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Abstrakt 

 Tématem této bakalářské práce je vliv USA na vyjednávání v Severním Irsku 

v souvislosti s aplikací a posunem teorie konsociační demokracie. Konflikt v Severním 

Irsku má svoje počátky v 17. století, kdy na území Ulsteru začali přicházet protestanté 

ze Skotska a Anglie. Náboženské rozdíly mezi obyvatelstvem, většina původního 

obyvatelstva byli katolíci, vedly v průběhu staletí ke vzniku a oddělení dvou etnik na 

území Ulsteru – protestantů a katolíků. Po rozdělení ostrova v roce 1921, kdy jižní část 

ostrova vyhlásila nezávislost, zůstala oblast Severního Irska součástí Království Velké 

Británie a Severního Irska a konflikt mezi etniky se ještě přiostřil, protože většina 

katolíků chtěla sjednocení ostrova pod Irskou republikou (republikáni), ale protestanté 

chtěli zůstat v unii s Velkou Británií (unionisté a loajalisté). Na konci šedesátých let se 

konflikt změnil v násilný a útoky a zabíjení pokračovaly následujících třicet let v období 

nazývaném „the Troubles.“ Konflikt byl vyřešen až na konci 90. let 20. století za 

přispění vlád Irska, Spojeného království a USA. 

 Deskriptivní část této práce popisuje konflikt v Severním Irsku, jeho kořeny a 

pokusy o řešení. Zvláštní důraz je kladen na roli Spojených států amerických ve 

vyjednávání od propuknutí „the Troubles“ do uzavření Velkopáteční dohody, tedy mezi 

lety 1969 a 1998. Autorka v praktické části práce hodnotí roli dvou konkrétních aktérů – 

prezidenta Clintona a bývalého senátora George Mitchella na vyjednávání vedoucí 

k uzavření Velkopáteční dohody. Teoretická část práce se zabývá teorií konsociační 

demokracie Arenda Lijpharta, popisuje její posun v souvislosti s rolí externího aktéra 

při vzniku konsociačních demokracií a aplikuje tuto teorii na Velkopáteční dohodu.  

 



   

Abstract 

 This thesis’ topic is The United States’ influence on Northern Ireland conflict 

resolution. The Norther Ireland conflict has its roots in the 17th century, when 

protestants from Scotland and England started to come to the Ulster region. Religion 

differences between the inhabitants, most of the original population were Catholics, led 

over the centuries to the division of two ethnics on the Ulster territory – protestant and 

catholic. After the partition of the island in 1921 the southern part declared 

independence, however the Northern Ireland territory remained a part of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The conflict between ethnics sharpened 

itself, because most of the Catholics wanted to united the island under Irish rule (the 

republicans), while protestants wanted to remained in the union with the Great Britain 

(the unionists and the loyalists). At the end of the 1960’s the conflict turned itself into a 

violent one and the attacks and killing continued for the next thirty years during the 

period called „the Troubles.” The conflict was settled by the end of the 1990’s with a 

contribution of the governments of the Republic of Ireland, the Great Britain and the 

US. 

 The description part of this thesis narrates the conflict in Norther Ireland, its 

roots and attempted resolutions. Special emphasis is placed on the role of the US in the 

negotiations since the outbreak of “the Troubles” until the signing of the Good Friday 

agreement, i.e. between 1969 and 1998. The author rates the role of two particular 

actors in the negotiations – president Clinton and former senator George Mitchell, in the 

practical part of this essay. The theoretical part interprets the theory of consociational 

democracy by Arend Lijphart, describes its shift in relation to the role of an external 

actor in the development of consociational democracy and applies this theory to the 

Good Friday agreement. 
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Úvod  

 V druhé polovině 20. století došlo celosvětově k vypuknutí celé řady konfliktů. 

Na území západní Evropy byly však pouze dva. Jedním z nich byl konflikt v Severním 

Irsku (Countries in Western Europe with one or more conflicts, 2016).1 

 Příčinu konfliktu v Severním Irsku lze najít především v politice Velké Británie 

k této oblasti. Plánované osidlování historické oblasti Ulsteru, protestantskými rodinami 

z Anglie a jihozápadního Skotska v první polovině sedmnáctého století za vlády Jakuba 

I., stálo na samém počátku. Těmto rodinám byla přidělena půda vyvlastněná od 

katolických irských rodin a noví obyvatelé Ulsteru byli v této době silně privilegováni. 

Navíc bylo v oblasti potlačováno katolictví a prosazováno protestantství. 

 I díky tomu se vytvořila silná vazba na Anglii, která oblast severního Irska 

(dnešního Severního Irska), později průmyslovou oblast, i za doby nadvlády nad celým 

ostrovem, silně zvýhodňovala a upřednostňovala. A tím sama vytvořila podmínky pro 

posilování konfliktu mezi katolíky a protestanty. Tato vazba byla hlavním faktorem pro 

vytvoření Severního Irska, coby samosprávní britské provincie v rámci Spojeného 

království, při podpisu Anglo-irské dohody v roce 1921. 

 Přestože kořeny konfliktu sahají hluboko do minulosti, násilný charakter získal 

až po hrubém potlačení několika katolických protestů za zrovnoprávnění v letech 1968–

1972. Královská ulsterská policie (RUC), jejímiž příslušníky byli především unionisté, 

v té době krvavě potlačovala protesty katolíků a k útokům protestantů na katolickou 

menšinu byla poměrně lhostejná. Vše vyvrcholilo takzvanou „Krvavou nedělí“ v lednu 

1972, kdy britští vojáci zastřelili 13 demonstrantů. Odpovědí na použití přehnané síly 

pak byly násilné útoky Irské republikánské armády (IRA). A odpovědí na útoky IRA 

byly další útoky unionistů a britských vojsk. Útoky a protiútoky se střídaly následně 

téměř do poloviny devadesátých let. 

                                                 

 

 

1 Druhou zemí zapojenou do konfliktů bylo Španělsko. 
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 V tomto konfliktu šlo od začátku o zrovnoprávnění náboženské menšiny, nikoli 

o rozdělení Irska. Přelom šedesátých a sedmdesátých let byl kritickým obdobím, kdy 

katolíci na území Severního Irska začali bojovat za své zrovnoprávnění a britská vláda 

tyto snahy, místo pokusu o smír a vyřešení dlouhodobého konfliktu, násilně potlačila 

(Melichar, 2005). 

 Přetrvávající konflikt a neschopnost britské a později i irské vlády uzavřít 

fungující mírovou dohodu přivedla do vyjednávání dalšího aktéra – Spojené státy. 

Američané irského původu se do řešení konfliktu nejprve zapojovali nepřímo, 

vybíráním peněžních darů na podporu paramilitárních organizací na obou stranách 

konfliktu. Změna přišla se zvolením prezidenta Cartera a působením skupiny tzv. „Čtyř 

jezdců,“ kteří vyvíjeli nátlak na prezidenta i kongres a podporovali irskou vládu a její 

přístup k řešení konfliktu. V podobném snažení pokračoval i prezident Reagan, který 

měl přímý vliv na uzavření Anglo-irské dohody v roce 1985. Přes všechna očekávání 

však tato dohoda konflikt nevyřešila a tak zainteresovanost Spojeným států pokračovala 

dále. Prezident Clinton, se rozhodl zasáhnout přímo v centru problému. Sám navštívil 

Belfast a do problematiky Severního Irska zapojil bývalého senátora George Mitchella.  

 Většina autorů poukazuje na vliv Spojených států ve vyjednávání mírové 

dohody, ale velmi málo z nich hodnotí, do jaké míry byl tento vliv zásadní, a skrze které 

aktéry ho bylo dosaženo. Autorka této práce si proto klade za cíl na případové studii 

uzavření Velkopáteční dohody ukázat a zmapovat rostoucí vliv USA na mírová 

vyjednávání a především uzavření samotné Velkopáteční dohody, zhodnotit teorii 

konsociační demokracie ve vztahu k severoirskému mírovému procesu, její posun 

v souvislosti s USA coby externím aktérem vyjednávání a roli George Mitchella ve 

vyjednávání. Za tímto účelem si autorka klade v práci následující otázky: 

1. Jak probíhalo vyjednávání míru v Severním Irsku a jakou roli v něm sehrály 

Spojené státy Americké? 

2. Jakou roli sehrál ve vyjednávání míru George Mitchell? 

3. Lze na vyjednávání míru v Severním Irsku aplikovat Lijphartovu teorii 

konsociační demokracie a jak se tato teorie posouvá v souvislosti s rolí externích 

aktérů vyjednávání? 
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 Pro zodpovězení výše uvedených otázek bude v práci použita jednopřípadová 

studie, tedy detailní analýza uzavření Velkopáteční dohody, která má čtenáři nejprve 

poskytnout vysvětlení kořenů konfliktu a především umožnit hluboké porozumění roli 

USA ve vyjednávacím procesu na základě historických a hlavně politických vztahů 

mezi USA a Severním Irskem. Teoretická část práce pak poskytuje základ pro analýzu 

Velkopáteční dohody z hlediska teorie konsociační demokracie a jejích možných úprav 

v souvislosti s vlivem vnějšího aktéra na ustanovení konsocialismu.  

 Jako teoretický koncept pracuje autorka v této práci s teorií konsociační 

demokracie, kterou poprvé rozpracoval Arend Lijphart. Lijphart sám dokonce teorii 

konsociační demokracie aplikoval na Severní Irsko ve svém článku z roku 1975. 

Mírový proces tou dobou však zdaleka nebyl u konce, k aplikaci konsocialismu na 

Severní Irsko nedošlo a tento Lijphartův článek tudíž nebyl pro tuto bakalářskou 

diplomovou práci stěžejní. Jeho práce o přirozeném vzniku konsociační demokracie 

však autorka využila ke zjišťování, jak ke vzniku konsocialismu v Severním Irsku došlo 

(Lijphart, 1969a; 1969b; 1975; 1977; 1984; 1999). Zjistila, že byl implementován 

Velkopáteční dohodou. Její uzavření a Zdroje nepravděpodobného ústavního konsenzu 

rozebírá ve svém článku z roku 2002 Donald L. Horowitz, který Velkopáteční dohodu 

označuje za vysoce konsociační (Horowitz, 2002: 196). Dohoda dokonce předběhla i 

autora konsociační teorie. Lijphart článek o konstitucionálním zavádění konsociační 

demokracie vydal až šest let po jejím uzavření (Lijphart, 2004). V souvislosti se 

vznikem konsocialismu v Severním Irsku se ale objevují i jeho kritiky. Irští autoři 

McGarry a O’Leary ve svých dvou článcích reagují na kritiky a argumentují, že ačkoli 

teorie konsociační demokracie přehlíží některé z prvků či aktérů dohledatelných právě 

na případu Severního Irska, je na něj velmi dobře aplikovatelná a může jím být 

rozšířena o nové poznatky (McGarry a O’Leary 2006a,b). V českém prostředí se 

problematice konsocialismu v souvislosti se Severním Irskem věnuje Hynek Melichar 

(Melichar, 2005).  

 Vliv Spojených států je pak většinou autorů pouze popisován, analytický přístup 

k této problematice se autorce této práce nepodařilo najít u žádného autora. Popisem 

samotným se zabývá především Adrian Guelke nebo John Dumbrell (Guelke, 1996 a 

2012; Dumbrell, 1995). V roce 2000 pak vyšel v českém časopise Mezinárodní politika 
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článek Jana Karlase Role USA v ulsterském mírovém procesu. Tento článek bohužel 

není dostupný, ani sám autor nemohl poskytnout jeho kopii. 

 Vzhledem k zaměření práce na vyjednávání míru, vychází autorka z mírových 

dohod – Sunningdaleské dohody z roku 1973, Anglo-irské dohody z roku 1985, 

Deklarace z Downing street z roku 1993, Rámcového dokumentu z roku 1995 a 

především Velkopáteční dohody z roku 1998. Na těchto dohodách je ukázána míra 

adresování požadavků nacionalistů i unionistů a efekt, který tyto smlouvy na situaci 

v Severním Irsku měly. V případě Anglo-irské dohody a Velkopáteční dohody popisuje 

autorka vliv Spojených států na jejich vyjednání. U Velkopáteční dohody provádí 

obsahovou analýzou dokumentu s ohledem na teoretický koncept konsociační 

demokracie. V části práce o vlivu USA na vyjednávání vedoucí k Velkopáteční dohodě 

a jeho zhodnocení vychází autorka především z biografií přímých účastníků 

vyjednávání a dobového zpravodajství v médiích (Mitchell, 1999; Clinton, projev ve 

Shromáždění Severního Irska 1998; BBC). Tyto výpovědi jsou v práci využity 

s vědomím možné sebestylizace, tj. zkreslení a případného zveličení vlastní role ve 

vyjednávání; na druhé straně právě tyto osobní výpovědi umožňují rozšířit a doplnit 

obecně známé informace o tom, jak Mitchell a Clinton ovlivnili klíčová jednání a 

postoje dalších aktérů. 

 Dalším zdrojem použitým v práci pro zhodnocení role USA jsou rozhovory, 

které autorka práce vedla v rámci svého semestrálního pobytu na Dublin City University 

s tamními profesory Garrym Murphym (vedoucím School of Law and Government) a 

Barrou Ó Seaghdhou (vyučujícím předmětu Současná irská společnost), a které jsou 

v překladu i originále přílohami této bakalářské diplomové práce.  

 Autorka se v této práci na základě výše uvedených zdrojů snaží o propojení 

teorie konsociační demokracie s případem uzavření míru v Severním Irsku a především 

určení role a zmapování rostoucího vlivu Spojených států právě v kontextu teorie 

konsociační demokracie. 
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1. Deskriptivní část práce - Základní data konfliktu 

v Severním Irsku 

1.1 Počátky a příčiny konfliktu 

 Prvotní příčinu konfliktu lze najít v plánovaném osidlování historické oblasti 

Ulsteru (z jehož devíti království je dnes šest oblastí Severního Irska) protestantskými 

rodinami z Anglie a jihozápadního Skotska v první polovině sedmnáctého století za 

vlády Jakuba I.. Těmto rodinám byla přidělena půda vyvlastněná od katolických irských 

rodin, navíc jim byla přiřknuta oproti původním obyvatelům různá privilegia. Zatímco 

katolictví bylo v oblasti silně potlačováno, protestanství bylo prosazováno. V samém 

počátku konfliktu tu tak byly vytvořeny dvě roviny neshod mezi původním irským 

obyvatelstvem a novými majiteli půdy z Anglie – náboženská a politická. 

