionům také přislíbena konzultace jejich bezpečnostního uspořádání, k čemuž dodnes 

stále nedošlo (Uppsala University, 2014).  

Hlavním cílem tohoto hnutí aktivní v jižní části Súdánu však není secese ze 

stávajícího státu, ale v první řadě změna politiky současné vlády a vytvoření nového 

súdánského centra, které by žádnou skupinu nemarginalizovalo bez ohledu na její 

náboženství či etnicitu (Sudan Tribune, 2015). Přesto však někteří členové těchto skupin 

vyhrožují i dalším dělením Súdánu (Sudan Tribune, 2015). I zde se tedy částečně jedná 

o secesionistické hnutí.  
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Ke konci roku 2011 vytvořilo toto hnutí alianci s dalšími třemi skupinami 

bouřícími se proti vládě v Chartúmu (Uppsala University, 2014). Vznikla tak SRF – 

Súdánská revolucionářská fronta zahrnující kromě Súdánského lidového 

osvobozeneckého hnutí severu také JEM – Hnutí za spravedlnost a rovnost, SLM/A – 

Súdánské osvobozenecké hnutí/armáda a SLM/A (MM), tedy Súdánské osvobozenecké 

hnutí/armáda – Minni Minawi frakce (Uppsala University, 2014). Aliance je aktivní 

kromě Jižního Kordofánu a států Modrého Nilu také v dárfúrském konfliktu, který je 

s tímto konfliktem úzce propojen a to především právě skrze toto spojení rebelských 

skupin (Uppsala University, 2014, Al Jazeera, 2011).  

 

Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armáda severu používá pro své cíle 

především veřejné protesty a stejně jako súdánská armáda násilné prostředky. Často 

v těchto jižních provinciích dochází k zabíjení civilistů, bombovým útokům či zabírání 

strategických oblastí kvůli přírodním, ekonomickým či vojenským zdrojům a to z obou 

stran konfliktu (Global Security, 2014, Sudan Tribune, 2015). Příkladem obsazování 

strategicky významných částí súdánských regionů může být boj o město Habeela 

z března 2015, které je zásadním centrem mechanizovaného zemědělství země (Sudan 

Tribune, 2015). Tato taktika obsazování strategicky důležitých měst tedy odpovídá 

Herbstově teorii. Pokud jde o bombové útoky, jejich četnost v roce 2013 dosahovala až 

šedesát za den a to včetně nočních bombardování (Sudan Tribune, 2013).  

Centrální vláda Súdánu navíc odmítá vpustit na konfliktní území humanitární 

pomocníky, i přesto, že je k tomu vyzývána jinými státy i nevládními organizacemi, což 

přispívá ke směřování této oblasti k humanitární krizi (Global Security, 2014). 

Súdánská vláda humanitární pomoci brání proto, aby dohnala své obyvatele k útěku 

z těchto oblastí kvůli hladu a strachu (Global Security, 2014). Ze stejného důvodu útočí 

vládní armáda na civilisty a jejich majetky v průběhu období setby a sklizně, což však 

vede také k rozšiřování mnohých nemocí (Global Security, 2014, Sudan Tribune, 2013). 

Kromě úmrtí civilistů dochází také k rozsáhlému přemisťování obyvatelstva, podle 

přibližných odhadů Organizace spojených národů bylo přemístěno nebo vážně zasaženo 

probíhajícími boji do roku 2014 až jeden milion civilistů (Global Security, 2014).  

Přístupu humanitární pomoci však brání i Súdánské lidové osvobozenecké 

hnutí/armáda severu, která nad některými částmi těchto oblastí drží kontrolu (Global 

Security, 2014). Dá se tedy říci, že postupy obou stran jsou stejné, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost, že zde dojde ke zmiňované humanitární krizi.  
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Avšak i přes velmi násilné postupy súdánské vlády se opět nepodařilo 

separatistické skupině zabránit v postupu hned ze začátku bojů. I zde tedy hraje roli 

krom stavu vládních armád geografie státu. Súdán, třetí největší stát Afriky s rozlohou 

1 861 484 kilometrů čtverečních, taktéž patří mezi státy s komplikovanou geografií dle 

Herbstovy (2000) typologie (MZV ČR, Státy světa: Afrika). Kromě rozsáhlého území 

disponuje Súdán i hustotou obyvatelstva, jež dosahuje na nemnoha od sebe vzdálených 

místech necelých 250 obyvatel na kilometr čtvereční, ve zbytku země převažují oblasti 

s hustotou zalidnění okolo dvaceti pěti obyvatel na kilometr čtverečních, a navíc se zde 

vyskytují zcela neobydlené oblasti (World Trade Press, 2012). Hustota dopravní sítě 

Súdánu je krom toho výrazně nejnižší ze všech čtyř porovnávaných případů. Naposledy 

změřená, v roce 2000, dosahovala pouhých 0,5 kilometru na sto kilometrů čtverečních 

(Knoema, 2011-2015). Tyto podmínky tedy dle Herbsta nahrávají vzniku takovýchto 

hnutí a dlouhodobějšímu a méně rozhodujícímu průběhu tohoto konfliktu, který zde 

stále probíhá od roku 2011.  

I súdánský konflikt mezi SPLM/A-N a vládou stávajícího státu má kořeny mimo 

hlavní město Chartúm, a to především na jižní hranici státu s Jižním Súdánem v regionu 

Jižní Kordofán, v horách Nuba, okolo měst Kauda a Abyei (viz příloha č. 29), 

(AllAfrica, 2011, 2012). Zde se hnutí utvářelo a začalo svůj boj, který se postupně 

rozšířil až do regionu států Modrého Nilu, jak bylo již výše zmíněno. Hlavní město se 

v tomto případě nachází ve střední části Súdánu. Například od města Abyei je Chartúm 

přibližně 800 kilometrů vzdušnou čarou daleko, přičemž oblast mezi těmito dvěma 

městy je velmi řídce obydlená (World Trade Press, 2012). I zde tedy platí Herbstova 

teorie o vytváření separatistických skupin daleko od centra stávajícího státu (2000) a i 

zde může být geografie významným faktorem v komplikované komunikaci mezi dvěma 

stranami a v možném dalším prolongování konfliktu. 
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3.4 Nigérie, Boko Haram 

Od roku 2009 i nadále probíhá konflikt v Nigérii koncentrovaný především 

v severovýchodních provinciích Borno a Yobe (Global Security, 2015). Rebelským 

hnutím aktivním v tomto konfliktu je především radikálně muslimská skupina Boko 

Haram, jinak zvaná také „Lidé oddaní propagaci prorokova učení a džihádu“, a v tomto 

případě se jedná o občanskou válku (Centre for Systemic Peace, 2015, Global Security, 

2015). Dopady konfliktu se v současnosti pohybují kolem magnitudy společensko-

systémového dopadu konfliktu 3 a počet obětí probíhajících bojů je momentálně 12 000 

(Centre for Systemic Peace, 2015). Stejně tak data shromážděna uppsalskou univerzitou 

potvrzují vyšší závažnost konfliktu, který také označují za válku a to především od roku 

2013, ve kterém došlo k značné eskalaci bojů (Uppsala University, 2014). Jedná se tedy 

o nejintenzivnější konflikt ze čtyř zmiňovaných příkladů. Důležitou událostí přispívající 

k intenzivním bojům bylo vyhlášení chalífátu a Islámského státu v částech nigerijských 

provincií Borno a Yobe 24. srpna 2014 (Global Security, 2015).  

 

Přestože tento konflikt probíhá od roku 2009, skupina Boko Haram v Nigérii 

působí již od roku 2002 (Global Security, 2015). Původně bylo hnutí tvořeno převážně 

studenty ve státě Yobe a jejich hlavním cílem bylo už v tomto roce odtržení od 

nigerijské vlády, která je dle nich zkorumpovaná a nespravedlivá a vnímají ji také jako 

vládu nevěřících, přestože prezident země je islámského vyznání (Global Security, 

2015, BBC News, 2015). I v případě Boko Haram jde tedy o secesionistické hnutí. 

Samotný stát Nigérie pak Boko Haram vidí jako odpadlické zřízení (Akinola, 2015). 

Ideově se hnutí Boko Haram opírá o islámské právo a ideologii blízkou puritánskému 

salafismu stvořenou svým tehdejším vůdcem Sheikhem Muhammadem Yusufem, který 

skupinu vedl od jejího počátku až do své smrti v roce 2009, a vytvoření Islámského 

státu patří také k hlavním cílům těchto povstaleckých skupin (Global Security, 2015, 

BBC News, 2015, Akinola, 2015). Mezi hlavní ideologické pilíře hnutí patří například 

zákaz účasti muslimů na jakékoliv politické či společenské aktivitě, která by byla 

spojena se západní společností, čímž může být účast na volbách nebo sekulární 

vzdělávání (BBC News, 2015).  

Od roku 2011 je Boko Haram rozdělené do čtyř skupin, přičemž každá má svého 

vůdce a cíle, avšak ideologie a boj proti centrální nigerijské vládě tyto skupiny spojují 
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(Global Security, 2015). V roce 2013 bylo hnutí oficiálně označeno Spojenými státy za 

teroristickou organizaci (BBC News, 2015).  

 

Hlavními projevy islamistického hnutí Boko Haram při prosazování jejich cílů 

jsou ozbrojené útoky například na školy, kostely, vládní úřady, mediální domy, banky 

nebo trhy za účasti vojáků verbovaných převážně v severní části Nigérie z etnické 

skupiny Kanuri, přičemž počet těchto bojovníků je v současnosti odhadován na 4000 až 

6000 (Global Security, 2015). Jak uvádí Akinola, tito vojáci také zabíjejí jak křesťany, 

tak umírněné muslimy (2015). Ozbrojené složky Boko Haram jsou navíc velice dobře 

vybavené a trénované a celé hnutí má významné finanční zdroje a příjmy, které často 

pocházejí z pirátství či krádeží (Global Security, 2015). Nigerijská armáda proti těmto 

bojovníkům používá různé typy tvrdého násilí a velice často povstalce raději zavraždí, 

nežli uvězní (Global Security, 2015). Problémem nigerijských ozbrojených složek však 

je nedostatečné vybavení a finanční zdroje (The Guardian, 2015). Změnu ve prospěch 

nigerijské armády může přinést zvolení nového nigerijského prezidenta Muhammadua 

Buhariho z března roku 2015, který slibuje výraznější zasazení v boji proti Boko Haram 

než jeho předchůdce (The Guardian, 2015). 

Na severovýchodě Nigérie i ve střední části této země tak velice často dochází 

k bombovým útokům, vraždění, únosům nebo ničení majetků a to jak ze strany vládních 

ozbrojených složek, tak ze strany povstaleckých skupin Boko Haram (Global Security, 

2015, BBC News, 2015). V květnu 2013 byla tehdejším prezidentem Goodluckem 

Jonathanem vyhlášena pohotovostní situace ve třech nigerijských regionech, kde je 

hnutí Boko Haram nejvíce zastoupeno a to v Yobe, Bornu a Adamawě (BBC News, 

2015). Tento stav, který měl výrazněji mobilizovat nigerijskou armádu a zarazit útoky 

Boko Haram, však nebyl úspěšný a počet obětí konfliktu i nadále stoupá (BBC News, 

2014).  

Boko Haram tedy také potvrzuje myšlenku Herbsta, že hnutí, pokud není 

zastaveno ve svém počátku, se budou pokoušet útočit na strategické cíle. Nigerijská 

armáda byla v tomto neúspěšná kvůli své nevybavenosti a nedostatečným finančním 

zdrojům, ale opět také může hrát roli geografie země. Nigérie taktéž spadá do kategorie 

států s komplikovanou geografií dle Jeffreyho Herbsta (2000). Rozsáhlé území o 

rozloze 923 773 kilometrů čtverečních je i zde doprovázena výskytem vícera vzájemně 

vzdálených hustě obydlených oblastí (MZV ČR, Státy světa: Afrika; World Trade Press, 

2007). Hustota zalidnění Nigérie se pohybuje od jednoho člověka na kilometr čtvereční 
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v některých oblastech až do tisíce obyvatel na kilometr čtvereční v oblastech jiných 

(World Trade Press, 2007). Hustota dopravní infrastruktury je v Nigérii sice vyšší než 

ve všech třech předchozích případech, tedy 20.9 kilometru na sto kilometrů čtverečních 

v roce 2004, avšak stále patří v tomto ohledu k zaostalejším státům světa a tudíž i tento 

faktor může hrát roli v komplikovanosti geografie Nigérie (Knoema, 2011-2015).  