 Osidlování Angličany dosáhlo takové míry, že na začátku 18. století vlastnili 

rodilí Irové jen 14% půdy (Darby, 1983). K definitivní ztrátě nadějí, že by katolíci 

mohli získat svou půdu zpět, pak došlo 12. července 1690 v bitvě u Boyne, kdy anglický 

katolický král Jakub II. prohrál a přišel o trůn ve prospěch Viléma Oranžského. 

Prohlubování národnostně-náboženského problému pak narůstalo v následujících 

stoletích spolu s diskriminací katolického obyvatelstva ostrova v letech britské 

nadvlády. 

1.1.1 Válka za nezávislost a rozdělení ostrova na Sever a Jih 

 K prvnímu politicky-institucionálnímu rozdělení ostrova došlo v roce 1919, kdy 

politická strana Sinn Féin vyhrála volby, vyhlásila nezávislost Irska na Velké Británii a 

založila první Dáil Éireann – irský parlament, v němž však chyběli zástupci unionistů i 

zástupci Home rule, která v té době v Irsku působila. V den vyhlášení pak dva vojáci 

IRA zastřelili v okrese Tipperary dva příslušníky Royal Irish Constabulary (RIC), což je 

považováno za začátek války za nezávislost, která trvala do roku 1921. 

 K oficiálnímu politicky-institucionálnímu rozdělení země na Severní Irsko 

(oblast Ulsteru bez okresů Donegal, Cavan a Monaghan) a jižní část, které se začalo 

říkat „Jižní Irsko“, pak došlo v roce 1920 dokumentem s názvem Government of Ireland 

Act 1920. Ten ustanovil dva parlamenty pod britskou jurisdikcí – jeden v Dublinu a 
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druhý v Belfastu. Hranice mezi Severním a Jižním Irskem pak byla vymezena ne podle 

historické hranice severního hrabství Ulster, ale přesně tak, aby na jeho území měli 

převahu protestanté a unionisté, a to i po několik následujících generací (protože 

katolíci mají statisticky dokázanou vyšší porodnost). Kdyby bylo do Severního Irska 

zařazeno všech devět ulsterských okresů, poměr protestantů a katolíků by byl 56:44, 

kdežto ve vybraných šesti okresech tvořili protestanté 2/3 obyvatelstva. 

 Tato dohoda však neuspokojila ani jednu stranu. Unionisté se báli, že budou 

absorbováni do unitárního irského státu, protože Velká Británie dala dohodou jasně 

najevo, že už není ochotna vládnout Irsku přímo. Pro nacionalisty pak byl slabý 

parlament, který byl dohodou založen, jen chabou náhražkou za svobodu, které chtěli 

dosáhnout. A válka za nezávislost tak pokračovala ještě další rok. Ztráty na životech 

byly vysoké na obou stranách. Pro příklad na „slavnou Krvavou neděli“ 21. listopadu 

1920 IRA zavraždila 14 operativců britské tajné služby, na což RIC odpovědělo 

střelbou na fotbalovém stadionu, kde zabila 14 civilistů a dalších 65 zranila. Britská 

vláda dokonce na konci roku 1920 vyhlásila stanné právo ve většině „Jižního Irska“.  

 Obě strany konfliktu se nakonec dohodly na příměří v červenci 1921, po kterém 

následovalo uzavření Anglo-irské dohody v prosinci téhož roku. Anglo-irská dohoda si 

dala za úkol vytvořit kompromis mezi ideálem irské jednotnosti a realitou existence 

Severního Irska (Buckland 1981). Vytvořila tak Irský svobodný stát s větší autonomií, 

ale statutem dominia Spojeného království, v jižních 26 hrabstvích. Podoba politického 

uspořádání Severního Irska zůstala nezměněna. Tímto krokem však došlo 

k definitivnímu oddělení obou politických celků ostrova, kdy Severní Irsko si brzy 

začalo vytvářet svou vlastní politickou kulturu (například opustilo volební systém 

Single transferable vote, který zajišťuje zastoupení i menším stranám a minoritám, ve 

prospěch systému first-past-the-post, čímž prakticky odstranilo nacionalistickou 

politickou reprezentaci i možnost na ní). Vznikla sice tříčlenná pohraniční komise, která 

měla za úkol stanovit hranice Severního Irska podle přání obyvatel dané oblasti, 

nicméně zcela selhala. IRA bojující za sjednocení ostrova tak odstartovala rozsáhlou 

kampaň, která vedla k několika místním povstáním. Politická spolupráce mezi severem 

a jihem navíc vázla, přestože dohoda určovala pravidelná setkání politického vedení. 

Dohoda navíc vyvolala rozkol i uvnitř nacionalistického hnutí, kdy s ní někteří byli 

spokojeni, ale jiní žádali pro Irsko úplnou samostatnost. A tak začala občanská válka. 
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1.1.2 Občanská válka, rozdělení Irska na samostatnou Irskou 

republiku a Severní Irsko coby samosprávnou provincii 

v rámci Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska 

 Boje na jedné straně mezi pro-dohodovými silami vlády Sinn Féin spolu s 

armádou Irského svobodného státu a proti-dohodovými silami IRA a menšiny 

příslušníků vládnoucí strany se tentokrát rozhořely především na jihu země. O dohodu a 

vyjednání míru mezi oběma skupinami se pokoušel pro-dohodový vůdce provizorní 

vlády Michael Collins, ale bez úspěchu. Přívrženci dohody nakonec zvítězili v květnu 

1923 po kapitulaci IRA, ve značné míře díky dodávkám zbraní od britské vlády a 

podpoře katolické církve. 11 000 lidí podezřelých ze členství nebo napomáhání IRA 

bylo internováno, 77 jejich vůdců popraveno. Stejně jako v minulosti je viditelné, že 

hlavním nástrojem k dosažení politického cíle byla armáda. A toto přesvědčení 

dominovalo v politice jižní části ostrova několik následujících desetiletí.  

 V roce 1937 byla v referendu schválena nová ústava, na základě které byl 

v tomtéž roce zvolen první irský prezident (oficiálně je pak Irsko republikou od roku 

1949). Ústava z roku 1937 je pro severoirský konflikt zásadní, protože v ní stojí 

následující: 

 Článek 2 

Státní území se skládá z celého Irského ostrova, jeho ostrovů a teritoriálních 

moří.  

 Článek 3 

Do doby, než dojde k reintegraci státního území, aniž je dotčeno právo 

parlamentu a vlády zřízených touto ústavou vykonávat soudní pravomoc na 

celém tomto území, nechť mají zákony vydané parlamentem stejnou oblast a 

rozsah aplikace jako zákony Saorstát Éireann (Irského svobodného státu) a 

stejný extra-teritoriální efekt (Bunreacht na hÉireann, 1937). 

 Irsko si touto ústavou tedy vyhrazovalo právo na znovusjednocení ostrova a 

prosazování práva na celém území Irska, což bylo v přímém rozporu s Anglo-irskou 

dohodou, která jasně určovala Severní Irsko jako část Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska. Ke změně těchto kontroverzních bodů ústavy došlo až po 

uzavření Velkopáteční dohody v roce 1998. 
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1.1.3 Důvody vypuknutí „the Troubles“ 

 Po konci občanské války se situace v Irsku stabilizovala. V Severním Irsku však 

postupně narůstalo napětí mezi tamní protestantskou většinou a katolickou menšinou. 

Změna volebního systému, která byla zmíněna už výše, byla jasnou politickou 

diskriminací. K diskriminaci ale docházelo i v běžném životě katolíků. Západní část 

Severního Irska s katolickou většinou byla diskriminována při stavbě továren a 

průmyslu, což ještě zhoršilo sociální rozdíly mezi agrárním západem a 

industrializovaným východem. Protestanté odmítali katolíky zaměstnávat. V 70. a 80. 

letech byl počet nezaměstnaných katolíků (ve věkové skupině mezi 25 - 44 lety, se 

dvěma dětmi, se stejným vzděláním jako protestanté, ale bez formální kvalifikace) 

dvojnásobný oproti protestantům (Smith a Chambers, 1991). Premiér Severního Irska 

mezi lety 1943 – 1963 Basil Broke dokonce v jednom ze svých projevů apeloval na 

loajalisty, aby zaměstnávali pouze protestanty (Fermanagh Times, 13 July 1933). 

Katolíci byli diskriminováni i v oblasti bydlení. Z 1048 domů postavených ve 

Fergmanaghu mezi lety 1945 a 1967 jich 82% bylo přiděleno protestantům, ačkoli 

v oblasti tvořili většinu katolíci (Farrell, 1980).  

 Protestanté samozřejmě jakoukoli diskriminaci popírali. Je ovšem pravda, že 

katolíci se v Severním Irsku částečně sami stáhli. Nacionalistická strana (NP) dlouho 

nebyla přítomna ve Stormontu (Shromáždění Severního Irska) a až v roce 1965 

souhlasila s tím, že se oficiálně stane opoziční stranou. Katolíci se také neucházeli o 

místa na úřadech nebo u policie, protože oficiální místa odmítala rozpoznat politické 

snahy nacionalistů, a tak by se katolíci zaměstnaní státem mohli stát nástroji „v rukou 

nepřítele“. Dalším důvodem, který vedl k jejich stažení do vlastní komunity, byl i 

oddělený systém jejich vzdělávání. „Režim Stormontu byl nezpochybnitelně 

demokratický a v ekonomické sféře a katolickém vzdělání i liberální. Diskriminace byla 

omezená v rozsahu, ale všudy přítomná a konzistentní, vytvořená tak, aby zůstaly 

zachovány dva oddělené komunální bloky, kde by protestantský unionismus měl 

nezpochybnitelnou majoritu. Symbolické aparáty státu, festivaly, svátky, sochy, byly 

čistě unionistické.“ (Mulholland, 2002). 

 Na to katolíci samozřejmě odpovídali násilím. Jejich cílem bylo ponížit 

unionisty, jako oni ponižovali je. A na tomto myšlení vzniklo celé hnutí za občanská 
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práva. Unionisté ho nicméně viděli jako protistátní hnutí spíše než hnutí za rovná práva, 

a tak se k němu také chovali.  

 I přes pokusy o konsolidaci a konsensus v zemi v 60. letech zůstala společnost 

nadále rozdělená. Vše vyvrcholilo takzvanou „Krvavou nedělí“ v lednu 1972. Britští 

vojáci zastřelili 13 demonstrantů, na což IRA odpověděla násilnými útoky, na které byla 

RUC nucena opět reagovat násilím. Útoky a protiútoky se střídaly až téměř do poloviny 

devadesátých let. Konflikt, v němž šlo o zrovnoprávnění náboženské menšiny, dosáhl 

na přelomu šedesátých a sedmdesátých let bodu zlomu. Katolíci na území Severního 

Irska se snažili získat rovné příležitosti a podmínky pro život, ale britská vláda tyto 

snahy, místo pokusu o smír a vyřešení dlouhodobého konfliktu, násilně potlačila 

(Melichar, 2005). 

1.2 Povaha konfliktu 

 Sean Byrne označuje konflikt v Severním Irsku za „identity-based group 

conflict“, tedy konflikt založený na rozdílných identitách aktérů, který vzniká: „…když 

skupiny pochopí, že mají nekompatibilní cíle, vyvinuly si smysl pro identitu, jsou 

rozhořčeny a věří, že mohou úspěšně změnit druhou stranu.“ (Byrne, 2001). 

 Český autor Hynek Melichar pak konflikt v Severním Irsku charakterizuje 

následovně: „Jde o politický konflikt (politická příslušnost k Velké Británii versus 

příslušnost k Irské republice) v etnicky rozdělené společnosti (původní irské 

obyvatelstvo versus britští osadníci). Pro postižení obecného charakteru severoirského 

konfliktu se proto jako nejvhodnější zdá termín etnonacionalistický konflikt… Konflikt 

v Severním Irsku můžeme charakterizovat jako internacionalizovaný pluralitní 

etnonacionalistický teritoriální konflikt v silně polarizované a segmentované 

společnosti.“ (Melichar, 2005). Jako specifikum konfliktu pak uvádí termín „dvojí 

menšina,“ který se v souvislosti s konfliktem v Severním Irsku často používá. Ten 

označuje protestanty, kteří jsou minoritou na irském ostrově a katolíky, kteří jsou 

minoritou v Severním Irsku, tedy protestanty jako geografickou minoritu a katolíky jako 

politickou menšinu v Severním Irsku. 

 S označením konfliktu za etnický pak souhlasí i definice etnického konfliktu 

podle Pavla Barši: „Podmínkou vzniku etnických konfliktů je tedy politicko-

ekonomické zvýhodnění jedněch a znevýhodnění druhých v napojení na latentní etnická 
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dělení…Intenzita a výsledek etnických konfliktů pak záleží na kohezi skupiny (hustotě 

komunikačních a interaktivních sítí spojujících vůdce s jejich etnickou základnou), 

strategii a taktice jednajících lídrů a států, s nímž konfrontují (včetně typu jeho režimu a 

způsobu, jakým používá násilí), v míře vnější podpory skupiny a mezinárodním 

ekonomickém statusu státu.“ (Barša 1999: 141-142). 

 Velmi podstatnou charakteristikou konfliktu pak je to, že na jeho řešení se podílí 

převážně dvě externí strany, etnicky v konfliktu zainteresované – v případě Severního 

Irska britská a irská vláda. Zatímco samotné samosprávní vedení Severního Irska 

nemělo ve vyjednávání velkou váhu, politické vedení Spojeného království na jedné 

straně a Irska na straně druhé, určovalo prakticky celý vývoj vyjednávání. 

1.2.1 Vznik násilného etnického konfliktu v Severním Irsku 

 Z výše popsaného historického vývoje situace v Severním Irsku je patrné, že 

etnický konflikt, který se dlouhou dobu projevoval převážně v politické rovině, přerostl 

v období „the Troubles“ do konfliktu násilného. Teoretik konfliktu Stephen Ryan uvádí 

osm mechanismů, které spojuje se vznikem násilného etnického konfliktu a jeho 

následného „bloudění v kruzích,“ kdy dojít k dohodě je téměř nemožné (Ryan, 1995).  