Jak bylo již zmíněno, hnutí vzniklo ve státě Yobe v severovýchodní Nigérii, 

avšak první boje propukly v sousedním nigerijském státě Bauchi (viz příloha č. 22), 

(AllAfrica, 2009). Během několika dnů se pak tento konflikt rozšířil do států Yobe, 

Borno, Kano a Adamawa, které se všechny nacházejí v severovýchodní části Nigérie 

(AllAfrica, 2009). Několik útoků Boko Haram pak proběhlo i v severním státě Katsina 

(AllAfrica, 2009). Nigerijské hlavní město Abuja s centrální vládou se nachází ve středu 

země a je tudíž také vzdáleno od center těchto bojů, avšak ne tolik, jako v předchozích 

třech případech, hlavní město státu Bauchi je přibližně 300 kilometrů vzdušnou čarou 

vzdálené od hlavního města Nigérie (World Trade Press). Mezi těmito dvěma městy 

však leží řídce obydlené oblasti, což v kombinaci se stále nedokonale rozvinutou 

infrastrukturou může komplikovat snahy vládních složek o ukončení konfliktu a 

pravděpodobně i podpořilo samotný vznik skupiny. V případě tohoto konfliktu však 

může hrát větší roli již zmíněná nevybavenost a ekonomická zaostalost nigerijských 

armádních složek.  

V poslední době se také v severovýchodních částech Nigérie seskupují 

dobrovolné městské stráže známé pod názvem Civilian Joint Task Force, čili Civilní 

spojené pracovní síly, které mají chránit svá území před ozbrojenými útoky Boko 

Haram a tato obrana je ve většině případů úspěšná (Global Security, 2015).  

Do konfliktu se zapojují i jiné africké státy, konkrétně Niger, Kamerun a Čad, 

které v lednu 2015 spustili regionální armádní kampaň na pomoc Nigérii v boji s Boko 

Haram (Global Security, 2015). Africká unie dokonce povolila vytvoření regionálních 

sil, do kterých se krom výše zmíněných států zapojil také Benin, a žádala po Radě 

bezpečnosti OSN, aby zde udělila mandát k zahájení operace (Global Security, 2015). 

Součástí bojů na straně nigerijských ozbrojených složek stáli také vojáci z Jižní Afriky, 

Británie či Ukrajiny i poradci z Číny, Francie, Izraeli, Velké Británie a Spojených států 

(Global Security, 2015, BBC News 2014). Právě asistence ze stran těchto států začala 

být Nigérií využívána po únosu více než 200 dívek ze školy v Chiboku, která vyvolala 

výraznější mezinárodní reakce odsuzující tuto skupinu (BBC News, 2014, Akinola, 

2015). Hnutí Boko Haram naopak prohlašuje své spřátelení s centrem Islámského státu 
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v Sýrii a Iráku (Global Security, 2015). Zainteresování okolních i vzdálenějších států 

v tomto konfliktu potvrzuje tvrzení Petera Wallensteena (2014) ohledně nárůstu 

internacionalizovaných konfliktů. 
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zmapování současných 

separatistických a secesionistických hnutí v Africe a demonstrování jejich prostředků, 

cílů a sílý a zároveň zhodnocení případného úspěchu hnutí na základě těchto údajů 

v souvislosti s geografií dotčeného regionu i stávajícího státu. Cílem bylo také 

demonstrování intenzity takto zaměřených konfliktů za využití dat shromážděných 

Centre for Systemic Peace a uppsalskou univerzitou a také cíle, projevy a potenciální 

úspěch těchto hnutí i strany vládní a to na čtyřech vybraných příkladech takovýchto 

hnutí. Práce si také kladla za cíl ukázat, zda Herbstova teorie ohledně souvislosti mezi 

geografií státu a vznikem separatistických hnutí je ve zvolených případech pravdivá či 

ne.  

Pro zmapování separatistických hnutí byla vytvořena tabulka se státy a 

konkrétními regiony, ve kterých se tato hnutí vyskytují, jejich cíli a prostředky a 

zároveň rokem, ve kterém tato hnutí vznikla a silou na základě počtu bojovníků, členů 

či výsledků ve volbách, tedy v případech, kde se podařilo tento údaj zjistit. U některých 

hnutí tyto údaje dohledatelné nebyly, jelikož mnoho z nich nemá vlastní internetové 

stránky a ani média jim nevěnují příliš pozornosti. Druhá tabulka nakonec zobrazuje i 

rok vniku nezávislého stávajícího státu a jeho státní zřízení, tedy zda se jedná o stát 

unitární či federativní, rozlohu státu, stav jeho infrastruktury a počet obyvatel 

stávajícího státu i konkrétního regionu. Těchto hnutí je v současnosti třicet pět a to v 

sedmnácti afrických státech a většina z nich se vytvářela po několika desítkách letech 

od zisku nezávislosti státu. Z tabulky vyplývá, že státy s nejhojnějším výskytem 

separatistických hnutí či jiných separatisticky zaměřených politických organizací jsou 

Jihoafrická republika, Etiopie, Kamerun a Nigérie. Pokud jde o konflikty pramenící 

z aktivit těchto skupin, v současnosti je jich v Africe aktivních sedm. Pokud jde o 

intenzitu těchto konfliktů, v současnosti se jedná o méně intenzivní konflikty, jelikož 

většina z nich dosahuje dle Centre for Systemic Peace magnitudy společensko-

systémového dopadu 1.  

Většina separatistických hnutí aktivních na území Afriky požaduje odtržení od 

stávajícího státu a vytvoření státu nového. Pouhých osm těchto hnutí za svůj cíl 

označuje pouze vyšší míru autonomie v rámci státu, a to v podobě vyššího podílu na 

moci, vyššího příjmu z ekonomických zdrojů či vytvoření federální systému v daném 

státu. Pět hnutí se názorově štěpí, pokud jde o jejich cíl a oscilují mezi úplnou 
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nezávislostí a vyšší mírou autonomie. Mezi nejčastější prostředky pro dosažení těchto 

cílů pak patří násilí. Část hnutí však využívá i mírové prostředky, jako například 

podpora kultury dané skupiny obyvatel, vliv na média, protesty, petice či internetový 

aktivismus.  

Většina států, ve kterých se region s přítomností separatistkých hnutí vyskytuje, 

patří mezi největší státy světa, avšak se značně zaostalým stavem infrastruktury. Devět 

států ze sedmnácti pak navíc disponuje nízkou hustotou zalidnění a to v některých 

případech i se zcela neobydlenými oblastmi. Zasažený region se pak nejčastěji nachází 

v pobřežní či příhraniční oblasti státu a větší část z nich se svým územím a počtem 

obyvatel podílejí méně než pětinou na celkové rozloze a počtu obyvatel stávajícího 

státu. Nakonec se dá souhlasit i s tvrzením Pavkovice a Radana ohledně zkušenosti států 

s autonomií, jelikož většina zasažených států je nebo v minulosti byla federací, nebo 

jeho regiony mají zkušenost s vyšší mírou autonomie.  

Jako nejsilnější z v současnosti aktivních separatistických hnutí v Africe lze na 

základě získaných dat považovat Frontu Polisario v Maroku, Hnutí za emancipaci Delty 

Nigeru a Lidový kongres Oodua v Nigérii, Jihokamerunskou ligu mládeže v Kamerunu, 

Národní hnutí za osvobození Azawadu v Mali či Tigrayskou lidově osvobozeneckou 

frontu v Etiopii, která mají dostatečný počet vojáků či členů, nebo získala významný 

podíl mandátů ve volbách, které mohou hrát roli v rámci státu. Reálný vliv lze 

předpokládat i u některých hnutí, u kterých nejsou dohledatelná konkrétní data, ale 

například mezinárodní podpora či vazby na další hnutí.11 K momentálně nejúspěšnějším 

hnutím však patří i aliance Séléka, která již násilně převzala moc ve Středoafrické 

republice, avšak zatím nebyla vyhlášena nezávislost.   

Skutečný potenciální úspěch hnutí však také ovlivňuje geografie státu a 

konkrétního regionu. Komplikovaný tvar stávajícího státu je tak pravděpodobně 

prospěšný pro hnutí v Kapských regionech Jihoafrické republiky, v angolské Cabindě, 

senegalské Casamance, namibijském Zambezi a Bas Conga v Demokratické republice 

Kongo. Podobná situace tak může nastávat i v případě ostrovů či poloostrovů.12 Hnutí 

pak může také zvýhodňovat, pokud má na svém území hlavní město celé země, jako 

v případě Bioka a Oromie.  

                                                           
11 u Hnutí za autonomii Kabylie v Alžírsku, Bakasské hnutí za sebeurčení v Kamerunu, Mai Mai Kata 
Katanga v Demokratické republice Kongo, Hnutí za emancipaci delty Nigeru v Nigérii, Jihokamerunská 
lidová organizace a Jihokamerunská národní rada v Kamerunu, Súdánské lidové osvobozenecké 
hnutí/armáda severu, Afrikánské hnutí odporu a Hnutí za aktualizaci suverénního státu Biafra 
12 komorský Anjouan, Bioko v Rovníkové Guinee, kamerunské Bakassi 
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Roli pak hrají i samotné cíle a prostředky, které mohou ovlivnit přístup 

veřejnosti i centrální vlády k danému hnutí. Větší naději na úspěch tedy budou mít hnutí 

s cílem získat pouze vyšší autonomii, nežli vytvořit samostatný stát, jelikož v tomto 

ohledu je pravděpodobnější dohoda s centrem. Pokud jde o prostředky, mírová cesta 

pomůže hnutí snáze získat na svou stranu veřejnost. Naopak násilná hnutí s požadavkem 

samostatného státu, tedy většina v současnosti aktivních separatistických hnutí v Africe, 

má pravděpodobně menší šance uspět. Stejně tak znevýhodněná hnutí jsou ta, uvnitř 

kterých probíhají názorová štěpení týkající se samotného cíle hnutí.  

Ze všech dostupných informací bylo tedy možné odvodit, že největší naději na 

prosazení svých cílů bude pravděpodobně mít Jihokamerunská lidová organizace v 

Kamerunu, Tigrayská lidově osvobozenecká fronta v Etiopii a Svobodná fronta plus 

v Jihoafrické republice a naopak nejmenší vliv lze očekávat u Afarské revolucionářské 

demokratické fronty jednoty v Etiopii, Tibuské fronty za záchranu Libye a Rifského 

hnutí za nezávislost v Maroku. Úspěchu se již částečně dočkala aliance Séléka, která za 

pomoci násilí již převzala vládu ve Středoafrické republice, avšak nejde zatím o úplný 

úspěch, jelikož zatím nedošlo k vyhlášení nezávislosti.  

Čtyřmi konkrétními příklady vybraných separatistických hnutí byly Mai Mai 

Kata Katanga v Demokratické republice Kongo, Oromo Liberation Front (Oromská 

fronta za osvobození) v Etiopii, Sudan People´s Liberation Movement/Army-North 

(Súdánské lidové osvobozenecké hnutí/armáda severu) Súdánu a Boko Haram v Nigérii. 

V případě Mai Mai Kata Katanga se jedná o ryze secesionistické hnutí, jelikož jeho 

hlavním cílem je odtržení Katangy od Demokratické republiky Kongo a vytvoření 

samostatného státu. Etiopská Oromská fronta za osvobození je také spíše 

secesionistické povahy, jelikož bojuje za své právo na sebeurčení a především za 

vytvoření nezávislého státu Oromie. Pokud jde o Súdánské lidové osvobozenecké 

hnutí/armádu severu, ta je částečně secesionistickým hnutím a částečně protivládním 

hnutí, jelikož jako svůj hlavní cíl označují změnu politiky stávajícího vládního centra 

státu a vytvoření zcela nového vládního centra, avšak značná část členů hnutí volá po 

odtržení Jižního Kordofanu a států Modrého Nilu od existujícího státu a to především 

z důvodů politické a ekonomické marginalizace zdejších obyvatel ze strany Súdánu. 