 Jako první uvádí militarizaci, kdy politické vedení přebírají vůdci 

paramilitárních organizací. Tento jev byl v Severním Irsku jasně pozorovatelný. 

Přestože Gerry Adams, vůdce strany Sinn Féin, popíral jakékoli napojení strany na 

paramilitární organizaci IRA, veřejnost jeho tvrzení nevěřila. Dnes víme, že oprávněně 

a napojení IRA na Sinn Féin bylo značné. Stejně tak existují důkazy o napojení 

loajalistických stran na jejich paramilitární organizace. „Pocit opuštění spolu 

s nevyřešenými problémy vyvolal proces v obou komunitách (nacionalistické i 

unionistické – pozn. autorky), ve kterých paramilitaristické organizace částečně 

přebraly funkce státu.“ (Wolff, 2003: 160). 

 Druhým mechanismem uvedeným Ryanem je zvýšený etnocentrismus. I 

k tomu v Severním Irsku jednoznačně došlo. Linie mezi katolíky a protestanty byla 

jasně vyrýsovaná už od vzniku Severního Irska, v době „the Troubles“ se ale přiostřila 

do té míry, že například nebylo ani možné jít po chodníku, který „patřil“ druhé skupině. 

Spolu s tímto nastoupila i územní etnická segregace. Rozdělení Belfastu a dalších 

(především) měst v Severním Irsku na protestantské a katolické části bylo velmi striktní 

a jeho pozůstatky jsou viditelné dodnes.  
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 Při takovémto prakticky absolutním oddělení proti sobě stojících skupin dochází 

podle Ryana uvnitř každé z nich k vytváření obrazu nepřítele, jeho stereotypizaci, 

dehumanizaci a hledání obětních beránků ve vlastních řadách. „Vzrůstající segregace 

působí příhodně pro vývoj a uchování stereotypů o ostatních komunitách i té vlastní.“ 

(Wolff, 2003: 160). Příkladem tohoto mechanismu v Severním Irsku mohou být 

takzvané Murals – malby na zdech v obou částech Belfastu, které znázorňovaly 

„hrdiny“ jedné či druhé skupiny a její odpor vůči skupině druhé (typické jsou například 

malby hladovkářů – 10 členů IRA a INLA (Irish national liberation army), kteří v roce 

1981 zemřeli na následky jimi držené protestní hladovky za jejich práva coby 

politických vězňů). S tím souvisí i další mechanismus – sanktifikace. Barša uvádí za 

příklad vůdce DUP Iana Paisleyho, který o severoirském konfliktu často hovořil 

v přirovnáních k beránku božímu a babylonské děvce a etnický konflikt tak měnil ve 

svatou válku (Barša, 1999: 144). Souvisejícím mechanismem je chycení do pasti, kde 

vůdci se v rámci vystupování dostanou do krajní polohy, z níž není návratu. Příkladem 

může být Anglo-irská dohoda z roku 1985, která přesto, že nezaváděla sdílení moci a 

katolíky tak zrovnoprávňovala „jen na papíře,“ byla unionisty naprosto odmítána (viz. 

bod 3.3.2).  

 Všechny výše uvedené body pak směřují k posledním dvěma mechanismům – 

ekonomickému úpadku a pocitu bezmoci. Diskriminace katolíků v oblasti bydlení a 

zaměstnání byla zmíněna už výše. Pocit bezmoci obyvatelstvo v Severním Irsku také 

jednoznačně mělo, ani jedna skupina nebyla po téměř čtyřicet let schopná vytvořit na 

své vůdce dostatečný tlak k zastavení násilí a uzavření kompromisu s druhou stranou 

(Ryan, 1995: 144-161). 

 Etnický konflikt na úrovni násilného stadia, které výše uvedené mechanismy 

způsobují a zároveň ho v průběhu zhoršují, nelze snadno řešit právě pro jeho výše 

uvedenou logiku. „Předpokladem mírového řešení není nic jiného než jejich 

prolamování (strachu, nenávisti, nedůvěry, netolerance – pozn. autorky), přechod od 

„monismu“ k „pluralismu“, od kmenového primitivismu, založeného na netoleranci, 

zjednodušeních, etnocentrismu a mentalitě nulového součtu, k přijetí komplexity, 

nejistoty, tolerance, respektu a mentality pozitivního součtu (win-win thinking) (Barša, 

1999: 145).  



   

 

 

 

15 

  

1.2.2 Regulace etnického konfliktu 

 Barša (Barša, 1999) ve své knize uvádí několik možností regulace potenciálně 

násilných konfliktů. Je faktem, že konflikt v Severním Irsku přešel z potenciálního 

násilí k reálnému, nicméně možnosti řešení zůstávají stejné. Barša je rozlišuje na dvě 

skupiny – pozitivní a negativní. Mezi negativní řadí secesi, vzhledem k tomu, že 

oddělení obyvatelstva může těžko proběhnout zcela spravedlivě a bez násilí; dále 

asimilaci, etnické čistění (zabíjení a vyhánění) a etnické panství, neboli držení menšiny 

pod kontrolou většiny, což konflikt neřeší a spíše zhoršuje.  

 Pozitivní řešení označuje souhrnným názvem akomodace, pod nějž řadí 

federalismus, multikulturní integraci a konsociační demokracii. Právě teorie konsociační 

demokracie bude v této práci použita a vztažena k případu Severního Irska v kapitole 5 

(Barša, 1999: 147-148). 

1.3 Pokusy o řešení konfliktu před uzavřením Velkopáteční 

dohody 

 Podle Melichara (Melichar, 2005) lze pokusy o dosažení míru a urovnání 

konfliktu před uzavřením Velkopáteční dohody rozdělit do dvou období. Období mezi 

lety 1972 – 1992, kdy se vlády nesystematicky pokoušely řešit vzniklé problémy a 

jejich řešení měla vždy negativní odezvu na jedné nebo druhé straně. Druhým obdobím 

je pak rozmezí let 1992 – 1998, kdy se vlády konečně shodly na potřebě systematického 

řešení nastalé situace, a snažily se o konsenzuální dohodu mezi oběma stranami 

konfliktu. V tomto období se do řešení sporu zapojily i Spojené státy Americké pod 

vedením prezidenta Billa Clintona. Vyjednávání výrazně ovlivnila i změna ve 

vnitropolitické situaci Británie, kdy volby v roce 1997 vyhrála, po létech nadvlády 

konzervativní strany, Labour party v čele s Tonym Blairem. 

 V následující části práce se autorka pokusí přehledně shrnout několik, podle 

jejího názorů nejdůležitějších, pokusů irské a britské vlády o uzavření míru a vyřešení 

sporu. Žádná z následujících dohod nicméně konflikt zcela nevyřešila, na většině z nich 

se ani unionisté ani nacionalisté nepodíleli a žádná z nich nebyla oběma stranami 

přijata. Porovnání obsahů dohod a problémů, které adresovali je přehledně shrnuto 

v tabulce na konci kapitoly 3.4. 
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1.3.1 Sunningdaleská dohoda z roku 1973 

 Sunningdaleská dohoda byla uzavřena mezi britskou a irskou vládou a zástupci 

hlavních politických stran působících v Severním Irsku. Od ledna roku 1975 bylo podle 

ní založeno tzv. Shromáždění Severního Irska (Stormont), kde měla výkonná moc být 

sdílena elitami zastupujícími jak unionisty, tak nacionalisty. Zároveň byla podle ní 

zřízena Irská rada pro spolupráci mezi Irskem a Severním Irskem. Dohoda nicméně 

selhala v květnu roku 1975, kvůli stávce uspořádané Ulsterskou radou pracujících po 

celém území Severního Irska a odporu většiny unionistů, kteří se obávali nárůstu 

katolického vlivu. 

1.3.2 Anglo-irská dohoda z roku 1985 

 Margaret Thatcherová za Velkou Británii a Garret FitzGerald za Irsko podepsali 

v roce 1985 tzv. Anglo-irskou dohodu. Ta konečně přiznala Irsku právo být 

konzultantem v politice Severního Irska. Zároveň prohlašovala, že do té doby, než se 

jeho obyvatelé rozhodnout jinak, bude Severní Irsko součástí Velké Británie. Zřizovala 

také samosprávu Severního Irska za účasti všech politických stran, které se zřeknou 

násilí. 

 Smlouva vedla ke zrovnoprávnění katolíků, proto ji nacionalisté nadšeně vítali. 

Protestanští a probritští unionisté se z obavy, že tato smlouva bude znamenat sjednocení 

Irska, pokoušeli o její zničení, jako se jim to povedlo se Sunningdaleskou dohodou o 

deset let dříve. V případě Anglo-irské dohody se jim to však ani po mohutných 

demonstracích nepodařilo. 

 Tato smlouva byla ve své době úspěchem, protože obě vnější etno-garantující 

síly donutily politické elity unionistů i nacionalistů k vyjednávání. Sdílení moci, o které 

se pokoušela Sunningdaleská dohoda, nicméně nezavedla ani tato smlouva.  

1.3.3 Deklarace z Downing street z roku 1993 

 Přestože Anglo-irská dohoda znamenala značný posun ve snahách o řešení 

situace, šlo skutečně jen o snahu, která konflikt zcela nevyřešila. Znepřátelené strany se 

ani nepodílely na jejím vytváření, ani ji neschválily. Nicméně díky ní odstartovala řada 

dalších jednání, na jejichž základě byla 15. prosince 1993 podepsána premiérem 

Spojeného království Johnem Majorem a Taoiseachem (premiérem) Irska Albertem 

Reynoldsem tzv. Deklarace z Downing street. Velká Británie se v této deklaraci zřekla 
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všech ekonomických, politických nebo jiných zájmů ve vztahu k Severnímu Irsku. 

Zároveň smlouva navrhovala možnost zapojení strany Sinn Féin do vyjednávání, pokud 

její ozbrojené křídlo IRA ukončí násilné akce. A právě v tomto ohledu je deklarace 

z Downing street důležitá v mírovém procesu v Severním Irsku. Vedla totiž k prvnímu 

ukončení násilí IRA v srpnu 1994. Dalšími body smlouvy byly přislíbení sdílené vlády 

s přeshraničními institucionálními spojeními, suverenita Severního Irska a jeho 

nepřipojení k Irsku bez souhlasu obyvatelstva. Tato smlouva jako první projednávána 

s unionisty i nacionalisty. 

1.3.4 Rámcový dokument z roku 1995 

 Rámcový dokument byl vytvořen jako výsledek vyjednávání, který měl být 

předložen oběma stranám sporu k projednání. Opakoval některé body z deklarace 

z Downing street jako právo na rozhodnutí obyvatel Severního Irska o příslušnosti ke 

Spojenému království nebo k Irsku, potřebu mírového řešení konfliktu, spolupráci irské 

a britské vlády na řešení konfliktu. Dále navrhoval vytvoření nových institucí 

v Severním Irsku, z nichž jedním mělo být samosprávné shromáždění založené na 

vyváženém etnickém principu. Irská vláda stanovila změny v článcích Irské ústavy 

týkajících se oblasti Severního Irska, aby uspokojila irské unionisty. Nicméně právě ti 

tento dokument opět odmítli přijmout. O tři roky později se Rámcový dokument stal 

podkladem pro Velkopáteční dohodu. 

1.3.5 Tabulka č. 1: Srovnání obsahů dohod před Velkopáteční 

dohodou 

 Sunningdale

ská dohoda 

Anglo-irská 

dohoda 

Deklarace 

z Downing 

street 

Rámcový 

dokument 

Podepsána Spojeným 

královstvím 

Irskou 

republikou 

Alianční 

stranou 

Unionisticko

u stranou 

SDLP 

Spojeným 

královstvím 

Irskou 

republikou 

Spojeným 

královstvím 

Irskou 

republikou 

Spojeným 

královstvím 

Irskou 

republikou 

Princip konsenzu ✓ ✓  ✓ ✓ 

Možnost sebeurčení ✗ ✗ ✓ ✓ 
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Reforma systému 

vládnutí 
✓ ✓ ✗  

Propuštění vězňů ✓  ✗ ✗ 

Listina práv a svobod ✓ ✓  ✓ 

Opuštění násilí ✓ ✓ ✓ ✓ 

Spolupráce v oblasti 

bezpečnosti 
✓ ✓ ✗ ✓ 

Přeshraniční 

spolupráce 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Uznání obou etnik ✗ ✓ ✓ ✓ 

Mezivládní 

spolupráce 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Institucionální role 

Irské republiky 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Kooperace unionisté a 

nacionalistů 

 ✓ ✓  

Mezi-ostrovní 

spolupráce 
✗  ✓ ✓ 

Devoluce moci ✓ ✓  ✓ 

Zdroje:Wolff, 2003: 190; Framework document, 1995. 

Vysvětlivky: ✗ - smlouva se tímto bodem nezabývá; prázdné pole - smlouva se tímto 

bodem částečně zabývá; ✓ - smlouva se tímto bodem zabývá 

1.4 Velkopáteční dohoda 

 Velkopáteční dohoda vznikla na základě jednání, která probíhala od roku 1992. 

Tato jednání měla několik úrovní. První byly multistranické rozhovory mezi Ulsterskou 

unionistickou stranou (UUP), Ulsterskou demokratickou unionistickou stranou (DUP), 

Sociálnědemokratickou a labouristickou stranou (SDLP) a Alianční stranou, tedy čtyřmi 

největšími severoirskými politickými stranami, ke kterým se po vyhlášení příměří IRA 

31. 8. 1994 přidala ještě Sinn Féin (SF). Druhou úrovní byly rozhovory severoirských 

stran s irskou vládou. Třetí úrovní pak jednání mezi vládami Irska a Velké Británie, 

která dospěla k vytvoření Deklarace z Downing street a Rámcového dokumentu, o nichž 

jsem psala již výše. 

 Velkopáteční dohoda, podepsána 10. 4. 1998, byla výsledkem multipartijních 

jednání a byla podepsána zástupci všech zúčastněných stran. Schválena byla 22. 5. 1998 

referendy v obou částech Irského ostrova. Její obsah lze rozdělit do tří částí. První z 

nich pojednává o nové soustavě vzájemně propojených institucí ve třech dimenzích 

(ukotvení institucionálních změn v politickém uspořádání Severního Irska, úprava a 
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institucionalizace přeshraniční spolupráce mezi Severním Irskem a Irskem, ukotvení 

britsko-irské spolupráce). Druhá část řeší otázku sociální spravedlnosti a třetí oddíl se 

zabývá udržováním bezpečnosti i v souvislosti s otázkou polovojenských skupin (IRA). 