Boko Haram na severovýchodě Nigérie také usiluje o secesi ze stávajícího státního 

celku a vytvoření zcela nového Islámského státu v těchto regionech.  

Projevy těchto hnutí jsou ve většině případů velice podobné. Při prosazování 

svých cílů volí převážně násilné prostředky, kterých však nevyužívají pouze proti 
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vládním ozbrojeným silám, ale také proti civilnímu obyvatelstvu, což výrazně snižuje 

jejich šance na úspěch, jelikož tím přichází o potenciální podporovatele. Armády států 

ale proti těmto hnutím používají stejných taktik, tudíž ani ony často nemají podporu 

veřejnosti. Tyto armády navíc bývají spíše chudé, nedostatečně vybavené a motivované. 

Tyto charakteristiky afrických vládních armád tak odpovídají svým popisům dle 

Jeffreyho Herbsta (2004) uvedeným výše v této práci. Dá se také souhlasit s jeho 

tvrzením, že také díky stavům armád i zvoleným taktikám bojujících stran, jsou 

konflikty v Africe spíše dlouhodobějšího rázu, jelikož vládním armádám se nedaří tato 

hnutí zastavit v jejich počátcích. V případě Mai Mai Kata Katanga konflikt probíhá od 

roku 2013, avšak v tomto regionu se jedná o separatistický konflikt, který se opakuje již 

od roku 1960. Konflikt v etiopské provincii Oromie je také znovu aktivní od roku 2007, 

boje v súdánském Jižním Kordofanu a státech Modrého Nilu propukly v roce 2011 a 

konečně Boko Haram v Nigérii bojuje se zdejší vládou od roku 2009. Jedná se tedy ve 

všech případech o konflikty probíhající po několik let, což se dá považovat za konflikty 

dlouhodobé. Potenciální prolongování konfliktů však Jeffrey Herbst spojuje především 

s geografií těchto států, kterou však klade do souvislosti také se samotným vznikem 

secesionistických hnutí a možné fragmentace. I zde se jeho závěry potvrzují, jelikož 

všechny čtyři vybrané příklady států spadají do kategorie států s komplikovanou či 

nevýhodnou geografií a převážně nerozvinutou infrastrukturou, která by tyto nevýhody 

mohla překonávat, a ve všech těchto případech došlo k vytvoření separatistického či 

secesionistického hnutí a to ve větší vzdálenosti od hlavního města, tedy sídla centrální 

vlády státu. Čtyři vybrané příklady tedy ukazují, že státy s komplikovanou geografií a 

nedostatečně rozvinutou a ekonomicky zaostalou vládní armádou jsou velice 

pravděpodobnými oběťmi vzniku separatistických či secesionistických hnutí a následně 

pak propuknutí konfliktu v důsledku působení těchto hnutí. Geografie v těchto 

případech brání v komunikaci znepřátelených stran a společně se špatným stavem 

ozbrojených složek vládní strany pak brání v rychlém a efektivním řešení konfliktu a 

naopak často vedou k jeho prolongování.  

Jeffrey Herbst (2004) má také pravdu, že africká rebelská hnutí se velice brzy 

pokoušejí o dobytí hlavních měst států, pokud jim v tom nebrání geografie těchto států, 

či v mnoha případech alespoň měst jinak strategických, například díky přítomnosti 

důležitých ekonomických či přírodních zdrojů na územích těchto měst a také pak o 

ničení důležitých budov či zařízení pro fungování stávajícího státu. Příkladem toho 

může být boj Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí/armády severu o město 
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Habeela, které je zásadní pro zemědělství státu, okupace hlavního města Demokratické 

republiky Kongo Lubumbashi hnutím Mai Mai Kata Katanga či útoky Boko Haram na 

nigerijské banky, školy či vládní úřady. Dobytí hlavního města však je pro 

separatistická a secesionistická hnutí zásadní, jelikož v nich sídlí centrální vlády 

stávajících států a dokud se jim přesun do centra nepodaří, nemají pravděpodobně šanci 

ve svých snahách uspět. I tento fakt tak konflikty značně prodlužuje, jelikož ve velké 

části případů geografie právě v tomto kroku hnutím brání. 

K projevům afrických separatistických a secesionistických hnutí však patří i 

veřejné protesty či v případě Oromské fronty za osvobození v Etiopii internetový 

aktivismus, který má podporovat nacionalismus u obyvatel regionu Oromie a projevuje 

se především zveřejňováním informací a fotek z probíhajících protestů nebo zakládáním 

vlastních informačních internetových kanálů. Právě internetový aktivismus je taktika, 

kterou Jeffrey Herbst zcela opomíjí, což pravděpodobně souvisí s jeho teprve nedávným 

rozvojem. Jako taktiku těchto hnutí lze vnímat i vytváření aliancí s jinými skupinami, 

které mají stejné či alespoň podobné cíle, což se dá pozorovat například v Súdánu, kde 

vznikla Súdánská revolucionářská fronta spojující čtyři skupiny bojující proti zdejší 

centrální vládě nebo v Demokratické republice Kongo, kde kromě Mai Mai Kata 

Katanga existuje více podobných hnutí, která jsou k tomuto volně přidružena a 

v některých situacích dochází ke spolupráci. Naproti tomu však dochází také ke štěpení 

uvnitř hnutí, jako v případě Oromské osvobozenecké fronty v Etiopii či Boko Haram 

v Nigérii.  

Internetový aktivismus by mohl být nejúspěšnější taktikou separatistických a 

secesionistických hnutí, jelikož jeho prostřednictvím je snazší získat na svou stranu 

veřejnost v daném státě. Ozbrojené útoky popularitu těmto hnutím pravděpodobně 

nezajistí a právě sympatie civilního obyvatelstva s rebelskými hnutími jsou pro jejich 

potenciální úspěch důležitým faktorem. Porazit armádu centrální vlády státu navíc také 

ve většině případů nebývá lehké, avšak to ani pro vládní vojska porazit tato hnutí. 

Separatistická a secesionistická hnutí tedy nebývají často úspěšná, avšak vládám 

existujících států se také často nedaří je rychle porazit.  

Důležitým faktorem ve vývoji konfliktů pramenících z působení separatistických 

či secesionistických hnutí je také internacionalizace konfliktu, tedy zapojení jiných států 

do sporu a to jak ze stran samotných hnutí, tak ze stran centrální vlády a jedná se 

většinou o státy sousedící se zasaženým státem.  
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Intenzita vybraných separatistických a secesionistických konfliktů je také spíše 

nízká, jak ukazuje magnituda společensko-systémového dopadu konfliktů dle Centre for 

Systemic Peace i data uppsalské univerzity. Ze čtyř konkrétních případů mají hned tři 

z nich magnitudu dopadu konfliktu 1 z 10, tedy nejnižší možnou a jen jeden, tedy 

Nigérie, dosahuje magnitudy 3, čímž se však stále řadí spíše k méně intenzivním 

konfliktům.  

Africký kontinent patří tedy v současnosti k oblastem světa s nejvyšším 

výskytem separatistických a secesionistických hnutí a zároveň s nejvyšším výskytem 

konfliktů, které často pramení právě z aktivit těchto hnutí. To souvisí pravděpodobně 

především s geografií afrických států, jelikož tyto skupiny a konflikty se objevují 

převážně v těch s komplikovanou geografií, avšak také se stavem tamějších armád, 

jelikož ty bývají velice často nerozvinuté a nedostatečně zásobované. Zaostalost 

afrických armád může souviset s celkovou zaostalostí ekonomik těchto států, což se dá 

pozorovat například na špatném stavu infrastruktur států afrického kontinentu. Všechny 

tyto faktory tak pravděpodobně přispívají vzniku separatistických či secesionistických 

hnutí a ovlivňují případný následný konflikt, který má v případě Afriky tendenci být 

prolongován.   



 58 
 

Seznam použité literatury 

Monografie 

1. GLASSNER, Martin, FAHRER, Chuck. Political Geography. Third edition. 

2004. John Wiley & Sons Inc. Pp. 619. ISBN 978-0-471-35266-2 

2. HAM, Anthony. Libya. Lonely Planet. 2007. 272 s. ABN 36 005 607 983. 

3. HERBST, Jeffrey. States and Power in Africa: Comparative Lessons in 

Authority and Control. 2000, Princeton University Press. Princetion, New 

Jersey. ISBN: 0-691-01028-5.  

4. HOROWITZ, Donald. Ethnic Groups in Conflict. University of California 

Press: Berkeley and Los Angeles, California. 2000. 697 pp. ISBN 0-520-

22706-9.  

5. NOTHOLT, Stuart. Fields of Fire: An Atlas of Ethnic Conflict. Lulu.com. 

2009. ISBN: 9780955465772. 

6. PAVKOVIC, Aleksandar, RADAN, Peter. Creating New States: Theory and 

Practise of Secession. 2007. Ashgate Publishing Limited. 277 pp. ISBN 978-

0-7546-7163-3. 

7. ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionismus & Etické teorie: Allen 

Buchanan a jeho kritici. Barrister & Principal. Brno, 2014. 172 pp. ISBN: 

978-80-7485-037-0 

 

Periodická 

1. AKINOLA, Olabanji. Boko Haram Insurgency in Nigeria: Between Islamic 

Fundamentalism, Politics and Poverty. African Security. 2015. 8:1. Pp. 1-29. 

DOI: 10.1080/19392206.2015.998539. 

2. BUCHANAN, Allen. Toward a Theory of Secession. The University of 

Chicago Press: Ethics. 1991. Vol. 101. No. 2. Pp. 322-342.  

3. CARMENT, David, MARTIN, Philip, WEBER, Christina. Ethnic Conflict in 

Libya: Toubou. The Norman Paterson School of International Affairs. 

Carleton University. Pp 10. 21. 6. 2012.  

4. CORNWELL, Richard. Africa Watch: Anjouan: A Spat in the Indian Ocean.  

African Security Review. Vol. 7. No. 3. 1998.  



 59 
 

5. EPSTEIN, Pamela. Behind Closed Doors: „Autonomous Colonization“ in 

Post United Nations Era – The Case for Western Sahara. Annual Survey of 

International&Comparative Law. Vol. 15. Issue 1. Article 7. 2009. 

6. Equatorial Guinea: Business and Investment Opportunities Yearbook. Vol. 1. 

Strategic and Practical Information. 3rd Edition Upfated Rprint International 

Business Publications, USA. 2011. Pp 57. ISBN 987-07397-2153-7.  

7. FAZAL, M. Tanisha, GRIFFITHS, D. Ryan. Membership Has Its Privileges: 

The Changing Benefits of Statehood. International Studies Review. Vol. 16. 

2014. Pp. 79-106. 

8. HERBST, Jeffrey. African Militaries and Rebellion: The Political Economy 

of Threat and Combat Effectiveness. Journal of Peace Research. Vol. 41. 

No. 3. May, 2004. Pp. 357-369.   

9. HOROWITZ, Donald L. Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, 

Neglected Connections. International Journal of Comparative Sociology. 

Vol. 33. No. 1-2. 1992. Pp 118-130.  

10. HOROWITZ, Donald L., Patterns of Ethnic Separatism. Comparative 

Studies in Society and History. Vol 23. No. 2. Apr. 1981. Pp. 165-195.  

11. CHEREJI, Christian-Radu. Is Separatism a Viable Solution For the Present 

African Civil Wars?. Conflict Studies Quarterly. Issue 9. October 2014. Pp 

3-12. 

12. International Monetary Fund. Union of the Comoros: Staff-monitored 

Program. IMF Country Report No. 05/77. 2005. International Monetary 

Fund. 47 s.  

13. LODGE, Tom. Extra-military Armed Formations and Civilian Political 

Violence. African Defence Review. No. 15. 1994.  