Smlouva vycházela a syntetizovala všechny předchozí mírové iniciativy a zopakovala 

jejich základní principy (uznání, že konstituční status Severního Irska nebude změněn 

bez souhlasu většiny obyvatel; zapojení Irska do řešení problémů Severního Irska; 

tvoření Shromáždění, coby exekutivní instituce Severního Irska, co nejširší koalicí; 

ustanovení Irské rady; konsenzuální princip volby předsedy a místopředsedy 

Shromáždění). Přímou součástí se stala Anglo-irská dohoda upravená do podoby 

britsko-irské, která uznává roli Irska v procesu.  

 Na rozdíl od předchozích dohod byla ale uzavřena za příměří polovojenských 

organizací obou stran konfliktu, byla výsledkem jednání relevantních politických stran, 

měla podporu britské, irské i americké vlády a především širokou podporu mezi 

obyvateli Irského ostrova (Melichar, 2005). 

2. Analytická část práce – Vliv USA na vyjednávání míru 

2.1 Role USA ve vyjednávání před uzavřením Velkopáteční 

dohody 

 Vztah Irský Američanů k situaci v Severním Irsku se v průběhu druhé poloviny 

20. století poměrně radikálně změnil. Do jisté míry je to dáno tím, že Irští Američané 

nebyli té době jednotnou skupinou, ale dělili se na dvě skupiny – irské protestanty, kteří 

zastávali pozici umírněné nacionalismu a irské katolíky, kteří byli spíše 

republikánskými radikály. Přesto se po vypuknutí „the Troubles“ obě skupiny podílely 

na podpoře IRA. První mírové pokusy v sedmdesátých a osmdesátých letech a 

neustávající násilí v Severním Irsku však vedly k odklonu od podpory násilných útoků a 

organizací za nimi stojícími, k financování politických stran, veřejné podpoře a k 

nátlaku na americké politiky s cílem zastavení násilí a ukončení konfliktu (Dumbrell, 

1995). 

 V následující podkapitole budou zmíněny nejdůležitější organizace Irských 

Američanů, které mají vztah k Severoirskému konfliktu, role kongresu a exekutivy 

v letech 1969 – 1982 a na uzavření Anglo-irské dohody v roce 1985.  
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2.1.1 Organizace Irských Američanů se vztahem k Severoirskému 

konfliktu 

 Brzy po vypuknutí „the Troubles“ vznikla organizace NICRA (Northern Ireland 

Civil Right Associaton), která se zabývala občanskými právy katolíků v Severním Irsku. 

Jejich diskriminaci přirovnávala k diskriminaci Afroameričanů v USA a obracela se 

s tímto problémem na americké úřady. NICRA výrazně spolupracovala s Americkým 

kongresem za irskou svobodu.  

 Nejsilnější skupinou byla AOH (Ancient Order of Hibernians) s více než 80 000 

členy. AOH se sice nezapojovala do politiky přímo, ale formou patronáže podporovala 

skupiny politicky zapojené (například Clan na Gael) (Dumbrell, 1995).  

 Právě Clan na Gael založila v roce 1969 společnost NORAID (Irish Northern 

Aid Committee), která shromažďovala prostředky nejprve pro IRA, přestože to vždy 

popírala, a později pro Sinn Féin (Dumbrell, 1995). „NORAID byla nejmilitantnější 

republikánskou organizací se zájmem o Severní Irsko. Její hlavní aktivitou bylo 

vybírání finančních prostředků. Například, nemalá suma peněz byla vybrána na prodeji 

lístků na výroční čestnou večeři, které se zúčastnilo mnoho prominentních politiků. 

Beze všeho můžeme označit všechny tyto politiky, kteří se večeří zúčastnili, za 

podporovatele IRA.“ (Guelke, 1996: 524). Nejdůležitější úloha NORAIDu, podle 

Dumbrella (Dumbrell, 1995), však byla ve zvýšení informovanosti společnosti o 

problému v Severním Irsku.  

 Za politicky nejvíce aktivní skupiny lze označit INC (Irish national caucus), 

která byla přímo zaměřena na lobby v kongresu a získávání víz do USA pro severoirské 

katolíky (a členy IRA). INC zastřešovala mnoho organizací, ale největší vliv na ní měla 

organizace NORAID. Podobně jako NICRA se zaměřovala především na oblast 

lidských práv. Vliv INC byl sice krátkodobý, ale vedl ke zřízení ad hoc komise pro 

Irské záležitosti v americkém kongresu v roce 1977. Další významný úspěch 

zaznamenala organizace až v roce 1984, kdy její předseda Sean MacBride prosadil 

přijetí tzv. MacBrideových antidiskriminačních principů Britskou vládou (Guelke, 

1996; Dumbrell, 1995).  

 Nacionalistické/republikánské organizace nebyly jediné, které vznikaly v USA. 

Na opačné straně zde vznikaly i loajalistické skupiny z amerického Oranžského řádu 

nebo jako reakce na lokální organizace nacionalistů. Tyto skupiny nicméně nebyly příliš 
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politicky aktivní, jejich zájmy měl v USA reprezentovat zástupce britské vlády. Silné 

napojení na USA měl i Ian Paisley (Dumbrell, 1995). 

2.1.2 Role kongresu a exekutivy v letech 1969 - 1982  

 Od počátku „the Troubles“ byl některými členy kongresu vyvíjen nátlak na 

zapojení USA, přestože irská i britská strana se snažily udržet Spojené státy mimo. 

Motivace kongresmanů pro intervenci byla různá – irští předci i potenciální získání 

voličů v jistých obvodech. Nixonova administrativa tím však nebyla ovlivněna až do 

roku 1972, kdy v kongresu došlo k ostré kritice Británie a její vlády v Severním Irsku. 

Edward Kennedy tehdy prohlásil: „Dokud se Británie bude honit za pochybným 

vítězstvím nad IRA…násilí bude pokračovat. Padesát tisíc Američanů zemřelo, než my 

jsme toto pochopili ve Vietnamu a neexistuje žádná omluva pro Brity, aby to 

nepochopili v Ulsteru.“ (projev Edwarda „Teda“ Kennedyho v House of 

Representatives, 1972). Spojené státy se však nadále omezovaly na vyjádření naděje, 

protože Británie byla jejich spřátelenou zemí a nechtěly se přímo zapojovat do jejích 

záležitostí.  

 Po zvolení prezidenta Jamese „Jimmyho“ Cartera došlo v tomto vztahu k obratu. 

V roce 1978 byli na návštěvu Belfastu vysláni dva američtí kongresmani poté, co už o 

rok dříve Carter projevil zájem o Severní Irsko a prohlásil, že do budoucna je nakloněn 

bližšímu zkoumání situace a mírovému ukončení konfliktu. Carter tak byl první 

americký prezident, který přímo vyjádřil zájem o záležitosti Severního Irska a o 

zapojení USA do vyjednávání, čímž chtěl vytyčit směr své zahraniční politiky založené 

na lidských právech - už při prezidentské kampani v roce 1976 spolupracoval Carter 

s organizací INLA.  

 Ve stejné době, kdy své zaujetí vyjádřil prezident Carter, usilovně pracovala ve 

Spojených státech vlivná skupina označovaná „Čtyři jezdci“ (Four horsemen). 

Kongresmani Tip O’Neill a Edward Kennedy, senátor Daniel Patrick Moynihan a 

guvernér Hugh Carey, kteří „Čtyři jezdce“ tvořili, prosazovali zájmy Dublinu a 

dublinských aktivistů, se kterými úzce spolupracovali. Na jejich popud také odsoudili 

organizaci NORAID, která vybírala příspěvky na financování IRA, a chtěli veřejnost 

přesvědčit o možné mírové cestě řešení konfliktu. Na základě lobby „Čtyř jezdců“ se 

prezident Carter a americká administrativa snažili vyvinout nátlak na novou britskou 

premiérku Margaret Thatcherovou k revizi Sunningdaleské dohody. V tomto bodě 
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selhali, nicméně dopad iniciativy „Čtyř jezdců“ byl výrazný – poklesla podpora 

NORAIDu, prezident Carter ukázal ochotu spolupracovat s Dublinem a jít proti Velké 

Británii a jejich vliv pokračoval i v dalším prezidentském období Ronalda Reagana, pro 

které zformovali rozsáhlejší hnutí Přátel Irska (Dumbrell, 1995: 115-118; Guelke, 

1996).  

2.1.3 Role USA ve vyjednávání Anglo-irské dohody 

 Přátelé Irska, organizace 24 členů kongresu, byla největšími zastánci práva irské 

vlády na vyjadřování se k záležitostem Severního Irska. Pomohli zformovat Irsko-

americkou skupinu v irském parlamentu v roce 1982 a lobbovali za řešení situace 

Britskou i Irskou vládu společně. Prezident Reagan sám navštívil Dublin v roce 1984 a 

zajímal se o vytvoření Nového Irského Fóra, které Thatcherová odmítala. Záležitost pak 

zmínil při setkání s Thatcherovou o několik měsíců později, na což Thatcherová byla 

nucena reagovat a Nové Irské Fórum uznala. Americká administrativa na oplátku 

slíbila, že pokud dojde k nové dohodě pro Severní Irsko, zastřeší ji finančně. 

Thatcherová se s Reaganem kvůli této záležitosti setkala znovu o několik měsíců 

později, na začátku roku 1985. Přátelé Irska se pak v květnu vydali do Dublinu, kde se 

s irskými zástupci pokoušeli navrhnout balíček finanční pomoci pro Severní Irsko, který 

by přijal kongres. Anglo-irská dohoda byla podepsána v listopadu 1985, ke spokojenosti 

většiny irských Američanů. Kongres odsouhlasil finanční pomoc Severnímu Irsku ve 

výši 250 milionů dolarů v průběhu pěti let, Senát ovšem s tak vysokou částkou 

nesouhlasil, a tak bylo poskytnuto „pouhých“ 50 milionů pro rok 1986 a 35 milionů na 

rok 1987 a 1988. Americká strana dále přislíbila další půjčky na bydlení a podnikání 

(Dumbrell, 1995).  

2.1.4 Vliv USA po roce 1985 

 Po uzavření Anglo-irské dohody se Spojené státy a jejich lobby soustředily spíše 

na jednotlivé případy související se Severním Irskem – plastové kulky, snahy o přijetí 

rovných příležitostí v zaměstnávání, zaměstnávání katolíků americkými korporacemi, 

které začaly podnikat v Severním Irsku. USA nadále kritizovaly Británii za porušování 

lidských práv v Severním Irsku. Bylo evidentní, že v tomto období se podpora irských 

Američanů již zcela přesunula od násilí (a podpory IRA přes NORAID) k politickému 

řešení a každému, kdo se skrze něj snažil dosáhnout míru (Dumbrell, 1995). 
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2.2 Role USA ve vyjednání a uzavření Velkopáteční dohody 

2.2.1 Clinton a jeho administrativa 

 William Jefferson „Bill“ Clinton se v rámci své kampaně v roce 1992 velmi 

snažil získat hlasy irských Američanů. Sám tvrdil, že má irské předky, ale neexistují 

žádné oficiální dokumenty, které by to potvrdily (Geoghegan, 2011). Aby si irské 

Američany naklonil, uspořádal v New Yorku 6. dubna 1992 Irský večer. Zde 

shromážděným slíbil, že pokud bude zvolen, vyšle mírového vyslance do Severního 

Irska a udělí vízum Gerrymu Adamsovi (předsedovi strany Sinn Féin, na kterou byla 

napojená IRA). V předchozích prezidentských kampaních zazněly podobné sliby od 

Clintonových předchůdců, žádný z nich je nesplnil. Clinton ale vyvolal ten večer dojem, 

že opravdu rozumí konfliktu v Severním Irsku a chce přispět k uzavření míru. 

V návaznosti na tento večer pak vznikla organizace Irští Američané pro Clintona/Gorea, 

později přejmenovaná na Americans for a New Irish Agenda (ANIA). ANIA pak 

Clintona podporovala v kampani finančně i personálně. Rozdíl mezi touto organizací a 

dalšími Irsko-Americkými organizacemi byl především v tom, že místo toho, aby po 

Clintonovi v případě jeho zvolení požadovala jasné rozhodnutí ohledně Severního Irska, 

chtěla jen vyslání mírového vyslance a dojednání míru (Guelke, 1996). 

2.2.2 Tabulka č. 2: Časový přehled vyjednávání vědoucích 

k Velkopáteční dohodě 

20. 1. 1993 Bill Clinton nastupuje do funkce prezidenta USA 

30. 1. 1994 Clinton uděluje vízum Gerrymu Adamsovi 

Leden 1995 George Mitchell se stává speciálním poradcem prezidenta Clintona 

pro Severní Irsko 

Duben 1995 prezident Clinton se poprvé setkává s Gerrym Adamsem 

30. 11. 1995 prezident Clinton poprvé navštěvuje Severní Irsko 

22. 1. 1996 je ustanovena Mezinárodní komise pro odzbrojení 

9. 2. 1996 IRA odpálila dvě bomby v londýnských docích a porušila tím své 17 

měsíců trvající příměří 

10. 6. 1996 začínají vyjednávání ve složení: britská a irská vláda, UUP, SDLP, 

DUP, Alliance Party, UKUP, PUP, UDP, Northern Ireland Women’s 
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Coalition a Labour party 

Červen 1996 UKUP a DUP několikrát dočasně opouští vyjednávání 

Květen 1997 volby ve Velké Británii vyhrává Labour party a premiérem se stává 

Tony Blair odhodlaný dovést vyjednávání do zdárného konce 

20. 7. 1997 IRA opět vyhlašuje příměří 

Září 1997 do vyjednávání poprvé vstupuje Sinn Féin, v následku toho odchází 

DUP a UKUP na trvalo, UUP a loajalistické strany dočasně 

Leden 1998 UDP je na měsíc vyloučena z vyjednávání, kvůli napojení na  

nedávné útoky paramilitaristické organizace 

Únor 1998 Sinn Féin je na měsíc vyloučena z vyjednávání, kvůli porušení 

příměří IRA 

10. 4. 1998 je uzavřena Velkopáteční dohoda 

 

Podle profesora Muprhyho z Dublin City University vedly Clintona k zájmu o 

Irsko ještě další věci. „Myslím si, že to viděl v širším kontextu, kde Spojené státy v éře 

po konci studené války, mohly hrát roli ve vyvíjejícím se mírovém procesu. Mírová 

vyjednávání v té době byla i na Balkánu a na Blízkém východě, obě extrémně složitá. A 

Clinton viděl Severní Irsko v tomto kontextu jako nejlepší příležitost. Jako konflikt, 

který by mohl být vyřešen…s velkým vlivem Spojených států. Dalším důvodem bylo to, 

že to viděl i jako příležitost pro Spojené státy k získání jistého vítězství na poli 

zahraniční politiky. Protože pamatujte, Spojené státy se svou zahraniční politikou od 

konce studené války a pádu Berlínské zdi dost zápasily. A tady byl poměrně malý 

konflikt v porovnání s ostatními, ale samozřejmě velmi důležitý pro lidi, kteří 

v Severním Irsku žili. A prezident Clinton choval jistou náklonost jak k Irsku, tak Velké 

Británii, a cítil, že nejenom on jako prezident, ale celý jeho úřad mohou dosáhnout 

důležité změny. A především si myslel, že v Severním Irsku opravdu může vyhrát…“ 

(Murphy, rozhovor viz. Příloha 1). 

Po té, co byl Clinton zvolen prezidentem, dostal se pod silný nátlak ze strany 

britské a především irské vlády. Na jejich naléhání se rozhodl mírového vyslance 

nejmenovat a Gerrymu Adamsovi neudělit vízum (Guelke, 1996: 533). Jediné, co 

Clinton udělal, bylo jmenování Jean Kennedy Smithové na pozici velvyslankyně v 

Irsku, čímž vyjádřil podporu spojení mezi Irskem a Amerikou (Thompson, 2001). Místo 
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otevřené kritiky se ANIA rozhodla Clintona přesvědčit, že vyjednávání se Sinn Féin je 

nejlepší cestou k ukončení konfliktu. Zorganizovala tak dvě návštěvy kongresmana 

Bruce Morrisona v Severním Irsku v roce 1993. V době obou návštěv dodržela IRA 

nevyhlášené příměří, což pomohlo ANIAe prokázat, že nejvíce záleží na vyjednávání se 

Sinn Féin, která má na IRA prokazatelný vliv (Gulke, 2012). 

ANIA prezidenta přesvědčila, a ten tak na konci ledna 1994 osobně udělil 

Gerrymu Adamsovi 48 hodinové vízum k návštěvě konference v New Yorku. „Myslím 

si, že udělení víza Garrymu Adamsovi prezidentem Clintonem bylo mimořádně důležité 

pro probíhající proces v Severním Irsku…Americká administrativa tímto poprvé 

ukázala, že je ochotná udělat rozhodnutí, se kterým Britové rozhodně nebudou 

souhlasit…A myslím si, že to zároveň bylo znamení republikánskému hnutí v Severním 

Irsku a vlastně i republikánskému hnutí v Republice a Spojených státech…“(Muprhy, 

rozhovor viz. Příloha 1). Tento krok je mnohými považován za zlomový bod 

vyjednávání, který dal Sinn Féin pocit důležitosti i rovnosti ve vyjednávání a především 

podporu největšího hráče na poli mezinárodních vztahů. Přestože britská vláda tento 

Clintonův krok ostře odsoudila a kritizovala jeho laxní přístup k terorismu, Clinton 

viděl udělení víza jako znamení víry v mír. Později pak víza dostali i další představitelé 

Sinn Féin pozvaní do Spojených států na různé konference (Hladíková, 2010).  

V následujícím roce pak Clinton splnil další ze svých předvolebních slibů. 

Jmenoval demokratického senátora George Mitchella svým speciálním poradcem 

v oblasti ekonomických iniciativ v Irsku. Jeho oficiálním úkolem bylo uspořádat 

obchodní konferenci, v rámci které by americké firmy mohly navázat kontakty se 

severoirskými a pomoci tak ekonomice Severního Irska. Britská ani irská vláda 

nemohly proti tomuto jmenování oficiálně nic namítat, přestože dobře věděly, že 

Mitchell má za úkol neoficiálně zmapovat situaci (Mitchell, 1999:10). Jmenování 

Mitchella do této pozice, je považováno za jeden z nejdůležitějších kroků, které Clinton 

pro dosažení míru v Severním Irsku udělal. Mitchell coby obratný diplomat usnadňoval 

napjaté rozhovory mezi Brity, Iry a stranami Severního Irska a byl ve své podstatě 

jakýmsi „nárazníkem“ mezi všemi vyjednávajícími stranami (BBC, 2000). Více o 

Mitchellově zapojení v následující kapitole.  

Při přípravě obchodní konference navštívil Mitchell poprvé Severní Irsko a 

uvědomil si, že pouze zlepšení ekonomické situace zemi nepomůže, že problémy jsou 
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daleko hlubší a řešení musí být rozsáhlejší. Svá zjištění pak předal prezidentovi, který se 

chystal na svoji první návštěvu Severního Irska (Benton, 2003). Clinton byl vůbec 

prvním americkým prezidentem, který v době svého funkčního období Severní Irsko 

navštívil. V průběhu návštěvy se manželé Clintonovi setkali s oběma rozdělenými 

komunitami a jako symbol naděje na usmíření rozsvítil Bill Clinton v Belfastu vánoční 

výzdobu. Ve svých proslovech na území Severního Irska naléhal na obě strany 

konfliktu, aby udržely příměří a pokusily se o trvalý smír. Setkal se pak jak s Gerrym 

Adamsem ze Sinn Féin, tak s Ianem Paisleym z DUP (Apple, 1995). V rámci této 

návštěvy navštívili Clintonovi i Londýn a Dublin. Vlády Irska a Velké Británie se u této 

příležitosti konečně rozhodly založit mezinárodní komisi pro odzbrojování v Severním 

Irsku, především proto, aby uspokojily prezidenta Clintona (Mitchell, 1999). 

Při vyjednávání samotné Velkopáteční dohody měl i sám Clinton 

nezanedbatelný vliv. Byl to on, kdo nespočetněkrát telefonoval s Gerrym Adamsem a 

Davidem Trimblem a podle britských mluvčí právě díky těmto hovorům došlo 

k posunům ve vyjednávání (The Irish Times, 1998). Den před podepsáním konečné 

podoby smlouvy Clinton celý den telefonoval. Mluvil s předsedy jednotlivých 

účastnících se stran, oběma premiéry a samozřejmě Mitchellem (Mitchell, 1999:178). 

Po uzavření dohody pak Clinton opět navštívil Severní Irsko. Ve svém projevu k 

Severoirskému shromáždění mluvil především o nutnosti zachovat mír a budoucím 

mírovém vývoji Severního Irska (Clinton, projev ve Shromáždění Severního Irska 

1998). 

Poslední návštěva Clintona v Severním Irsku proběhla v prosinci 2000, těsně 

před koncem jeho druhého volebního období. Tato návštěva byla v podstatě ukončením 

přímého vlivu amerických prezidentů na dění v Severním Irsku. Clintonova nástupce 

George W. Bushe a jeho administrativu mírový proces v Severním Irsku příliš 

nezajímal. Vyjednávání jako možnost k ukončení konfliktů navíc Bush všeobecně příliš 

nevyužíval. Zodpovědnost za udržování mírového procesu tak přebrali vyslanci 

jmenování ministerstvem vnitra - Richard Haass, po něm Mitchell Reiss a nakonec 

Paula Dobriansky. Žádný z nich ale nesehrál v mírovém procesu výraznější roli 

(Guelke, 2012).  
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2.2.2.1 Zhodnocení vlivu Clintona na mírová vyjednávání 

Clintonův vliv na vyjednávání míru je už z výše popsaných událostí 

nepopiratelný. Na vyřešení konfliktu měl vlastní hluboký zájem. „Prezidentův hluboký 

zájem o Severní Irsko se opět čistě projevil během příprav na debatu (první debata 

s Robertem Dolem, který proti Clintonovi kandidoval v prezidentských volbách 1996 – 

pozn. autorky). Když jsem ho poprvé viděl ve čtvrtek, zeptal se na Severní Irsko. Tady 

byl, tři dny před jedním z jeho politicky nejdůležitějších dnů v životě, a než jsme vůbec 

zmínili debatu, strávili jsme půl hodiny rozebíráním situace mírových vyjednávání. Byl 

jsem jedním z mála lidí, kteří s Clintonem večeřeli ve velké jídelně hotelu v pátek. 

Znovu stočil konverzaci k Severnímu Irsku. Zopakoval mi i ostatním přítomným, že je 

odhodlán udělat vše, co může, aby konflikt ukončil.“ (Mitchell, 1999: 80) 

 „Rozhodně byl velmi důležitý. Existují důkazy, že posledních pár dnů vedoucích 

k podepsání Velkopáteční dohody v dubnu 1998 byl značně zapojený (existují záznamy 

telefonických rozhovorů – pozn. autorky). A bez nadsázky, byl schopný jednat jako 

upřímný vyjednavač mezi republikány a unionisty, kteří si léta předtím nevěřili. On byl 

ten, kdo řekl: „Podívejte, nemám na tom žádný osobní zájem, jsem neutrální a upřímný 

a netoužím po tom, aby jedna strana stála proti té druhé. O tom to není. Měli bychom se 

všichni snažit zajistit mít, dlouhotrvající a fungující mír. A jestli se o to pokusíte se 

mnou, můžete si být jisti, že Spojené státy v tom budou pokračovat s vámi (i když já už 

nadále nebudu v úřadu).“ Tudíž si myslím, že hrál důležitou roli v ujišťování 

jednotlivých účastníků, nacionalistů i unionistů, že on (a jeho úřad) budou féroví vůči 

oběma stranám.“ (Murphy, rozhovor viz. Příloha 1) 

 Velký vliv na vyjednávání měly pak Clintonovy návštěvy přímo v Severním 

Irsku. Hned jeho první návštěva v roce 1995 vyvinula na britskou vládu tlak potřebný 

k založení Mezinárodní komise pro odzbrojení. V průběhu celého vyjednávání proběhlo 

několik stovek rozhovorů mezi Clintonem a Mitchellem (kterého původně jmenoval do 

funkce svého poradce a byl to rozhodně Clintonův největší, byť nepřímý, vliv na 

vyjednávání), Clintonem a britskými prvními ministry Johnem Majorem a později 

Tonym Blairem a Clintonem a irskými premiéry Albertem Reynoldsem, Johnem 

Brutonem a později Bertiem Ahernem. Clinton byl tak první z amerických prezidentů, 

který dodržel svůj předvolební slib zapojení se do Severoirské situace a jejího řešení. Za 

poradce pro Severní Irsko si pak vybral George Mitchella, kterého si vyjednávající 
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vlády oblíbily a dosadily ho na post předsedy Mezinárodní komise pro odzbrojení a poté 

i předsedy mírových vyjednávání v Severním Irsku. Na jeho dovednostech celé 

vyjednávání stálo a bylo úspěšně zakončeno Velkopáteční dohodou (Benton, 2003). 

Sám Clinton se ke své roli ve vyjednávání vyjádřil pro The Irish Times následovně: 

„Neřekl bych, že beze mne by žádná smlouva nevznikla. Byl jsem požádán o pomoc, a 

tak jsem udělal, co jsem mohl.“ (The Irish Times, 1998). 

2.2.3 Role George Mitchella ve vyjednávání 

 Následující část práce se zabývá zapojením a rolí bývalého amerického senátora 

George Mitchella ve vyjednávání. Vychází především z knihy s názvem Making peace 

napsanou samotným Georgem Mitchellem o průběhu vyjednávání, jeho pohledu na 

celou věc a mezinárodních událostech ovlivňující vyjednávání (Mitchell, 1999). 

 K prvnímu zapojení George Mitchella, bývalého senátora Spojených států 

Amerických, do záležitostí Severního Irska došlo v roce 1995, kdy ho prezident Clinton 

pověřil uspořádáním obchodní konference ohledně Severního Irska. Konference měla 

úspěch, a protože se Mitchell, potomek irského imigranta, chtěl severoirskému 

problému věnovat i nadále v lednu 1995 přijal nabídku na místo speciálního poradce 

prezidenta a ministra vnitra v oblasti ekonomických iniciativ v Irsku. 

 V Severním Irsku samotném se pak na žádost britské a irské vlády stal členem 

Mezinárodní komise pro odzbrojení, jejímiž dalšími členy byli finský premiér Harri 

Holkeri a kanadský generál a bývalý vrchní velitel kanadských ozbrojených složek John 

de Chastelain. Vznik této komise se může zdát překvapivý, protože Britové byli 

dlouhodobě proti jejímu ustanovení, obzvlášť proti komisi, které by předsedal 

Američan. Důvody finálního přijetí této podoby komise ze strany Velké Británie byly 

podle Mitchella následující: Velká Británie chtěla uspokojit irskou vládu, která na přímé 

zapojení Ameriky do vyjednávání velmi tlačila. Zároveň nechtěli Britové urazit nebo 

znemožnit prezidenta Clintona, který oznámil svou plánovanou návštěvu Británie, Irska 

a Severního Irska. Třetím důvodem pak bylo to, že Mitchell britskou vládu přesvědčil 

svým výkonem v roli prezidentova speciálního poradce, že se opravdu zajímá o obě 

strany konfliktu a jeho cílem je především nestranné zajištění trvalého míru pomocí 

mírových opatření a prostředků (Mitchell, 1999: 28). 

 V lednu 1996 pak tato komise vydala zprávu, na jejímž základě měla probíhat 

vyjednávání mezi politickými stranami v Severním Irsku zároveň s odzbrojováním, 
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pokud všechny strany odmítnou politické násilí. Ve zprávě sepsala i principy 

demokracie a nenásilí, které se později staly známé jako Mitchellovy principy. 