14. WALLENSTEEN, Peter. THEMNÉR, Lotta. Armed Conflicts, 1946-2012. 

Journal of Peace Research. 2012. Vol. 49. Pp. 565-575. 

15. WALLENSTEEN, Peter. THEMNÉR, Lotta. Armed Conflicts, 1946-2013. 

Journal of Peace Research. 2014. Vol 51 (4). Pp. 541-554.  

16. ZELIN Y., Aaron. The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of 

the Global Jihadist Movement. Research Notes: The Washington Institute for 

Near East Policy. No. 20. June 2014.  

 

 



 60 
 

Internetové zdroje 

1. A Moroccan´s Week With the Polisario Front. [online]. 8. 4. 2014. 

ERRAZZOUKI, Samia. Huffington Post. 2015 TheHuffintonPost.com. 

Dostupné z WWW: <http://www.huffingtonpost.com/samia-

errazzouki/sleepless-in-the-sahara-morocco_b_5438925.html>. 

2. Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF). OnWar.com. 2015.  

[online].  Dostupné z WWW: 

<https://www.onwar.com/actors/type43/ARDUF.htm>. 

3. Africa. World Trade Press. 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.bestcountryreports.com/Africa.php>. 

4. African Para-Military Groups. Global Security. 2000-2015. Dostupné 

z WWW: <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/para-

africa.htm>. 

5. Afrikaner Nationalist Town of Orania Continues to Expand. [online].  

Project Nova Europa: The Quest for a European Ethnostate. 31. 10. 2014. 

Nova Europa 2015. Dostupné 

z WWW:<http://projectnovaeuropa.com/afrikaner-nationalist-town-of-

orania-continues-to-expand/>. 

6. Ambazonia: Historical Overview. Government of Ambazonia. 2015. [online]. 

Dostupné 

z WWW:<http://www.ambazonia.org/index.php?option=com_content&view

=article&id=207&Itemid=34>. 

7. Analysis: War List. Centre for Systemic Peace. 10. 7. 2014. CSP 2014 

(1997-2014). Dostupný z WWW:<systemicpeace.org>. 

8. Analysis: War List. Centre for Systemic Peace. 16. 5. 2015. CSP 2015 

(1997-2015). Dostupné z 

WWW:<http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm>. 

9. Angola: Cabinda Activist Set to Stand Trial On Bogus Charges of Rebellion. 

[online]. 24. 8. 2015. RIMLI, Lisa. Maka Angola. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201508251351.html>. 

10. ARDUF Urges Ethiopia to Return Afar Territory or Risk Addis Ababa 

Djibouti Corridor. [online]. TN: TesfaNews: Ethiopia. 21. 11. 2014. 



 61 
 

TesfaNews 2015. Dostupné z WWW:<http://www.tesfanews.net/arduf-

warns-ethiopia-to-risk-addis-ababa-djibouti-corridor/>. 

11. AWB: Afrikaner Weerstandsbeweging. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.awb.co.za/>. 

12. AWB leader Terre´Blanche rallies Boers again. [online]. 1. 6. 2008. 

BEVAN, Stephen. The Telegraph. Dostupné 

z WWW:<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocea

n/southafrica/2059457/South-Africa-AWB-leader-TerreBlanche-rallys-

Boers-again.html>. 

13. Beja Congress. [online]. Global Security. 6. 1. 2014. GlobalSecurity.org. 

2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/beja.htm>. 

14. Beja Congress joins calls to postpone Sudan elections. [online]. 13. 12. 2014. 

Sudan Tribune. Dostupné 

z WWW:<http://www.sudantribune.com/spip.php?article53332>. 

15. Bioko Free State. [online]. FFSA: Federation of the Free States of Africa. 

2007. Dostupné z WWW:<http://www.africafederation.net/Bioko.htm>. 

16. Boko Haram. [online]. Global Security, 22. 3. 2015. GlobalSecurity.org 

2000-2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/boko-haram.htm>. 

17. Bouaziz Ait Chebib élu nouveau président du MAK. [online]. Siwel: Agence 

Kabyle d´Information. 9. 10. 2011. Dostupné 

z WWW:<http://www.siwel.info/Bouaziz-Ait-Chebib-elu-nouveau-

president-du-MAK_a2677.html>.  

18. Briefing: Kenya´s coastal separatists – menace or martyrs? [online]. 24. 10. 

2012. IRIN. Dostupné 

z WWW:<http://www.irinnews.org/report/96630/briefing-kenya-s-coastal-

separatists-menace-or-martyrs>. 

19. Bundu dia Kongo (Kingdom of Kongo) (BDK). [online]. Global Security, 

21. 11. 2012. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/bundu-dia-

kongo.htm>. 

20. BusinessInfo: Oficiální portál pro podnikání a export. Zahraniční obchod: 

Teritoriální informace – země. 1997-2015, CzechTrade. Dostupné 



 62 
 

z WWW:<businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-

zeme.html>. 

21. Cameroon: Moment for Dialogue. [online]. Cameroon Tribune. 

NKEMNGU, A. Martin. 2. 10. 2009. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/200910020522.html 

22. Cameroon: Rebels Declare ´Independence´of Bakassi. [online].  The 

Postnewsline.com. 31. 7. 2008. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/200808010037.html>. 

23. Cameroon: The Bakassi Peninsula Dispute Can Spiral Out of Control. 

[online]. COP: Conflict Observer Project: Babes-Bolyai Unversity. 21. 9. 

2012. Dostupné z WWW:<http://cscubb.ro/cop/cameroon-the-bakassi-

peninsula-dispute-can-spiral-out-of-control/#.VkYWSPkvfIV>. 

24. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. Cameroon: The 

Southern Cameroons National Council (SCNC) and the Southern Cameroons 

Youth League (SCYL); organizational structures; leaders; activities; 

membership cards; treatment of their members by government authorities 

(2010-February 2014). [online].   11. 3. 2014. CMR104800.E. Dostupné 

z WWW:<http://www.refworld.org/docid/5373373d6.html>.  

25. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Democratic Republic 

of the Congo: Information on the Bundu dia Kongo (BDK) movement, 

including its political program, location of its offices, the number of its 

members, its situation with respect to other political parties, and the attitude 

of government authorities toward its leaders and members (2007 - April 

2011). [online].  6 April 2011, COD103713.FE. RefWorld: UNHCR. 

Dostupné z WWW:<http://www.refworld.org/docid/4db7c1382.html>. 

26. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. Nigeria/Cameroon: 

The Bakassi Movement for Self-Determination (BAMOSD), including its 

president and other high-ranking officials from 2002 to 2003; its mission and 

methods of action; whether it has ties to violent organizations or whether it is 

directly involved in violent acts; the main events in which it participated 

from 2002 to 2008; description of the membership card. [online].  19. 5. 

2010, ZZZ103494.FE. RefWorld: UNHCR. Dostupné 

z WWW:http://www.refworld.org/docid/4dd24a0b2.html. 



 63 
 

27. Caprivi Liberation Front. [online]. FAS (Federation of American Scientists): 

Intelligence Resource Program. 17. 12. 1999. Dostupné 

z WWW:<http://fas.org/irp/world/para/caprivi.htm>. 

28. Central African Republic´s Seleka rebels call for secession amid sectarian 

war. [online]. 25. 4. 2014. SMITH, David. The Guardian. 2015 Guardian 

News and Media Limited or its affiliated companies. Dostupné z WWW: 

<http://www.theguardian.com/world/2014/apr/25/centreal-african-republic-

muslim-seleka-rebels-demand-secession-sectarianism?cmp=wp-plugin>. 

29. Central African Republic: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 

International Religious Freedom Report. U.S. Department of State. 

November 17, 2010. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://m.state.gov/md148671.htm>. 

30. Central African Republic: Religious tinderbox. [online]. 4. 11. 2013. BBC 

News. Dostupné z WWW:<http://www.bbc.com/news/world-africa-

24802898>. 

31. Central African Republic: War Crimes by Ex-Seleka Rebels. [online]. 24. 11. 

2013. Human Rights Watch. Dostupné 

z WWW:<https://www.hrw.org/news/2013/11/24/central-african-republic-

war-crimes-ex-seleka-rebels>. 

32. City population. BRINKHOFF, Thomas. 1998-2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.citypopulation.de/>. 

33. Comoros. CAHOON, Ben. 2001-2015. World Statesmen. Dostupné 

z WWW: <http://www.worldstatesmen.org/Comoros.html>. 

34. Congo Civil War, 2009-. [online].  Global Security. 19. 12. 2014, 

GlobalSecurity.org 2000-2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo-4.htm>. 

35. Congo-Kinshasa: Armed Groups in Eastern DRC. UN Integrated Regional 

Information Networks. [online]. 31. 10. 2013. allAfrica. 2015 AllAfrica. 

Dostupné z WWW:<http://allafrica.com/stories/201311010850.html>. 

36. Congo-Kinshasa: UN To Boost Troops in Troubled Katanga Province. UN 

Integrated Regional Information Networks [online]. allAfrica, 13. 2. 2014. 

GRAHAM, Stephen. AllAfrica 2015. Dostupné z WWW: 

<http://allafrica.com/stories/201402131460.html>. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://m.state.gov/mc32413.htm


 64 
 

37. Congo Rebel Attack in Katanga Province Leaves 35 Dead, UN Says. 

[online].  Bloomberg, 24. 3. 2013. KAVANAGH, Michael. Bloomberg L. P. 

2015. Dostupné z WWW: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-

03-24/congo-rebel-attack-in-katanga-province-leaves-35-dead-un-says>. 

38. CPJP: Convention of Patriots for Justice and Peace. [online]. Global 

Security. 30. 12. 2012. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/cpjp.htm>. 

39. Cyrenaica. Encyclopedia.com. Encyclopedia of the Modern Middle East and 

North Africa. 2004. Wright, John L.. The Gale Group, Inc. [online]. 

Dostupné z WWW:<http://www.encyclopedia.com/topic/Cyrenaica.aspx >.  

40. DA: Statement by Front National, opposition political party, calls for two-

state solution for South Africa. [online]. Polity.org.za (Creamer Media). 20. 

2. 2014. Dostupné z WWW:<http://www.polity.org.za/article/da-statement-

by-front-national-opposition-political-party-calls-for-two-state-solution-for-

south-africa-20022014-2014-02-20>. 

41. Democratic Republic of Congo. Economic and Sector Work: Regional 

Economic Development in Bas Congo in the Context of Decentralization in 

the Democratic Republic of Congo (DRC). African Development Bank/Fund. 

Říjen 2009. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-

and-Operations/DRC_Etude%20decentralisation_english__01.pdf>. 

42. East Africa: Reflecting On Ethiopia´s Engagement in Somalia. [online].  The 

Ethiopian Herald. 13. 8. 2015. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201508131573.html>. 

43. Ecoi.net. European Country of Origin Information Network. 2009. Dostupné 

z WWW:<https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1236958096_q09471.pdf>

. 

44. Encyclopaedia Britannica. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.britannica.com/>. 

45. Ethiopia: Division Among OLF Leaders. Addis Tribune. [online]. 10. 7. 

1998. 2015 AllAfrica. Dostupné z WWW: 

<http://allafrica.com/stories/199807100053.html>. 

46. Ethiopia: Political Parties.[online]. Sellassie WWW. Dostupné z WWW: 

<http://www.angelfire.com/ak/sellassie/politics/parties.html>. 



 65 
 

47. EPRDF Wins 499 of 547 Federal Parliamentary Seats: NEBE. [online]. 25. 

5. 2010. SOLOMON, D. Ethiopian News. Dostupné z WWW: 

<http://www.ethiopian-news.com/eprdf-wins-499-of-547-federal-

parliamentary-seats-nebe/>. 

48. Eritrea: ETHIOPIA: Oromo Armed Groups Oppose Conflict With Eritrea. 

UN Integrated Regional Information Networks. [online]. 28. 11. 2000. 2015 

AllAfrica. Dostupné z 

WWW:<http://allafrica.com/stories/200011280049.html>. 

49. Ethiopia: Meetings Are Means Not Ends. [online].  Addis Fortune (Addis 

Ababa). 28. 9. 2015. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201509282771.html>. 

50. Ethiopia ONLF rebels “seize town”. [online]. 9. 3. 2009. BBC News. 2015 

BBC. Dostupné z WWW: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7932972.stm>. 

51. Ethiopa: Overiew of Premier´s Discussion With Opposition Party Leaders. 

[online].  The Ethiopian Herald. 16. 10. 2015. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201510161742.html>. 

52. Ethiopia protest: Ambo students killed in Oromia state. [online]. 2. 5. 2014. 

BBC News. 2015 BBC. Dostupné z WWW: 

<http://www.bbc.com/news/world-africa-27251331>. 

53. Ethiopia: Seven Days in Politics. [online]. 3. 11. 1998. allAfrica. 2015 

AllAfrica. Dostupné z 

WWW:<http://allafrica.com/stories/199811030055.html>. 

54. Ethiopia: Seven Days in Politics. [online]. 2. 6. 1999. allAfrica. 2015 

AllAfrica. Dostupné z 

WWW:<http://allafrica.com/stories/199906020082.html>. 

55. Ethiopia: Visit to ANDM Garrisons. [online].  The Ethiopian Herald. 9. 10. 

2015. allAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201510091441.html>. 

56. Factbox: Who are the Tibu?. [online]. 8. 4. 2012. Reuters. Chicago Tribune. 

Dostupné z WWW: <http://articles.chicagotribune.com/2012-04-

08/news/sns-rt-us-libya-violence-tibubre83704o-20120408_1_libyan-

security-forces-tibesti-mountain-libyan-revolution>. 



 66 
 

57. Federation of Free States of Africa: Commonwealth of Emerging States of 

Africa. 2007-2013.[online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.africafederation.net/>. 

58. Freedom Front (VF). Freedomfront Plus (The Vryheidsfront Plus). 2014. 

Dostupné z WWW: <http://www.vfplus.org.za/>. 

59. Front for the Liberation of the Enclave Cabinda. [online]. Global Security, 

21. 11. 2012. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/flec.htm>. 

60. Front Nasionaal stokes the embers of the Afrikaner right. [online]. 25. 4. 

2014. GODINHO, Thorne. Mail&Guardian Online. Dostupné z WWW: 

<http://mg.co.za/article/2014-04-24-front-nasionaal-stokes-the-embers-of-

the-afrikaner-right>. 

61. História: Cabinda. Info – Angola. 2008-2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.info-

angola.ao/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=160&Itemid=1233>. 

62. Images et témoignage exclusifs du nord du Mali: un colonel du MNLA 

dévoile son arsenal militaire. [online]. 21. 6. 2012. MIDAL, Assan, AG 

ASSAI, Intallah. Les Observateurs, France 24. Dostupné z WWW: 

<http://observers.france24.com/fr/20120621-mali-nord-gao-mnla-ansar-dine-

chars-arsenal-armes-equipement-capacite-guerre-cedeao>. 

63. Insight – Separatist storm brewing on Kenya´s coast. [online]. 23. 6. 2012. 

MACHARIA, James. Reuters. Dostupné z WWW: 

<http://uk.reuters.com/article/2012/07/23/uk-kenya-coast-mrc-

idUKBRE86M0H820120723>. 

64. Ipob, Massob and Buhari´s government: How is Nigeria dealing with pro-

Biafran separatist movements?. [online]. IACCINO, Ludovica. International 

Business Times. 28. 7. 2015. IBTimes Co., Ltd. Dostupné 

z WWW:<http://www.ibtimes.co.uk/ipob-massob-buharis-government-how-

nigeria-dealing-pro-biafran-separatist-movements-1512777>. 

65. Joseph Kabila: Losing his grip on power?. [online]. Al Jazeera, 2. 1. 2014. 

HELLYER, Caroline. 2015 Al Jazeera Media Network. Dostupné z WWW: 

<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/joseph-kabila-losing-

his-grip-power-2014128942918663.html>. 



 67 
 

66. Katanga: Fighting for DR Congo´s Cash Cow to Secede. [online]. BBC 

News. JULLIEN, Maud. 12. 8. 2013. BBC 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.bbc.com/news/world-africa-23422038>. 

67. Kenya: Operation Linda Nchi – Kenya´s Endless War. [online]. Daily 

Nation. 16. 10. 2015. allAfrica 2015. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201510170130.html>. 

68. Kenya: Top Oromo Rebel Group Leader Arrested By Police. Daily Nation. 

[online]. 10. 12. 2010. 2015 AllAfrica. Dostupné z 

WWW:<http://allafrica.com/stories/201012130748.html>. 

69. Kenya’s Coast Province and the Mombasa Republican Council: Islamists, 

Separatists or Political Pawns?. MCGREGOR, Andrew. 2. 11. 2012. The 

Jamestown Foundation. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt

_news%5D=40056#.Vnl567bhDIV>. 

70. Khartoum Continues Remorseless Attempts to Ethnically Cleanse Southern 

Kordofan (Nuba Mountains) and Blue Nile with Impunity. [online]. Sudan 

Tribune, 18. 1. 2013. SudanTribune 2003-2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.sudantribune.com/spip.php?article45219>. 

71. Le Kabyle (Algérie). Centre de Recherche Berbere (LACNAD - CRB). 2011. 

[online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.centrederechercheberbere.fr/kabyle.html>. 

72. Libya: Semi-autonomy declared by leaders in east. [online]. BBC News. 6. 3. 

2012. Dostupné z WWW:<http://www.bbc.com/news/world-africa-

17271431>. 

73. Libya´s Toubou tribal leader raises separatist bid. [online]. Al Arabiya News. 

27. 3. 2012. Dostupné 

z WWW:<http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/27/203567.html>. 

74. MAK – Mouvement Pour l´Autodétermination de la Kabylie: Site officiel. 

2015. Dostupné z WWW: <http://www.makabylie.info/>. 

75. Making sense of Mali´s armed groups. [online]. Al Jazeera. WELSH, Ying 

May. 17. 1. 2013. Dostupné 

z WWW:<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/01/20131139522

812326.html>. 



 68 
 

76. Manifiesto Dirigo Al Presidente de la República de Guinea. Ecuatorial 

Excmo. SR. D. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. 1993. 1997-2011 Ikuska 

Libros. Dostupné z WWW: 

<http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Bubi/manifiesto.htm>. 

77. Marcelo Lohoso – Equatorial Guinea: Case N. GEQ/07. [online]. Inter-

Parliamentary Union. 1998. Dostupné z WWW: <http://www.ipu.org/hr-

e/162/geq07.htm>. 

78. MEND: The Niger Delta´s Umbrella Militant Group. [online]. 22. 3. 2007. 

HANSON, Stephanie. Council on Foreign Relations. 2015 Council on 

Foreign Relations. Dostupné z WWW: <http://www.cfr.org/nigeria/mend-

niger-deltas-umbrella-militant-group/p12920>. 

79. Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Státy světa: informace: Afrika. Dostupné 

z WWW:<mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/index.html>. 

80. Mombasa Republican Council (MRC)/Pwani Democratic Movement (PDM). 

[online]. TRAC: Terrorism Research & Analysis Consortium. 2015. 

Dostupné z WWW:<http://www.trackingterrorism.org/group/mombasa-

republican-council-mrc-pwani-democratic-movement-pdm>.  

81. Mouvement National de liberation de l´Azawad. Dostupné z WWW: 

<http://mnlamov.net/>. 

82. Mouvement des Forces Démocratiques du Casamance (MFDC), Movement 

of Democratic Forces in the Casamance. [online]. Global Security. 11. 7. 

2011. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/mfdc.htm>. 

83. Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (Massob). 

[online]. Ecoi.net: European Country of Origin Infotmation Network: 

Immigration and Refugee Board of Canada. 12. 12. 2000. NGA35938.E. 

Dostupné 

z WWW:<https://www.ecoi.net/local_link/31666/262387_de.html>. 

84. Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP). [online]. ESCR-

Net: International Network for Economic, Social & Cultural Rights. 

Dostupné z WWW:<https://www.escr-net.org/member/movement-survival-

ogoni-people-mosop>. 



 69 
 

85. MPA – Mouvement Populaire Anjouanais. MOHAMED, Abdallah. 27. 11. 

2005. MweziNet: L´Encyclopedie des Comores. Dostupné z WWW: 

<http://www.comores-online.com/mwezinet/politique/partis/mpa.htm>. 

86. Muhammadu Buhari: reformed dictator returns to power in democratic 

Nigeria. [online]. The Guardian, 31. 3. 2015. SMITH, David. Guardian 

News and Media Limited or its affiliated companies 2015. Dostupné z 

WWW: <http://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/muhammadu-

buhari-military-dictator-nigeria-new-democratic-president>. 

87. National and Provincial Elections 2014: Results. [online]. Electoral 

Commission of South Africa: IEC. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.elections.org.za/resultsNPE2014/>. 

88. National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA). [online]. TRAC: 

Terrorism Research & Analysis Consortium. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.trackingterrorism.org/group/national-movement-

liberation-azawad-mnla>. 

89. New Offensive Expected Against Mai Mai Militias in Mineral-Rich Katanga. 

[online]. Refworld: UNHCR: The UN Refugee Agency. 4. 4. 2014. 

MCGREGOR, Andrew. Jamestown Foundation (2010). Dostupné z WWW: 

<http://www.refworld.org/docid/534f99be4.html >. 

90. Nigeria/Cameroon: The Bakassi Movement for Self-Determination 

(BAMOSD), including its president and other high-ranking officials from 

2002 to 2003; its mission and methods of action; whether it has ties to 

violent organizations or whether it is directly involved in violent acts; the 

main events in which it participated from 2002 to 2008; description of the 

membership card. [online]. 19 May 2010, Canada: Immigration and Refugee 

Board of Canada, ZZZ103494.FE,  [accessed 8 May 2015]. Dostupné 

z WWW: <http://www.refworld.org/docid/4dd24a0b2.html>. 

91. Nigeria: Bauchi Mayhem Spreads to Kano, Yola. OGBODO, Patience, 

MUHAMMAD, Abdulsalam, YUSUF, Umar. Vanguard. [online]. 28. 7. 

2009. 2015 AllAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/200907280110.html>. 

92. Nigeria: Clear Ken Saro-Wiwa, Others of Murded, MOSOP Urges Govt. 

[online]. 11. 11. 2014. CHINWO, Ernest. allAfrica. 2015 AllAfrica. 

Dostupné z WWW: <http://allafrica.com/stories/201411111319.html>. 



 70 
 

93. Nigeria: Government cracks down on Biafra secessionist movement. 

[online]. 19. 4. 2005. IRIN: humanitarian news and analysis. 2015 IRIN. 

Dostupné z WWW: <http://www.irinnews.org/report/53971/nigeria-

government-cracks-down-on-biafra-secessionist-movement>.  

94. Nigeria militants end ceasefire. [online]. 16. 10. 2009. BBC News. Dostupné 

z WWW: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8309980.stm>. 

95. Nigeria: Sect Violence Spreads in North – Deaths – Borno 100, Kano Three, 

Yobe Two. GUSAU, Isa Umar, KWARU, Mustapha Isah, SALKIDA, 

Ahmad, IDRIS Hamza, JA´AFAR, Ja´afar. Daily Trust. [online]. 28. 7. 2009. 

2015 AllAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/200907280047.html>. 

96. Nigeria: Violence Spreads to Katsina. LAWAL, Ibrahim. Daily Trust. 

[online]. 29. 7. 2009. 2015 AllAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/200907290439.html>. 

97. Ogaden National Liberation Front (ONLF). 2015. Dostupné 

z WWW:<http://onlf.org/>. 

98. Orania: Afrikaner dream gives capitalism a human face. [online]. 12. 11. 

2014. SOSIBO, Kwanele. Mail&Guardian Online. Dostupné z WWW: 

<http://mg.co.za/article/2014-11-12-orania-afrikaner-dream-gives-

capitalism-a-human-face>. 

99. Orania Movement. Lief Orania!, in partnership with Orania Toere. Dostupné 

z WWW:<http://www.lief-orania.co.za/oraniamovement.php>. 