Vyjednávání tak měla probíhat paralelně s odzbrojováním, což původně britská vláda 

odmítala, a tak nastoupila zdržovací taktika. Mitchell se domnívá, že Britové by ji 

používali velmi dlouho, kdyby IRA po roce a půl neporušila příměří a nedošlo 

k bombovému útoku v Manchesteru (Mitchell, 1999: 46-71). Strany Severního Irska 

byly obecně ve velmi napjaté situaci. S ustanovením komise jim byl slíben rychlý 

začátek vyjednávání, ke kterému stále nedocházelo. John Major (v té době britský 

premiér) se tak nakonec rozhodl přistoupit na bod paralelního vyjednávání a 

odzbrojování, ve své vlastní režii. Vyhlásil, že buď dojde k předchozímu odzbrojení, 

nebo proběhnou volby, ve kterých obyvatelé Severního Irska zvolí zástupce 

jednotlivých stran, kteří by měli vyjednávat mír. Major chtěl tímto postupem zatlačit na 

strany, především Sinn Féin, aby k odzbrojení došlo ještě před vyjednáváním, protože 

jinak se začátek vyjednávání očividně opět zdrží, kvůli volbám. Major nicméně neuspěl.  

 Když 10. 6. 1996 vyjednávání začala, Sinn Féin na ně nebyla vpuštěna, protože 

IRA nevyhlásila příměří, natož aby se odzbrojila. Vyjednávání navíc hned na začátku 

poznamenala událost, která mohla ovlivnit celý jejich další průběh. Dvě z deseti 

severoirských stran, DUP vedená Ianem Paisleym a UKUP vedená McCartneym, které 

se měly účastnit vyjednávání spolu s britskou a irskou vládou, odmítaly George 

Mitchella, coby předsedu vyjednávání (Mitchell, 1999: 48). Vadilo jim, že předseda byl 

dosazen irskou a britskou vládou bez konzultace s účastnícími se stranami, a že má na 

toto dosazení velmi rozsáhlé pravomoci. Jednání o tom, jestli bude Mitchell jejich 

předsedou, probíhalo dva dny, pak se britská vláda rozhodla, že kdyby stranám hned na 

začátku ustoupila, vytvořila by tím precedent a další jednání by na něm v budoucnu 

pravděpodobně ztroskotala. A tak Mitchella zástupce britské vlády prostě přivedl do 

místnosti a usadil ho na místo předsedy. Obě opoziční strany po tomto kroku opustily 

jednání. Vrátily se na něj až další den, kdy bylo jasné, že proti Mitchellovi nic 

nenadělají. 

 Všechny zúčastněné strany hned první den přijaly Mitchellovy principy, které je 

zavazovaly k následujícímu: demokratickému a zcela mírovému řešení politických 

rozepří; absolutnímu odzbrojení všech para-militárních organizací; příslib, že toto 

odzbrojení bude do takové míry, aby byla spokojena nezávislá komise; odmítnutí násilí 
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a odsouzení všech snah ostatních subjektů o použití násilí nebo vyhrožování jím 

k ovlivnění výsledků vyjednávání; přijmutí podmínek dohody, které se dosáhne vše-

stranickým vyjednáváním, a absolutně mírovým metodám použitým ve snaze změnit 

body dohody, se kterými nemusí souhlasit; zastavit „odplatné“ zabíjení a bití a 

nastoupit cestu k předcházení těmto událostem (Mitchell, 1999: 35-36). 

 Mitchell sám po svém finálním dosazení do pozice předsedy vyjednávání vedl. 

Byl to on, kdo strany DUP a UKUP přesvědčil po několika telefonátech k návratu na 

vyjednávání (Mitchell, 1999: 54). Jeho role předsedy spočívala v řízení celého 

vyjednávání, a tak logicky za první krok považoval stanovení pravidel vyjednávání a 

hlasování a agendy celého vyjednávacího procesu. I tento první krok se však ukázal být 

nesnadným, DUP a UKUP opět na několik dnů opustily vyjednávání. Vzhledem k tomu, 

že se strany nebyly schopny shodnout na základních pravidlech vyjednávání, Mitchell 

se spolu s Holkerim a de Chastelianem, kteří tvořili spolupředsedy i při tomto 

vyjednávání, rozhodl vytvořit potřebný dokument sám. Ten obsahoval volební postup, 

kdy pro přijetí pravidel byla potřeba: podpora stran, jejichž voliči dávají dohromady 

většinu elektorátu (podle voleb z května 1996) a většinu jak z unionistické, tak 

nacionalistické komunity; hlasy většiny přítomných stran, přičemž každá strana měla 

jeden hlas; schválení oběma vládami. Mitchell s kolegy však do dokumentu nezahrnuli, 

jestli se bude o celém dokumentu hlasovat jako o celku nebo po jeho jednotlivých 

částech. S návrhem na řešení této situace přišla překvapivě DUP, která navrhla 

hlasování o jednotlivých částech a následně o dokumentu jako celku, což by jim dalo 

možnost hlasovat pro určité části, ale odmítnout dokument jako celek. Zároveň, pokud 

by DUP a UKUP hlasovaly proti, UUP a loajalisté by stále tvořili většinu unionistů, 

takže by dokument měl šanci projít. Mitchella tento rozumný návrh zaujal a rozhodl se 

ho přijmout, přestože původně chtěl hlasovat co nejdříve a jednou z podmínek DUP 

bylo hlasování odložit až na další týden. I když si většina stran myslela, že tímto 

odkladem chce Paisley jen získat čas na připravení protiargumentů, hlasování o 

pravidlech vyjednávání následující týden prošla. Účastníci ale nebyli schopni se 

dohodnout na programu. 

 Mitchell se ve své autobiografii k tomuto období vyjádřil následovně: „Cítil 

jsem rostoucí důvěru ze strany účastníků. Byli jsme spolu po dva obtížné měsíce. Měli 

šanci vidět mě předsedat a dělat rozhodnutí.“ (Mitchell, 1999: 69) Pohled na Mitchella 
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opravdu změnili i někteří další účastníci vyjednávání. Předseda strany UUP John Taylor 

se o Mitchellovi pro noviny vyjádřil jako o excelentním předsedovi, „…který má 

vynikající schopnosti, neuvěřitelnou trpělivost a toleranci…“ (News Letter, 1996). 

 Další vývoj ve vyjednávání ukázal, že Mitchell je pro něj důležitým, ale ne 

nepostradatelným. Zatímco byl v roce 1996 ve Spojených státech, aby pomohl 

prezidentu Clintonovi v kampani za jeho znovuzvolení, účastníci vyjednávání se shodli 

na vyjednávací agendě. Nicméně poté se vyjednávání opět zasekla. Do konce roku 1996 

se účastníci nebyli schopni dohodnout na postupu při odzbrojování. Na rychlý postup 

vyjednávání a tím na Mitchella, který měl tento postup zajistit, vyvíjel v té době nátlak 

především John Major, který měl v parlamentu jen těsnou většinu, a pokud by se do 

parlamentu vrátila severoirská UUP, mohl o ni přijít. Bez shody stran v tomto případě 

ale Mitchell nemohl moc nadělat. A tak jednání po devíti měsících zůstala stát pouze se 

schváleným procesem hlasování a agendou. 

 V květnu 1997 proběhly ve Spojeném království parlamentní volby a k vládě se 

dostala Labour party pod vedením Tonyho Blaira, který se stal prvním ministrem. Do 

funkce ministra pro Severní Irsko dosadil Marjorie Mowlamovou, která se brzy stala 

oblíbenou mezi unionisty i nacionalisty. Blair také upozornil na termín rozpuštění Fora 

(orgánu, který byl svázán s mírovými vyjednáváními a obyvatelé Severního Irska do něj 

volili zástupce) nejpozději v květnu 1998 s předpokladem, že mírová vyjednávání 

skončí spolu s ním. Byl to jeho hlavní argument, proč by se Sinn Féin měla konečně 

zapojit do vyjednávání, o což se velmi snažil. Blair zároveň vyjádřil svoji podporu a 

přání, aby Mitchell nadále předsedal vyjednávání (Mitchell, 1999: 101-103). 

 Vyjednávání se opět dala do pohybu v červenci 1997. Mitchell, Holkeri a de 

Chastelian navrhli britské a irské vládě vytvoření Nezávislé mezinárodní komise pro 

odzbrojení, do které by byla zahrnuta Sinn Féin (po vyhlášení příměří IRA), a která by 

začala působit v konkrétní datum na začátku září. IRA příměří vyhlásila 20. července a 

vyvolala tím další vlnu problémů ve vyjednávání. DUP a UKUP daly jasně najevo, že 

pokud se k vyjednávání připojí Sinn Féin, ony z vyjednávání odejdou. Pokud by 

z vyjednávání odešla i poslední z unionistických stran UUP, loajalistické strany by 

nedaly dohromady unionistickou většinu potřebnou k vyjednávání. David Trimble, 

předseda UUP, řekl při schůzce Tonymu Blairovi, že nemají v úmyslu vyjednávání 

opustit. Trimble sám byl koneckonců ten, kdo se snažil o fungující vyjednávání po 
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celou dobu. Když v září přišla na jednání poprvé Sinn Féin, žádná z unionistických stran 

nebyla přítomná. DUP a UKUP vystoupily z jednání v červenci a UUP a loajalistické 

strany chtěly ve vyjednávání pokračovat, ale tak, aby nevyvolaly rozkol v unionistické 

komunitě. Jednání tedy pokračovala se Sinn Féin, ale bez DUP a UKUP. UUP a 

loajalistické strany se později vrátily. „Nikdo nikdy neví jistě, co by bylo, ale já věřím, 

že kdyby Paisley a McCartney zůstali a bojovali zevnitř, žádná dohoda by nakonec 

nebyla. Jejich absence osvobodila UUP od denních útoků u vyjednávacího stolu a dala jí 

prostor pro vyjednávání, který by jinak neměla.“ (Mitchell, 1999: 110). V den, kdy se 

UUP a loajalisté rozhodli vrátit na vyjednávání, došlo k dalšímu bombovému útoku. 

IRA za něj popřela zodpovědnost. Stejně tak o několik dní dříve popřela spojitost 

se Sinn Féin. Většina lidí ale věřila v silné napojení Sinn Féin, na které měly už v té 

době irská i britská vláda důkazy. UUP a loajalisté se na jednání přesto vrátili – aby 

požadovali vyloučení Sinn Féin. Obě vlády toto odmítly – dokud IRA dodržovala klid 

zbraní, Sinn Féin mohla na vyjednáváních zůstat. 

 Nezávislá komise pro mezinárodní odzbrojení byla vytvořena v červenci a 

skutečná jednání začala v říjnu. Vyjednávání měla podle nového plánu probíhat na třech 

úrovních. První úroveň se zabývala vnitřním uspořádáním Severního Irska a předsedala 

mu britská vláda v zastoupení Paula Murphyho. George Mitchell se pak ujal 

vyjednávání vztahu mezi Severem a Jihem Irského ostrova na druhé úrovni – tedy 

faktického vyjednávání míru mezi severoirskými stranami. Pod ní pak debaty o 

odzbrojení vedl de Chastelian, který k tomu měl, coby generál a původně velitel 

kanadských ozbrojených složek, nejbližší vztah. Třetí úroveň vyjednávání tvořily 

rozhovory mezi britskou a irskou vládou, které si je i samy řídily a ostatním účastníkům 

vyjednávání na dalších úrovních podávaly o rozhovorech zprávy.  

 Skutečné debaty o mírové smlouvě na druhé úrovni začaly 10. listopadu 1997. 

Rok a půl po začátku vyjednávání. Vzhledem k tomu, že vztahy mezi stranami byly 

stále napjaté (UKUP absolutně odmítala přímou komunikaci se Sinn Féin), rozhodl se 

Mitchell pro první fázi jednání ve formě soukromých setkání s jednotlivými stranami a 

vládami. Vyjednávali s nimi samostatně, bilaterálně, někdy v bloku tří nebo čtyř. I tak 

se ale nemohli pohnout z místa. Mitchell se proto na radu de Chasteliana rozhodl změnit 

uspořádání vyjednávání. Místo velké místnosti, kde bylo často i šedesát lidí, mikrofony 

byly nutností, a kde předsedové stran nebyli vždy přítomní, se rozhodl pro menší 
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místnost, kde by se vyjednávání směli účastnit jen předseda strany a jeho zástupce. 

Dohromady jen něco málo přes dvacet lidí, včetně předsedů vyjednávání. I tak jednání 

stagnovala a do konce prosince se účastníci neshodli na hlavních bodech agendy pro 

vyjednání smlouvy. Přestože Mitchell ve své knize píše, že v té době byl absolutně 

zklamaný a rozzlobený, pronesl následující řeč: „Znovu jsem zopakoval: nesmí nastat 

žádné další průtahy. Musí se rozhodnout o budoucnosti Severního Irska. Vyjednávání 

nesmí selhat, protože alternativa byla nemyslitelná. Uzavřel jsem svou řeč tím, že jsem 

je požádal, aby následující Vánoce byly dobou míru, politické stability a usmíření 

v Severním Irsku.“ (Mitchell 1999: 127). Zklidnit situaci, vést rozumné debaty, zůstat 

pozitivní v případě zklamání a především udržet mírový proces při životě – v tom 

spočívala role Mitchella. Obě vlády po něm tuto roli požadovaly a on jejich názor sdílel. 

Svými prohlášeními, která dělal tak pozitivní, jak jen šla, se snažil o udržení procesu a 

vykreslení jeho budoucnosti, přestože si veřejnost i někteří účastníci mysleli, že selže a 

k uzavření mírové smlouvy nedojde.  

 Jednání byla obnovena v půlce ledna 1998. Vlády spolu s předsedy jednání 

předem připravily návrh částí mírové smlouvy. Mezi nimi byla mimo jiné následující 

témata: změna irské ústavy a britského ústavního práva; samovláda v Severním Irsku 

skrze shromáždění volené systémem proporční reprezentace; existující Anglo-irská 

dohoda bude nahrazena novou; založení nových severo-jižních institucí; vytvoření 

mezivládní rady složené ze zástupců irského parlamentu, Británie, Severního Irska, 

Skotska a Walesu; přijetí Severoirské listiny práv; dosažení odzbrojení, bezpečí blíže 

nespecifikovanými cestami. Všechny strany, kromě Sinn Féin, tento návrh přijaly a tak 

byl většinově schválen. Sinn Féin neuznávala Severní Irsko coby samostatnou právní 

jednotku, a tudíž nesouhlasila s návrhem na samovládu a založení Shromáždění 

Severního Irska. Po přijetí dokumentu se násilné útoky a zabíjení ještě zhoršily. Para-

militantní organizace, které se oddělily od hlavních ozbrojených organizací dodržujících 

mír, zabíjely téměř každý den. INLA na nacionalistické straně a LVF na loajalistické. 