100. Oromo Liberation Front, ABO/OLF. 2005. Dostupné z WWW: 

<http://www.oromoliberationfront.org/>. 

101. Oromo Liberation Front, ABO-OLF. 2009. Dostupné z WWW: 

<http://www.oromoliberationfront.info/index.html>. 

102. Oromo Nationalism on the Rise in Ethiopia. [online]. Al Jazeera, 1. 8. 

2014. DAVISON, William. 2015 Al Jazeera Media Network. Dostupné z 

WWW: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/oromo-

nationalism-rise-ethiopia-201472981456841809.html>. 

103. Oodua Peoples Congress (OPC), Oodua Liberation Movement (OLM), 

Revolutionary Council of Nigeria (RCN). [online]. Global Security. 11. 7. 

2011. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/yoruba.htm>. 



 71 
 

104. People Groups. The Joshua Project. 2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<https://joshuaproject.net/people_groups>. 

105.  Polisario Front. Encyclopaedia Britannica. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.britannica.com/topic/Polisario-Front>. 

106. Political Party Wants Cape Region to Secede from South Africa. [online]. 

20. 2. 2014. TAYLOR, Darren. Voice of America. Dostupné z WWW: 

<http://www.voanews.com/content/political-party-wants-cape-region-to-

secede-from-south-africa-/1855645.html>. 

107. Population Density Map of Congo, Dem. Rep. of. [online].  World Trade 

Press: Best Country Report. 2015, World Trade Press. Dostupné 

z WWW:<http://www.bestcountryreports.com/Population_Map_Congo,%20

Dem.%20Rep.%20of.php>. 

108. Population Density Map of Ethiopia. [online]. World Trade Press: Best 

Country Report. 2015, World Trade Press. Dostupné 

z WWW:<http://www.bestcountryreports.com/Population_Map_Ethiopia.ph

p>. 

109. Population Density Map of Nigeria. World Trade Press: Best Country 

Report. [online].  2007, World Trade Press. Dostupné 

z WWW:<http://www.bestcountryreports.com/Population_Map_Nigeria.php

>. 

110. Population Density Map of Sudan. World Trade Press: Best Country 

Report. [online]. 2012, World Trade Press. Dostupné z WWW: 

<http://www.bestcountryreports.com/Population_Map_Sudan.php>. 

111. Population, 1991-2011, Namibia. Knoema. 2011-2015. [online]. 

Dostupné z WWW:<http://knoema.com/NMP2012/population-1991-2011-

namibia?tsId=1000170>. 

112. Pro-autonomy movements arise in Libya´s Cyrenaica region. [online]. 

Nationalia. 6. 3. 2012. Nationalia 2007-2015, BY-NC-ND. Dostupné 

z WWW:<http://www.nationalia.info/new/9500/pro-autonomy-movements-

arise-in-libyas-cyrenaica-region>. 

113. Q&A: Ethiopia´s Afar region. [online]. 18. 1. 2012. BBC News. 2015 

BBC News. Dostupné z WWW: <http://www.bbc.com/news/world-africa-

16620783>. 



 72 
 

114. Reopening Nigeria´s civil war wounds. [online]. 30. 5. 2007. MURRAY, 

Senan. BBC News. Dostupné z WWW: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6657259.stm>. 

115. Rif Independent Movement. 2012-2015. Dostupné z WWW: 

<http://rif.livenations.net/>. 

116. Rif Independence Movement. Organization of Emerging African States 

(OEAS). 2011-2015. Dostupné z WWW: <http://oeas.info/rif.html>. 

117. Road transport – Road density. Transportation. World Data Atlas. 

[online]. Knoema. 2011-2015. Dostupné 

z WWW:<http://knoema.com/atlas/topics/Transportation/Road-

transport/Road-density>. 

118. Sahara´s Polisario Front threatens new armed struggle against Morocco. 

[online]. MEE: Middle East Eye. 10. 11. 2014. Dostupné 

z WWW:<http://www.middleeasteye.net/news/sahara-s-polisario-front-

threatens-new-armed-struggle-against-morocco-44497520>. 

119. S.C.N.C.: Southern Cameroons National Council. 2010-2013. Dostupné 

z WWW: <http://www.scncforsoutherncameroons.net/new/>. 

120. SCAPO Open Letter to President Biya of Cameroun: Apology to/and 

Restoration of Southern Cameroons. [online]. 7. 9. 2015. Change.org, Inc. 

Dostupné z WWW: <https://www.change.org/p/united-nations-organisation-

security-council-mr-ban-ki-moon-un-secretary-general-invite-un-to-set-up-

transition-administration-in-former-british-cameroons/u/13278656>. 

121. Seleka: the militia terrorising Central African Republic´s Christian 

population. [online]. THOMSON, Alex. The Telegraph. 7. 12. 2013.  

Dostupné 

z WWW:<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocea

n/centralafricanrepublic/10502752/Seleka-the-militia-terrorising-Central-

African-Republics-Christian-population.html>. 

122. Sidama Liberation Front (SLF)/Sidaamu Wolaphphate Alibishsha 

(SWA). 2010. Dostupné z WWW: <http://sidamaliberation-

front.org/About%20SLF.html>. 

123. Sidama People: Ethiopia´s Kushitic Expert Coffee Growers. 17. 8. 2013. 

Trip Down Memory Lane. [online]. Dostupné z WWW:<http://kwekudee-



 73 
 

tripdownmemorylane.blogspot.cz/2013/08/sidama-people-ethiopias-kushitic-

expert.html>. 

124. South Congo (Self-proclaimed state). SACHE, Ivan. 24. 9. 2014. CRW 

Flags. Dostupné z WWW: <http://www.crwflags.com/fotw/flags/cg-

scg.html>. 

125. South Sudan: Open Letter to President Obama – Now is the Time to Act 

to Prevent Starvation in the Nuba Mountains. South Sudan News Agency. 

[online]. 2. 3. 2012. 2015 AllAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201203050486.html>. 

126. Southern Cameroons Conflict. [online]. The Conflict Watch. 

WordPress.com. Dostupné 

z WWW:<https://theconflictwatch.wordpress.com/africa/southern-

cameroons-conflict/>. 

127. SPLM-N Fighters Calim Capture of Major Town in S. Kordofan. . 

[online]. Sudan Tribune, 28. 3. 2015. SudanTribune 2003-2015. Dostupné z 

WWW: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article54430>. 

128. State Fragility Index and Matrix 2013 (Table 1). MARSHALL, Monty 

G., COLE, Benjamin R. Centre for Systemic Peace. Dostupné z WWW: 

<http://www.systemicpeace.org/inscr/SFImatrix2013c.pdf>. 

129. Statistics South Africa. 2007. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://interactive.statssa.gov.za:8282/webview/>. 

130. Statutes of the Peoples´ Alliance for Freedom and Democracy. [online].  

OromianEconomist: Economic and development analysis. 6. 8. 2015. 

Dostupné z WWW:<https://oromianeconomist.wordpress.com/tag/the-

sidama-liberation-front-slf/>. 

131. Sudan: Army Clashes With South Kordofan Rebels As They Vow to 

Keep Fighting. Sudan Tribune. [online]. 15. 10. 2012. 2015 AllAfrica. 

Dostupné z WWW:<http://allafrica.com/stories/201210160995.html>. 

132. Sudan: Conflict Risk Alert – Stopping the Spread of Sudan´s New Civil 

War. International Crisis Group. [online]. 26. 9. 2011. 2015 AllAfrica. 

Dostupné z WWW:<http://allafrica.com/stories/201110041001.html>. 

133. Sudan: Govt Army Denies Failure to Invade Rebels´ Bastion. Sudan 

Tribune. [online]. 23. 5. 2012. 2015 AllAfrica. Dostupné 

z WWW:<http://allafrica.com/stories/201205240616.html>. 



 74 
 

134. Sudan People´s Liberation Movement/Army – North (SPLM-N/SPLA-

N). [online]. Sudan Tribune, 2015. SudanTribune 2003-2015. Dostupné z 

WWW: <http://www.sudantribune.com/spip.php?mot147>. 

135. Sudan People´s Liberation Movement-North (SPLM-N). [online]. Global 

Security. 6. 1. 2014. GlobalSecurity.org 2000-2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/splm-n.htm>. 

136. Sudan Rebels Form Alliance to Oust President. [online]. Al Jazeera, 13. 

11. 2011. 2015 Al Jazeera Media Network. Dostupné z WWW: 

<http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/11/2011111313442277256.htm

l>. 

137. Sudan Troops Battle Rebels in War-torn South Kordofan. [online]. Times 

Live, 13. 1. 2015. Times Media Group 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.timeslive.co.za/africa/2015/01/13/sudan-troops-battle-rebels-in-

war-torn-south-kordofan>. 

138. Survival of the whitest: inside an Afrikaner boot camp. [online]. 18. 11. 

2011. VAN GELDER, Elles. The Telegraph. Dostupné z WWW: 

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafr

ica/8891519/Survival-of-the-whitest-inside-an-Afrikaner-boot-camp.html>. 

139. The Beja Congress. BejaFriends.org. Dostupné 

z WWW:<http://www.bejafriends.org/the-beja-congress.html>. 

140. The Beja People of Sudan, Eritrea and Egypt: The Narrative Profile. 

1996, 2009 Orville Boyd Jenkins. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://orvillejenkins.com/profiles/beja.html>. 

141. The Casamance conflict: out of sight, out of mind?. Humanitarian 

Practise Network (HPN). EVANS, Martin. Duben 2002. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://odihpn.org/magazine/the-casamance-conflict-out-of-sight-

out-of-mind/>. 

142. The Causes of the Uprising in Northern Mali. [online]. 6. 2. 2012. 

MORGAN, Andy. Think Africa Press. Dostupné z WWW: 

<http://thinkafricapress.com/mali/causes-uprising-northern-mali-tuareg>. 

143. The Facts and Figures of Bakassi. Nairaland Forum. 14. 8. 2008. 

[online]. Dostupné z WWW:<http://www.nairaland.com/159992/facts-

figures-bakassi-must-read>. 



 75 
 

144. The Federalist Movement in a Deeply Divided Libya. [online]. ELJARH, 

Mohamed. 4. 9. 2014. Atlantic Council. Dostupné z WWW: 

<http://www.atlanticcouncil.org/en/blogs/menasource/the-federalist-

movement-in-a-deeply-divided-libya>. 

145. The Guardian view on Nigeria´s election: the right man is out, the right 

man is in (Editorial). [online]. The Guardian, 1. 4. 2015. Guardian News and 

Media Limited or its affiliated companies 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/01/guardian-view-

nigeria-elections-right-man-out-right-man-in>. 

146. The Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP). [online]. 

Ogoni Charities. 2014. Dostupné z WWW: 

<http://www.ogonicharity.camp7.org/page-61652>. 

147. The New Democratic Transition in Libya and the Aspirations of the 

Cyrenaican People. [online]. The Federalist Debate (Centro Studi Sul 

Federalismo 2001-2012). BUERA, Osama. March 2013. Vol. 26. No. 1. 

Dostupné z WWW: <http://www.federalist-

debate.org/index.php/current/item/816-the-new-democratic-transition-in-

libya-and-the-aspirations-of-the-cyrenaican-people>. 

148. The O´odua People´s Congress (OPC): Fighting Violence with Violence. 

[online]. Human Rights Watch. 2015. Dostupné 

z WWW:<https://www.hrw.org/report/2003/02/28/oodua-peoples-congress-

opc/fighting-violence-violence>. 

149. The Oodua Peoples Congress (OPC), including when formed, leaders, 

aims, ethnicity, treatment of members and when it first came into conflict 

with the government authorities [NGA32576.E] [online]., 26. August 1999. 

IRB - Immigration and Refugee Board of Canada. Ecoi.net. Dostupné 

z WWW:<http://www.ecoi.net/local_link/188556/306595_de.html>. 

150. The Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). [online]. Organization 

for Statehood & Freedom (OSF). 2010. Dostupné 

z WWW:<http://www.statehoodandfreedom.org/en/the-saharawi-

stuggle/the-saharawi-arab-democratic-republic-sadr>. 