Brzy však vyšlo najevo, že za některé útoky je zodpovědná UFF, organizace napojená 

na UDP. UDP bylo proto vyloučena z jednání o mírové smlouvě za jasné porušení 

Mitchellových principů. Mitchell a vlády však dobře věděly, že přestože UDP je na 

UFF napojená, nekontroluje ji. UDP byla také při předchozích vyjednáváních přínosná, 

a tak všichni chtěli, aby se do vyjednávání brzy vrátila. Mitchell jim tak při soukromém 



   

 

 

 

34 

  

rozhovoru slíbil, že se smí, po jisté době na vyjednávání vrátit. Samozřejmě pokud se 

nezapojí do žádných dalších útoků. 

 UDP se na vyjednávání směla po měsíci vrátit. Mezi tím však byla vyloučena 

další strana. Bylo odhaleno, že IRA se podílela na několika vraždách, takže Sinn Féin 

musela vyjednávání opustit. Obě vlády však ocenily přínos příměří vyhlášeného IRA 

v letech 1994 a 1997 pro mírový proces, stejně tak jako snahy strany o uzavření míru po 

jejím vpuštění na vyjednávání. Sinn Féin tak bylo dovoleno vrátit se na vyjednávání na 

začátku března. V té době se Mitchell rozhodl, že jediná možnost, jak dosáhnout 

uzavření dohody, je stanovení konečného termínu. Mírová smlouva musela projít 

referendy v Severním Irsku i Irsku minimálně třicet dnů po svém vydání. Dalších třicet 

dnů po referendu mělo být vyhrazeno pro kandidáty k prezentaci před volbami do 

nového Shromáždění Severního Irska. Pro finální datum tak zvolil Mitchell půlnoc ve 

čtvrtek 9. 4. 1998 před Velikonočním víkendem. Pokud by do té doby byla smlouva 

vyjednána, byl by dostatek času na referendum i volby před červencovou sezonou 

průvodů v Severním Irsku, kdy tradičně docházelo k největšímu násilí. Aby měl jistotu, 

že se stihnou probrat všechny body možné smlouvy, vypracoval Mitchell detailní plán 

14 dnů před konečným datem, který pak prezentoval oběma vládám a všem stranám. Po 

několika týdnech úprav byl tento plán a konečné datum schváleny na konci března. 

 Finální stadium vyjednávání neproběhlo přesně podle Mitchellova plánu. První 

návrh dohody nebylo možné předložit stranám včas, protože irský a britský předseda 

vlády nestihli dokončit jeho druhou část. První návrh dohody tak byl stranám předložen 

o den později. Vinu za toto prodlení na sebe před médii vzal Mitchell, který prohlásil, že 

předsedové vyjednávání nebyli schopni návrh včas dokončit. Ušetřil tím oběma 

předsedům vlád mnoho problémů. První návrh vlády však Trimble za UUP striktně 

odmítnul. Smlouva byla velmi nacionalisticky zaměřená – měla vytvořit velké množství 

přeshraničních orgánů a unionisté se jimi cítili ohroženi. Oba předsedové vlád tak 

přiletěli do Belfastu, aby vyjednávali přímo tam s jednotlivými stranami a druhou 

úroveň vyjednávání a smlouvy dokončili. Nakonec vytvořili v dohodě jakousi záruku 

„vzájemného zničení“ – unionisté dostali Shromáždění, které chtěli a nacionalisté 

přeshraniční orgány na Shromáždění nezávislé. Smlouvu pak všechny strany i obě vlády 

přijaly v hlasování 10. dubna 1998, pár hodin po původním finálním termínu. Mitchell 

přijetí dohody oznámil novinářům v rozsáhlém projevu o naději a toleranci. 
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2.2.3.1 Zhodnocení role George Mitchella na vyjednávání 

 Mitchellova role ve vyjednávání v Severním Irsku měla několik rovin. Na té 

nejviditelnější působil jako hlavní předseda vyjednávání, který spolupracoval s tiskem, 

podával prohlášení a několikrát to byl on, kdo na sebe vzal vinu za selhání při 

vyjednávání. V tisku však hlavně udržoval nadějný postoj, při odkládání nebo 

přerušování vyjednávání vždy hovořil o naději, vývoji a pokroku ve vyjednávání a 

nutnosti dovést ho do zdárného konce a ukončit po pětadvaceti letech zabíjení.  

 Na druhé úrovni pak působil jako hlavní předseda vyjednávání, kdy to byl on, 

kdo přicházel s kompromisy přijatelnými pro obě strany, termíny, které bylo třeba 

dodržet. Několikrát sám vytvořil dokumenty, když se strany nebyly schopné shodnout 

na jejich obsahu, ale Mitchellovu kompromisní verzi rády schválily. Obrovským 

přínosem pro vyjednávání byla nepochybně Mitchellova trpělivost a odhodlání. Za 

první rok a půl se jednání nikam nedostalo, zemřel mu bratr a nenarozené dítě, média na 

něj denně útočila s otázkami, kdy na svou funkci rezignuje, ale on vytrval a dovedl 

vyjednávání do zdárného konce. „Trpělivost George Mitchella dovedla Severní Irsko 

k míru…jeho kouzlo a trpělivost spolu s tichým odhodláním v pozici Clintonova 

vyslance v Severním Irsku byly klíčovými prvky v počátcích hledání míru…“ (Watt, 

2009). Mitchellovo zapojení ocenil i Bill Clinton: „Oni (předsedové severoirských stran 

– pozn autorky), premiéři a senátor Mitchell jsou těmi, kdo proces udrželi při životě. Je 

to čistě jejich zásluha.“(The Irish Times, 1998). V roce 1999 za svou službu v Severním 

Irsku dostal Mitchell od britské královny řád Britského impéria a pokud by byl 

příslušníkem Spojeného království, směl by užívat titulu Sir (Order of the British 

Empire, 2016).  

 „Podle mě, nehledě na to, kdo byl ve vedení, k nějaké dohodě by došlo. 

Nicméně, mohla to být zcela jiná dohoda, než ta, kterou vyjednal Mitchell. Už dříve 

bylo v Severním Irsku několik dohod, některé úspěšnější, jiné méně. Ale Mitchell 

ukázal ve funkci předsedy vyjednávání naprostou oddanost a prakticky odložil svůj 

soukromý život stranou na měsíce, kdy žil v Severním Irsku. Chodil od jedné strany 

k druhé, předkládal návrhy a předělával je… Myslím, že byl opravdu důležitou součástí 

vyjednávání…Důležité bylo, že předseda měl přístup k nejvyšším místům a 

prezidentovi, a to Mitchell k Clintonovi měl. Mitchell je tedy z mého pohledu důležitý 

především v tom, že měl přístup do Bílého domu.“ (Murphy, rozhovor viz. Příloha 1). 
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 Mitchell se po uzavření Velkopáteční dohody do Severního Irska několikrát 

vrátil, protože úkol vybudovat a udržet mír bral jako svůj osobní úkol (Benton, 2003). 

V roce 1999 pomohl zabránit kolapsu celé dohody, který téměř způsobilo problematické 

odzbrojování IRA a dalších para-militárních organizací. Naposledy navštívil Belfast na 

jaře roku 2015.  

3. Teoretická část práce – teorie konsociační 

demokracie 

 Následující část práce má za úkol ukotvit Severní Irsko z pohledu teorie 

konsociační demokracie. Ačkoli tato teorie cílí spíše na samostatné státy a Severní Irsko 

je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, má v rámci tohoto 

státu tolik specifičností, že ho nemůžeme řadit ke stejnému typu systému a není tak na 

škodu pracovat s ním stejně, jako se samostatným státním celkem (Lijphart, 1975: 85). 

V této kapitole tak bude představen vývoj teorie konsociační demokracie, která bude 

následně aplikována na případ Severního Irska s poukázáním na specifičnost tohoto 

případu v podobě vlivu vnějšího aktéra. 

3.1 Vývoj teorie konsociační demokracie 

3.1.1 Almondova typologie západoevropských demokratických 

systémů 

 Ještě před Arendem Lijphartem, který je považován za tvůrce teorie konsociační 

demokracie, se rozdělením západoevropských demokratických systémů zabýval Gabriel 

Almond. Ve své práci s názvem The Politics of the Developing Areas z roku 1960 

rozlišuje Almond na základě vztahu mezi politickou kulturou a sociální strukturou, a 

politickou stabilitou na anglo-americký politický systém (v Americe a Velké Británii), 

evropský kontinentální systém (ve Francii, Itálii a NSR) a třetí nepojmenovaný systém, 

který identifikuje především ve Skandinávských zemích a Nizozemí, a který je někde 

mezi předchozími jmenovanými systémy (Almond, 1961).  

 Ve svých pozdějších pracích ale Almond rozlišuje jiné tři typy demokracií, které 

například v práci z roku 1963 označuje jako "stabilní (mobilní) demokracie" a 

"imobilní demokracie". Imobilní demokracie jsou podle něj fragmentované (strukturně 
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i kulturně) a elity se v nich neshodnou na procesu vládnutí. Mobilní demokracie pak 

rozděluje na země bývalého Commonwealthu spolu s Velkou Británií a USA a na 

„stabilní vícestranické demokracie evropského kontinentu,“ kterými myslí 

skandinávské země, Nizozemí a Švýcarsko (Almond, 1963). 

3.1.2 Lijphartova typologie demokratických systémů 

 Lijphart na rozdíl od Almonda používá, podle něj ukazatele, který pokládá sám 

za vhodnější, a to subsystémové autonomie struktury rolí. Podle kritéria strukturních 

funkcí pak podle Lijpharta: „…skandinávské státy musí být přičleněny k 

angloamerickým systémům a ostatní zbývající státy z onoho "prostředního" typu pak ke 

kontinentálním evropským“ (Lijphart, 1969a). Druhé Almondovo kritérium, politickou 

kulturu, využívá ve své typologii i Lijphart. Na základě obou kritérií pak Lijphart 

rozděluje západoevropské demokratické systémy na: 

1. anglo-americké státy, země Commonwealthu a skandinávské země 

2. ostatní evropské demokracie, k nimž patří Francie, Itálie, Výmarská republika, 

Nizozemí, Rakousko a Švýcarsko 

 Druhou skupinu ještě Lijphart rozděluje na nestabilní systémy (Výmarskou 

republiku, III. a IV. Francouzskou republiku) a na stabilní systémy, které označuje jako 

konsociační demokracie. Označení konsociační demokracie použil před Lijphartem 

David Apter, který jím označoval africké systémy, ve kterých se spojilo množství 

odlišných skupin za účelem dosažení společných zájmů. Systém, ve kterém dochází ke 

kompromisům a akomodaci (Apter, 1997).  

3.2  Lijphartova teorie konsociační demokracie 

 Lijphart řadí některé země ke konsociačním demokraciím podle myšlenky 

křížového štěpení. Podle ní jsou průvodním jevem jakéhokoli členství ve skupině, která 

není názorově a zájmově sjednocená, křížící se psychologické nátlaky, které vedou k 

umírněným stanoviskům. Tuto metodu lze těžko uplatnit, pokud jsou linie rozdělující 

společnost jasně vymezeny. Podle této teorie by tedy Nizozemí, Švýcarsko i Rakousko, 

v nichž jsou subkultury od sebe odděleny, měly být imobilní a nestabilní. Ve 

skutečnosti to tak ale není. A proto je Lijphart označuje jako konsociační demokracie 

(Lijphart, 1969a).  
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 K výše zmíněným klasifikačním kritériím pak u konsociačních demokracií 

přidává ještě třetí – chování politických elit. Lijphart je považuje za zásadní, protože 

mají schopnost svým chováním překlenout rozdíly subkultur, ze kterých pochází, a 

dosáhnout politické stability (Lijphart, 1977). 

 Konsociační demokracie nemusí být podle Lijpharta úspěšná, nicméně sám 

uvádí podmínky, při jejichž splnění úspěšná konsociační demokracie vyžaduje: 

1. Elity musí mít schopnost slaďovat výrazně odlišné zájmy a požadavky subkultur.  

2. Aby se jim podobný krok podařil, potřebují schopnost překročit meze 

subkulturních hranic a spolupracovat s elitami jiných, s nimi soupeřících 

subkultur.  

3. V této souvislosti je však podstatné a základní, že tyto elity musí být především 

ochotné uchovat systém a posílit jeho soudržnost a stabilitu.  

4. Všechna tato doporučení staví na tom, že elity znají skutečné riziko politické 

fragmentace. 

 Je to právě díky elitám, které překonávají rozdíly subkultur, že země jako 

Švýcarsko nebo Nizozemí jsou stabilními konsociačními demokraciemi. V Severním 

Irsku jsou subkultury jasně oddělené, a až do uzavření Velkopáteční dohody šlo o 

imobilní a nestabilní systém, protože elity nebyly schopny překlenout rozdíly subkultur 

a snažit se o stabilitu. A to ani v případě, kdy politické násilí přešlo k fyzickému násilí 

mezi civilními obyvateli. Po vyjednání Velkopáteční dohody se situace stabilizovala a 

severoirský systém se z imobilního a nestabilního stal stabilní konsociační demokracií. 

Jak k tomu ale došlo? 

3.2.1 Přirozený vznik konsociační demokracie 

 V Lijphartově první stěžejní práci o konsociační demokracii – článku 

Consociational democracy z roku 1969 (Lijphart, 1969a), popisuje autor faktory pro 

dosažení stabilní konsociační demokracie a podmínky pro úspěch těchto již 

etablovaných demokracií. Nijak se však nezabývá podmínkami příhodnými pro vznik 

nových konsociačních demokracií. Tyto podmínky rozebírá v knize Politics in Europe, 

která vyšla ve stejném roce, jako uvedený článek (Lijphart, 1969b). Podmínky, které 

v ní uvádí, označuje jako: „…podmínky sociálních struktur a politické kultury na úrovni 

mas příhodné pro vznik konsocialismu ve smyslu vytváření zastřešující mezi-elitní 

spolupráce…tyto podmínky jsou však spíše ilustrující, nikoli vyčerpávající…“ (Lijphart 
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1969b). Lijphart uvádí celkem sedm okolností příhodných pro vznik konsociační 

demokracie.  