151. The World Factbook: Western Sahara. Central Intelligence Agency. 

[online]. Dostupné z WWW:<https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/wi.html>. 



 76 
 

152. Tigray Regional Health Bureau. Ministry of Health. Government of 

Ethiopia. 2012. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.moh.gov.et/cs/tigrayhb>. 

153. Tigrayan People´s Liberation Front. Encyclopaedia Britannica. 2015. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/595588/Tigrayan-Peoples-

Liberation-Front>. 

154. Toubou Front for the Salvation of Libya. [online]. TRAC: Terrorism 

Research & Analysis Consortium. 2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.trackingterrorism.org/group/toubou-front-salvation-

libya>. 

155. UFDR: Union of Democratic Forces for Unity. [online]. Global Security. 

30. 12. 2012. GlobalSecurity.org. 2000-2015. Dostupné 

z WWW:<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ufdr.htm>. 

156. UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organization. UNPO 2010-

2014. Dostupné z WWW: <http://unpo.org>. 

157. Unspeakable horrors in a country on the verge of genocide. [online]. 22. 

11. 2013. SMITH, David. The Guardian. 2015 Guardian News and Media 

Limited or its affiliated companies. Dostupné z WWW: 

<http://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/central-african-republic-

verge-of-genocide>. 

158. Uppsala Conflict Data Program (retrieval: 31. 3. 2015). UCDP Conflict 

Encyclopedia. 2014. Uppsala University. Dostupné z WWW: 

<http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php>. 

159. Welcome to Orania… as long as you´re white: Remote town in South 

Africa Where Afrikaners dream of building their own state. [online]. 8. 5. 

2013. ENOCH, Nick. DailyMail Online. Associated Newspapers Ltd. 

Dostupné z WWW: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2321236/Orania-Whites-town-South-Africa-Afrikaners-dream-building-

state.html>. 

160. Western Sahara profile. [online]. 7. 1. 2014. BBC News. 2015 BBC. 

Dostupné z WWW: <http://www.bbc.com/news/world-africa-14115273>. 



 77 
 

161. Who are Nigeria´s Boko Haram Islamists?. [online]. BBC News, 21. 1. 

2015. CHOTHIA, Farouk. BBC 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501>. 

162. Who are Nigeria´s Mend oil militants? [online]. 4. 10. 2010. DUFFIELD, 

Caroline. BBC News. Dostupné z WWW: <http://www.bbc.com/news/world-

africa-11467394>. 

163. World: Africa Analysis: Uprising in the Caprivi. [online]. 4. 8. 1999. 

HAWLEY, Caroline. BBC News. Dostupné z WWW: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/411031.stm>. 

164. World Bank: Data. The World Bank Group. 2015. Dostupné z WWW: 

<http://data.worldbank.org/>. 

165. World Culture Encyclopedia: Countries and their Culture. Advameg Inc., 

2015. [online]. Dostupné z WWW:<http://www.everyculture.com/>. 

166. Why Nigeria has not defeated Boko Haram. [online]. BBC News, 14. 5. 

2014. WALKER, Andrew. BBC 2015. Dostupné z WWW: 

<http://www.bbc.com/news/world-africa-27396702>. 

  



 78 
 

Seznam příloh 
Příloha č. 1. Aktivní separatistická hnutí v Africe (tabulka) 

Příloha č. 2: Africké regiony s výskytem separatistických hnutí (tabulka) 

Příloha č. 3. Alžírsko, Kabylie (mapa) 

Příloha č. 4. Angola, Cabinda (mapa) 

Příloha č. 5. Demokratická republika Kongo, regiony (mapa) 

Příloha č. 6. Etiopie, Afar (mapa) 

Příloha č. 7. Etiopie, Ogaden (mapa) 

Příloha č. 8. Etiopie, Oromie (mapa) 

Příloha č. 9. Etiopie, Tigray (mapa) 

Příloha č. 10. Etiopie, Sidama (mapa) 

Příloha č. 11. Jihoafrická republika, provincie (mapa) 

Příloha č. 12. Kamerun, Ambazonie (mapa) 

Příloha č. 13. Kamerun, Bakassi (mapa) 

Příloha č. 14. Keňa, Mombasa, pobřežní oblasti (mapa) 

Příloha č. 15. Komory, Anjouan (Nzwani) (mapa) 

Příloha č. 16. Libye, Cyrenaica (mapa) 

Příloha č. 17. Libye, Tibu (mapa) 

Příloha č. 18. Mali, Azawad (mapa) 

Příloha č. 19. Maroko, Arif (mapa) 

Příloha č. 20. Maroko, Západní Sahara (mapa) 

Příloha č. 21. Nabimie, Zambezi (Caprivi) (mapa) 

Příloha č. 22. Nigérie, Biafra (mapa) 

Příloha č. 23. Nigérie, regiony (mapa) 

Příloha č. 24. Nigérie, Oduduwa (mapa) 

Příloha č. 25. Nigérie, Ogoni (mapa) 

Příloha č. 26. Rovníková Guinea (mapa) 



 79 
 

Příloha č. 27. Senegal, Casamance (mapa) 

Příloha č. 28. Středoafrická republika, regiony (mapa) 

Příloha č. 29. Súdán, Beja (mapa) 

Příloha č. 30. Súdán, Jižní Kordofán, Stát Modrého Nilu (mapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 
 

Přílohy 
Příloha č. 1: Tabulka: Aktivní separatistická hnutí v Africe 

Stát 
Region(y)/

Etnikum 
Hnutí/Politická 

organizace 
Rok 

vzniku Cíl 
Násilné 

(ano/ne) Síla  

Alžírsko Kabylie 
Hnutí za autonomní 

Kabylii (MAK) 2001 nezávislost ano 
 

Angola Cabinda 
Fronta za osvobození 

enklávy Cabinda (FLEC) 1963 nezávislost ano 
1200 

vojáků 

Demokratic
ká 

republika 
Kongo Bas Congo Bundu dia Kongo 1969 nezávislost ano 

100 000 
přívrženc

ů 

 
Katanga Mai Mai Kata Katanga 2011 nezávislost ano 

 

Etiopie Afar 

Afarská 
revolucionářská 

demokratická fronta 
jednoty (ARDUF) 1993 nezávislost ano 

 

 

Ogaden 

Ogadenská národně 
osvobozenecká fronta 

(ONLF) 1984 nezávislost ne 

2000-
3000 

vojáků 

 
Oromie 

Oromská 
osvobozenecká fronta 

(OLF) 1973 nezávislost ano 
5000 

vojáků 

 
Tigray 

Tigrayská lidově 
osvobozenecká fronta 1975 

vyšší míra 
autonomie ne 

499 z 
547 

mandátů 
v 

parl.volb
ách 2010 
(součástí 
koalice 
EPRDF) 

 
Sidama 

Sidamská 
osvobozenecká fronta 1999 

vyšší míra 
autonomie ano 

 Jihoafrická 
republika Kapsko 

Afrikánské hnutí 
odporu (AWB) 1973 nezávislost ano 

80 000 
členů 

  

Hnutí Oranie 1991 nezávislost ne 

1000 
obyvatel 
nacionali
stického 
města 
Oranie 

  

Národní fronta  2013 nezávislost ne 

0,05% v 
provincii 
Gauteng 
(volby do 

NS a 
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zastupite
lstev 
2014) 

  

Svobodná fronta plus 1994 
vyšší míra 

autonomie ne 

4 z 400 
mandátů 

v 
Národní

m 
Shromáž
dění v r. 

2014 

Kamerun 
Ambazoni

e 
Jihokamerunská liga 

mládeže (SCYL) 1995 nezávislost ne 
700 000 

členů 

  

Jihokamerunská lidová 
organizace (SCAPO) 2002 

vyšší míra 
autonomie ne 

 

  

Jihokamerunská 
národní rada (SCNC) 1995 nezávislost ne 

 

 

Bakassi 
Bakasské hnutí za 

sebeurčení (BAMOSD) 2006 nezávislost ne 
 

Keňa 

Mombasa, 
její okolí a 
pobřežní 
oblasti 

Mombasská 
republikánská rada 

(MRC) 1999 nezávislost ano 

1.5 
milionu 

členů dle 
MRC/100 
000 dle 

analytiků 

Komory 
Nzwani 

(Anjouan) 
Anjouanské lidové 

hnutí (MPA) 1997 nezávislost ano 
 

Libye Cyrenaica Hnutí za federální Libyi 
 

vyšší míra 
autonomie ano 

 

 

Tibu 
Tibuská fronta za 
záchranu Libye 2007 

názorové 
štěpení ano 

 

Mali Azawad 
Národní hnutí za 

osvobození Azawadu 2011 nezávislost ano 

9000-10 
000 

vojáků 

Maroko Arrif 
Rifské hnutí za 

nezávislost 20. léta nezávislost ano 
 

 

Západní 
Sahara Fronta Polisario 1973 nezávislost ano 

15 000 
vojáků 

Namibie 
Zambezi 
(Caprivi) 

Caprivská 
osvobozenecká 

fronta/hnutí 1994 
názorové 
štěpení ano 

 

Nigérie Biafra 

Hnutí za aktualizaci 
suverénního státu 

Biafra 1999 nezávislost ano 
 

 

Borno, 
Yobe Boko Haram 2002 nezávislost ano 

4000-
6000 

vojáků 

 

Delta 
Nigeru 

Hnutí za emancipaci 
Delty Nigeru 2004 

názorové 
štěpení ano 

15 000 
vojáků 
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Oduduwa Lidový Kongres Oodua 1997 

názorové 
štěpení ano 

2 miliony 
členů 

 
Ogoni 

Hnutí za přežití lidu 
Ogoni 1990 

vyšší míra 
autonomie ne 

300 000 
členů 

Rovníková 
Guinea Bioko 

Hnutí za sebeurčení 
ostrova Bioko 1993 nezávislost ano 

 

Senegal 
Casamanc

e 
Hnutí demokratických 

sil v Casamance 1982 nezávislost ano 
2300 

vojáků 

Středoafric
ká 

republika 

severní 
muslimské 

regiony 

aliance Séléka (Unie 
demokratických sil pro 

jednotu UFDR, Unie 
republikánských sil 

UFR, Konvence patriotů 
pro spravedlnost a mír 

CPJP) 2007 
vyšší míra 

autonomie ano 
 

Súdán Beja Kongres Beja 1952 
vyšší míra 

autonomie ano 
 

 

Jižní 
Kordofán, 

státy 
Modrého 

Nilu 

Súdánské lidové 
osvobozenecké 

hnutí/armáda severu 
(SPLM/A-N) 2011 

názorové 
štěpení ano 

  

 

Zdroje: African Defence Review, 1994; AllAfrica, 2000, 2009, 2013, 2014, 2015; Al Jazeera, 

2013, 2014; Atlantic Council, 2014; AWB, 2015; BAMOSD, 2012; BBC News, 1999, 2007, 2009, 2010, 

2012, 2013, 2014; BDlive, 2012; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2010, 2014; 

Carleton University, 2012; Conflict Observer Project, 2012; Cornwell (OASIS), 1998; Council on 

Foreign Relations, 2007; CRW Flags, 2014; DailyMail, 2013; Ecoi.net, 1999, 2000, 2009; Electoral 

Commission of South Africa, 2015; Encyclopedia Britannica, 2015; ESCR-Net; Ethiopian News, 2010; 

FAS, 1999; France 24, 2012; Freedom Front Plus, 2014; Global Security, 2000-2015; Huffington Post, 

2014; HRW, 2013; Change.org, 2015; Chicago Tribune, 2012; Ikuska Libros, 1993; International 

Business Publications, 2011; Inter-Parliamentary Union, 1998; IRIN, 2005, 2012; Lief Orania!; 

Mail&Guardian Online, 2014; MOSOP, 2015; Matebeleland Freedom Party; Mouvement National de 

liberation de l´Azawad; Mouvement Pour l´Autodétermination de la Kabylie, 2015; MweziNet, 2005; 

Notholt, Stuart, 2009; Ogoni Charities, 2014; OLF, 2005, 2009; ONLF, 2015; Organization of Emerging 

African States, 2011-2015; OnWar, 2015; OSF, 2010; Polity, 2014; Project Nova Europa, 2014; Reuters, 

2012; RefWorld (UNHCR), 2010, 2014; Rif Independent Movement, 2012-2015; Sellassie WWW; 

Sidama Liberation Front, 2010; Siwel, 2011; Southern Cameroons National Council, Spring Time of 

Nations, 2014; 2010-2013; Sudan Tribune, 2014, 2015; The Conflict Watch; The Federalist Debate, 2013; 

The Guardian, 2013, 2014; The Telegraph, 2008, 2011; Think Africa Press, 2012; TRAC, 2015; 

Unrepresented Nations and Peoples Organization, 2010-2014; Uppsala University, 2014; Voice of 

America, 2014; World Public Library, 2015; World Statesmen, 2001-2015; Zelin, 2014.  
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Příloha č. 2: Tabulka: Africké regiony s výskytem separatistických hnutí 

Stát 

Rok 
nezávislos

ti státu 
Rozloha 

(km²) 
Počet 

obyvatel  

Hustota 
infrastru

ktury 
(km/100 

km²) 

Státní 
zřízení 

(unitární 
stát/federac

e) 
Region(y)/E

tnikum 
Počet 

obyvatel 

Alžírsko 1962 2382000 39,21 mil. 4,8 unitární Kabylie 3,5 mil. 

Angola 1975 1246700 21,47 mil. 4,1 unitární Cabinda 688 285 

Demokra
tická 

republika 
Kongo 1960 2344858 67,51 mil. 6,5 unitární Bas Congo 2,8 mil. 

      

Katanga 6,9 mil. 

Etiopie 
1000 
př.n.l. 1104300 94,1 mil. 4 

federace (od 
r. 1995) Afar 1,8 mil. 

      

Ogaden 4,4 mil. 

      

Oromie 20 mil. 

      

Tigray 4,6 mil. 

      

Sidama 8 mil. 

Jihoafrick
á 

republika 1910 1221000 52,98 mil. 29,7 unitární Kapsko 6,1 mil. 

Kamerun 1960 475440 22,25 mil. 10,5 unitární Ambazonie 6 mil. 

      

Bakassi 250000 

Keňa 1963 582650 44,35 mil. 27,7 unitární 

Mombasa, 
její okolí a 
pobřežní 
oblasti 22,5 mil. 

Komory 1975 2170 734917 47,3 federace  
Nzwani 

(Anjouan) 277 500 

Libye 1951 1759540 6,202 mil. 4,7 unitární Cyrenaica 1 mil. 

      

Tibu 2600 

Mali 1960 1240000 15,3 mil. 1,8 unitární Azawad 450 000 

Maroko 1956 446550 33,01 mil. 13,1 unitární Arrif 1,4 mil. 

      

Západní 
Sahara 570,866 

Namibie 1990 824292 2,303 mil. 5,5 unitární Zambezi 100000 

Nigérie 1960 923773 173,6 mil. 20,9 
federace (od 

r. 1963) Biafra 13,5 mil. 

      

Borno, Yobe 6,5 mil. 

      

Delta Nigeru 4,1 mil. 

      

Oduduwa 5,3 mil. 

      

Ogoni 850000 

Rovníkov
á Guinea 1968 28051 757014 10,3 unitární Bioko 260462 
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Zdroje: African Development Bank/Fund, 2009; CIA; City population, 1998-2015; 

CRB, 2011; Encyclopaedia Britannica, 2015; Encyclopedia.com, 2004; Federation of 

Free States of Africa, 2007-2013; Government of Ambazonia, 2015; Government of 

Ethiopia, 2012; Humanitarian Practise Network, 2002; Info-Angola, 2008-2015; 

International Monetary Fund, 2005; Knoema, 2011-2015; Lonely Planet, 2007; 

Nairaland Forum, 2008; Orville Boyd Jenkins, 1996-2009; Statistics South Africa, 

2007; The James Town Foundation, 2012; The Joshua Project, 2015; The World Bank 

Group, 2015; Trip Down Memory Lane, 2013; U.S. Department of State, 2010; UNPO, 

2010-2014; World Culture Encyclopedia, 2015; World Trade Press, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal 1960 196190 14,13 mil. 7,6 unitární Casamance 1,1 mil. 

Středoafr
ická 

republika 1960 622984 4,616 mil. 3,3 unitární 

severní 
muslimské 

regiony 750 000 

Súdán 1956 1861484 37,96 mil. 0,5 federace Beja 2,1 mil. 

      

Jižní 
Kordofán, 

státy 
Modrého 

Nilu 1,8 mil.  
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Příloha č. 3: Mapa: Alžírsko, Kabylie 

 

 

Zdroj: La Jeunesse Sportive de Kabylie. 13. 5. 2006. Parlons Foot. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.parlonsfoot.com/archives/2005/05/13/la-jeunesse-sportive-de-

kabylie/>. 

Příloha č. 4: Mapa: Angola, Cabinda 

 

Zdroj: Q&A: Cabinda conflict. 12. 1. 2010. BBC News. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8452228.stm/>. 
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Příloha č. 5: Mapa: Demokratická republika Kongo, regiony 

 

 

Zdroj: Ghostk, Wikia. 23. 8. 2014. [online]. Dostupné z 

WWW<http://ghostk.wikia.com/wiki/File:Democratic-republic-of-congo-

provinces-map.gif>. 

  



 87 
 

Příloha č. 6: Mapa: Etiopie, Afar 

 

Zdroj: The Afar People. Can-Go Afar.[online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.cangoafar.ca/the-afar-people/the-afar-people.aspx>. 

 

Příloha č. 7: Mapa: Etiopie, Ogaden 

 

Zdroj: Ogaden: Seven Ethiopian towns taken. 14. 11. 2009. Al Jazeera.[online]. 

Dostupné 

z WWW:<http://www.aljazeera.com/news/africa/2009/11/200911147164555146.html>. 
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Příloha č. 8: Mapa: Etiopie, Oromie 

 

 

Zdroj: Oromo Liberation Front, 2005. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.oromoliberationfront.org/OromiaBriefs.htm>. 
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Příloha č. 9: Mapa: Etiopie, Tigray 

 

Zdroj: Ethiopia Tigray – Ethiopia maps. Maps of Net. 2014. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://mapsof.net/map/ethiopia-tigray>. 

 

 

Příloha č. 10: Mapa: Etiopie, Sidama 

 

 

Zdroj: SNNPR and Sidama. 24. 5. 2010. IAN Families. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://ianfamily.blogspot.cz/2010/05/snnpr-and-sidama.html>. 
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Příloha č. 11: Mapa: Jihoafrická republika, provincie 

 

 

Zdroj: South Africa Provinces and Towns. BSA: Booking South Africa. 2001-2012. 

[online]. Dostupné z WWW:<http://www.towns.bookingsouthafrica.com/>. 
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Příloha č. 12: Mapa: Kamerun, Ambazonie 

 

Zdroj: The Self-Declared Republic of Ambazonia. LEWIS, Martin W. 2. 8. 2010. 

GeoCurrents. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.geocurrents.info/geopolitics/the-self-declared-republic-of-

ambazonia>. 
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Příloha č. 13: Mapa: Kamerun, Bakassi 

 

Zdroj: Nigeria and Cameroon probe attack. 14. 11. 2007. BBC News. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7092754.stm>. 

 

Příloha č. 14: Mapa: Keňa, Mombasa, pobřežní oblasti 

 

 

Zdroj: Kenya: Mombasa separatist Mwamnuadzi charged. 16. 10. 2014. Africa News 

and Analysis. BBC. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://africajournalismtheworld.com/tag/mombasa-republican-council/>. 
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Příloha č. 15: Mapa: Komory, Anjouan (Nzwani) 

 

Zdroj: Comors. National Geographic. 1999-2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/comoros-guide/>. 

 

 

Příloha č. 16: Mapa: Libye, Cyrenaica 

 

Zdroj: Is Libya Dissolving? UMANA, Felipe. 30. 3. 2012. Foreign Policy in Focus. 

[online]. Dostupné z WWW:<http://fpif.org/is_libya_dissolving/>.  
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Příloha č. 17: Mapa: Libye, Tibu 

 

Zdroj: Libya: Population. 8. 12. 2015. Fanack Chronicle. [online]. Dostupné 

z WWW:<https://chronicle.fanack.com/libya/population/>. 

 

Příloha č. 18: Mapa: Mali, Azawad 

 

Zdroj: Tuaregs claim ´independence´ from Mali. 6. 4. 2012. Al Jazeera. [online]. 

Dostupné 

z WWW:<http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/04/20124644412359539.html>. 
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Příloha č. 19: Mapa: Maroko, Arif 

 

Zdroj: Rif Independence Movement. 2012-2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://rif.livenations.net/>. 

 

Příloha č. 20: Mapa: Maroko, Západní Sahara 

 

Zdroj: Leaked cables: Morocco lobbied UN to turn blind eye to Western Sahara in 

´House of Cards´ operation. CLARKE, Joe Sandler, PURVIS, Katherine. 18. 6. 2015. 

The Guardian. Stop Making Sense. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://stopmakingsense.org/2015/06/18/leaked-cables-morocco-lobbied-un-

to-turn-blind-eye-to-western-sahara-in-house-of-cards-operation/>. 
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Příloha č. 21: Mapa: Namibie, Zambezi (Caprivi) 

 

Zdroj: World: Africa Namibia admits Caprivi abuses. 12. 8. 1999. BBC News. [online]. 

Dostupné z WWW:<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/418896.stm>. 

 

Příloha č. 22: Mapa: Nigérie, Biafra 

 

Zdroj: Nigeria: Biafra supporters ´not a threat´ to the country says government. 

IACCINO, Ludovica. 14. 7. 2015. International Business Times. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.ibtimes.co.uk/nigeria-biafra-supporters-not-threat-country-says-

government-1510845>. 
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Příloha č. 23: Mapa: Nigérie, regiony 

 

 

Zdroj: Mappery.com, 12. 8. 2011. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.mappery.com/Nigeria-political-regions-Map>. 
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Příloha č. 24: Mapa: Nigérie, Oduduwa 

 

Zdroj: Goodbye Nigeria, Hello Oduduwa (Part 2). FANI-KAYODE, Femi. 21. 5. 2014. 

Osun Defender. [online]. Dostupné z WWW:<http://www.osundefender.org/goodbye-

nigeria-hello-oduduwa-part-2-by-femi-fani-kayode/>. 
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Příloha č. 25: Mapa: Nigérie, Ogoni 

 

Zdroj: Ogoni in Nigeria. Joshua Project. 2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<https://joshuaproject.net/people_groups/19639/NI>. 

 

Příloha č. 26: Mapa: Rovníková Guinea, Bioko 

 

Zdroj: So I´m Going to Africa… 23. 8. 2014. Loco Por Bioko (Word Press). [online]. 

Dostupné z WWW:<http://blogs.cornell.edu/cuajfd226/>. 
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Příloha č. 27: Mapa: Senegal, Casamance 

 

Zdroj: The Casamance War in Senegal (1982-2014). 23. 9. 2014. The History Guy 

Media, Roger A. Lee. 1998-2014. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.historyguy.com/casamance_senegal_war.html>. 
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Příloha č. 28: Mapa: Středoafrická republika, regiony 

 

Zdroj: Central African Republic Map. 10. 7. 2011. Mappery. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://www.mappery.com/Central-African-Republic-Map-2>. 
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Příloha č. 29: Mapa: Súdán, Beja 

 

Zdroj: Beja, Hadendoa in Sudan. The Joshua Project. 2015. [online]. Dostupné 

z WWW:<https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU>. 
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Příloha č. 30: Mapa: Súdán, Jižní Kordofán, Stát Modrého Nilu 

 

 

Zdroj: Policy.Mic, 21. 10. 2013, in Sudanese Government is Implementing a 

Vicious, Coordinated Plan to Starve Its People. AL AKCHAR, Ziad. [online]. Dostupné 

z WWW:<http://mic.com/articles/69027/sudanese-government-is-implementing-a-

vicious-coordinated-plan-to-starve-its-people>. 