 Prvním faktorem je výrazné oddělení jednotlivých subkultur. Ačkoli může 

tento faktor znít poměrně paradoxně, Lijphart argumentuje, že čím menší je kontakt 

mezi subkulturami na úrovni mas, tím menší je pravděpodobnost antagonismu a 

nepřátelství. Oddělení subkultur navíc značí jejich silnou vnitřní soudržnost, díky níž 

subkultury následující své elity, které subkulturní rozdíly překonávají.  

 Druhou podmínkou je několikanásobné vyvažování sil mezi subkulturami, 

které Lijphart považuje za stěžejní. Je si zároveň vědom, že je vyvažování jednodušší, 

když je ve společnosti více subkultur, které jsou přítomností více elementů motivovány 

k vyšší spolupráci. Vyvažování mezi pouze dvěma subkulturami označuje Lijphart za 

komplikované, za příklad jeho úspěchu uvádí Rakousko do roku 1966, kdy v rámci 

velké koalice spolupracovali představitelé dvou znepřátelených subkultur. 

 Další podmínkou je náklonnost k vládě velké koalice. U této podmínky 

Lijphart poukazuje na nutnost zavedení správného volebního systému, který zajistí 

možnost zastoupení všech subkultur a jejich podílu na vládě, převážně na vytváření 

legislativní moci. Lijphart ale zároveň poukazuje na to, že pokud volební systém 

neposkytuje rovnoměrné zastoupení, konsociační demokracie může stále fungovat na 

principu mimo ústavních těles, ve kterých dochází k rozhodnutím na úrovni elit 

zastupujících jednotlivé subkultury. 

 Vnější hrozba je uváděna jako další z faktorů příhodných pro vznik konsociační 

demokracie. Přestože tato vzniká především z důvodu vnitřního ohrožení, tedy hrozby 

vypuknutí skutečného násilí, kterému chtějí elity zabránit, situace vnějšího ohrožení 

země může podle Lijpharta dovést elity ke spolupráci za účelem ochrany země. 

 S předchozím bodem souvisí i další faktor, kterým je mírný nacionalismus. Ten 

vede elity k udržení systému, protože ač jsou součástí jiných subkultur, jsou všichni 

součástí jedné země. Míra nacionalismů pak nemusí být nijak vysoká, ale měla by být 

alespoň do jisté míry na všech úrovních společnosti. Silný nacionalismus by podle 

Lijpharta mohl být naopak překážkou, protože silní nacionalisté by pátrali i po vnitřních 

nepřátelích, čímž by docházelo k další fragmentaci. 

 Předposlední podmínkou je relativně nízká zátěž rozhodovacího systému 

země, která souvisí s poslední podmínkou – malou rozlohou zemí, ve kterých 
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konsocialismus vznik (Lijphart, 1969b). V malých zemích je podle Lijpharta vyšší 

pravděpodobnost známostí a kontaktu mezi elitami, protože v malém státě je jich méně, 

než ve státech větších. Vyšší koncentrace a užší kontakty pak snadněji vedou ke 

spolupráci elit a konsocialismu. Malé státy navíc nemají tak rozsáhlou zahraniční 

politiku, tudíž se mohou více zabývat vnitřním uspořádáním (Lijphart, 1977).  

 Ve své knize z roku 1977 Democracy in plural societies pak Lijphart přidává 

ještě další faktory vhodné pro vznik konsociační demokracie (Lijphart, 1977). První 

z nich je struktura štěpení. Lijphart si je vědom toho, že společnost nemusí být 

rozdělena jen podle jedené linie, ale že často dochází k dělení společnosti podle více 

různých linií (například náboženské i jazykové). Štěpící linie jsou mezi sebou navíc 

provázané a pro správné pochopení toho, jak je společnost rozdělena, musíme pochopit 

vztahy mezi dělícími liniemi.  

 Dalším předpokladem, který Lijphart nově uvádí je zastřešující členství. Tím 

Lijphart dále rozvíjí svou tezi o nacionalismu z knihy z roku 1969 (Lijphart, 1969b). Ve 

své pozdější práci už nacionalismus uvádí pouze jako jeden z příkladů zastřešujícího 

členství, které poskytuje celé společnosti jednotnou identitu, a tudíž tlumí případné 

napětí mezi jednotlivými subkulturami.  

 Lijphart rozvíjí i svůj původní předpoklad o vyvažování sil mezi subkulturami a 

náklonnosti k vládě velké koalice a přidává k nim podmínku vícestranického systému 

a reprezentativního stranického systému. Jako ideální počet stran uvádí 3-4, tedy 

v případě jeho ideální konsociační demokracie se 3-4 segmenty společnosti, jednu 

stranu pro jeden segment.  

 Poslední z podmínek uvedených v knize z roku 1977 je pak tradice spolupráce 

elit, která má překonat rozdíly subkultur (Lijphart, 1977). 

3.2.2 Vznik konsociační demokracie v Severním Irsku 

 Z výše uvedených podmínek je jasné, že jen minimum bylo naplněno. 

Subkultury byly vždy výrazně odděleny, měly vlastní vzdělávací systém, paramilitární 

organizace, hierarchii a jejich vnitřní soudržnost byla velká. Někteří autoři, například 

Liam de Paor v knize Divided Ulster nebo Rosemary Harris v Prejudice and tolerance 

in Ulster, přirovnávají severoirskou společnost až ke společnosti dvou ras, kde: 

„Protestanté a katolíci tvoří dvě endogamní společnosti, pravděpodobně více oddělené 
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v sexuálních záležitostech, než jsou mnohé bělošské a negroidní skupiny ve 

společnostech, ve kterých údajně dochází k míšení plemen.“ (Harris 1972, x). 

 K vyvažování sil mezi subkulturami v oblasti politiky nicméně nedocházelo. 

Protestanté (unionisté i loajalisté) byli ve vedoucích postech na úřadech, policii a 

ostatních významných pozicích, prostřednictvím kterých ovlivňovali veřejný život ve 

prospěch jejich subkultury. K několika pokusům o sdílení moci sice v 80. letech došlo, 

ale ani jeden z nich nebyl úspěšný (Wolff, 2003: 168). Z toho vyplývá, že k vládě velké 

koalice byla též nakloněná spíše menšina obyvatel – katolická, která byla protestantskou 

prokazatelně utlačována. Nedošlo k vnějšímu ohrožení, které by stmelilo elity, které by 

následně objektivně reprezentovaly své subkultury a snažily se o překonání rozdílů pro 

dobro celé společnosti.  

 O mírném nacionalismu se v případě Severního Irska už vůbec nedá hovořit, 

protože každá ze subkultur se cítí být příslušníky jiného národa. Republikáni se 

identifikují jako Irové, zatímco loajalisté a unionisté jako Britové nebo Ulsterané. 

Podobně komplikovaná je otázka zatíženosti systému. Přestože Shromáždění Severního 

Irska mělo daleko větší pravomoci, než jakýkoli jiný region v rámci Spojeného 

království, britský parlament si ponechal právo ho kdykoli rozpustit a všechny tyto 

pravomoci mu odebrat, což se později několikrát stalo.2 Poslední podmínka malé 

rozlohy státu je naplněna, ačkoli Severní Irsko de facto není samostatný stát, ale pouze 

jeden z regionů Spojeného království. 

 Z podmínek, které Lijphart analyzoval ve své pozdější knize, nebyla naplněna 

ani jedna. Respektive, struktura štěpení na několika liniích v Severním Irsku byla velmi 

snadno identifikovatelná, ovšem orgány ovlivňující chod regionu tyto linie a jejich 

propojení spíše ignorovaly. Zastřešující členství, tedy element, který by mohl 

obyvatelstvo Severního Irska v té době sjednotit, se identifikovat nedá. Národnostní i 

náboženské hledisko subkultury oddělují. Vícestranický systém sice existoval, nebyl ale 

reprezentativní. Tradice spolupráce elit byla nulová, panovala mezi nimi spíše 

nevraživost. 

                                                 

 

 

2 Shromáždění Severního Irska fungovalo v letech 1973-1974 a 1982-1986.  
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3.3 Vliv vnějšího aktéra na ustanovení konsociační demokracie 

 Proč tedy ke vzniku konsociační demokracie v Severním Irsku vzniklo? Je 

evidentní, že Lijphartova teorie nepočítá s jedním zásadním faktorem, který měl na 

vznik konsociační demokracie v Severním Irsku enormní význam – vliv externího 

aktéra, který by subkultury donutil ke spolupráci a přijetí principů konsociační 

demokracie (McGarry a O’Leary, 2006a: 48). Spojené státy byly do vyjednávání 

zapojeny nepřímo už před vyjednáváním Velkopáteční dohody a jejich nátlak donutil 

Spojené království a jeho vůdce spolupracovat blíže s Irskou republikou a hledat trvalé 

řešení konfliktu. „Nátlak Spojených států připravil půdu pro rok 1998 ještě před tím, 

než byl v roce 1992 zvolen prezident Clinton.“ (McGarry a O’Leary, 2006a: 49). 

 Autorka této bakalářské diplomové práce si pak dovolí na základě Lijphartovy 

teorie říci, že Spojené státy ve své podstatě plnily úlohu zastřešujícího členství, které 

donutilo elity ke spolupráci a vyvedlo je z bludného kruhu etnického konfliktu (viz. 

kapitola 3.2.1). Ještě před uzavřením Velkopáteční dohody přijaly všechny 

nejdůležitější politické strany (kromě Sinn Féin) Mitchellovy principy zavazující je 

k odmítnutí násilí, odzbrojení, mírovému jednání a dalším krokům utlumujícím etnický 

konflikt.  

 Spojené státy zajistily minimalizaci militarizace příslibem Sinn Féin, že pokud 

IRA vyhlásí příměří, mohou se zapojit do vyjednávání, a vyloučením z jednání všech 

stran, u nichž bude prokázáno napojení na paramilitární organizace. Uklidnily zvýšený 

etnocentrismus a prolomily vytváření nepravých obrazů o nepříteli – prezident Clinton 

se setkal s elitami obou subkultur a setkání hodnotil pak pro média stejně úspěšně. 

Spojené státy pomohly Severnímu Irsku i ekonomicky a především dodaly lidem naději, 

že se po třiceti letech opravdu může něco změnit. „Clinton navštívil Severní Irsko třikrát 

v průběhu pěti let, byl prvním americkým prezidentem, který tam zavítal. Političtí vůdci 

Severního Irska měli otevřené dveře do Bílého domu a často jich využívaly. Clinton 

přesvědčil bývalého senátora George Mitchella, aby předsedal nejprve ekonomické 

iniciativě, poté zásadní komisi pro řešení rozepří mezi Britskou a Irskou vládou ohledně 

odzbrojování paramilitárních organizací a po čas vyjednávání, a nakonec předseda 

finálním vyjednáváním, které vedly k Velkopáteční dohodě. Je známo, že prezident sám 

se několikrát do vyjednávání produktivně zapojit.“ (McGarry a O’Leary, 2006a: 50-51). 

Byly to pak Spojené státy, kdo ze všech možných řešení etnického konfliktu trvaly na 
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akomodaci a zavedení konsocialismu – každá ze stran konfliktu částečně dostala, co 

chtěla a obě se od uzavření dohody účastní politického procesu rovným dílem. 

 Podle McGarryho a O’Learyho: „Zatímco vnější aktéři mohou hrát pozitivní roli 

a převážit jazýčky vah na stranu vyjednávání či vyvolané dohody, dohody uzavřené 

primárně pod nátlakem zevnitř mohou položit pouze mělké základy.“ (McGarry a 

O’Leary, 2006a: 53). Spojené státy nebyly při vyjednávání Velkopáteční dohody 

jediným vnějším aktérem, zcela evidentně jimi byly i Velká Británie a Irská republika, 

mezi dohlížiteli byli i příslušníci dalších národností (například Kanaďané). Evropský 

soudní dvůr pro lidská práva se v Severním Irsku také angažoval. Příklady externích 

aktérů coby významných přispěvatelů k uzavření míru a vzniku konsocialismu můžeme 

najít i v dalších zemích, například Bosně a Hercegovině, Kosovu a Kypru (McGarry a 

O’Learry, 2006a). 

3.4 Aplikace teorie konsociační demokracie na Velkopáteční 

dohodu 

 Lijphart ve svém článku z roku 2004 uvádí devět doporučení v různých 

oblastech ústavního budování konsociační demokracie (Lijphart, 2004). V Severním 

Irsku nebyl sice konsocialismus zaveden ústavně, ale na Velkopáteční dohodu jako 

stěžejní dokument, mohou být následující pravidla aplikována, o což se v této části 

práce autorka pokusí. 

 V rámci volebního systému do legislativních těles doporučuje Lijphart 

proporcionální reprezentaci, která ideálně dokáže reprezentovat zájmy jednotlivých 

subkultur v rozdělených společnostech a doporučuje party-list PR systém založený na 

moci lídrů politických stran. Velkopáteční dohoda ve svém druhém bodě určuje za 

volební systém do Shromáždění Severního Irska systém PR-STV (proportional 

representation – single transferable vote), tedy systém jednoho přenositelného hlasu. 

Tato zvláštní varianta poměrného systému funguje na přerozdělování mandátů podle 
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Droopovy kvóty.3 Na mandáty tak dosáhnou i malé politické strany. Lijphart dále 

doplňuje, že nově zavedený systém by měl být snadný na porozumění i fungování. PR-

STV není systém jednoduchý na pochopení, ani na fungování. Počet hlasů pro získání 

mandátu je sice jednoduše vypočitatelný podle výše zmíněné kvóty, nicméně při získání 

více hlasů, než je pro mandát potřeba, jsou tyto přerozdělovány mezi další kandidáty, 

podobně jako při nedosažení kvóty žádným z kandidátů a eliminaci a přerozdělení hlasů 

kandidáta s nejmenším počtem získaných hlasů. PR-STV navíc závisí na velikosti 

obvodů – pokud jsou obvody malé, napomáhá vítězství velkých stran a hrozba 

gerrymanderingu je tak poměrně vysoká. McGarry a O’Learry argumentují, že PR-STV 

je pro konsociační demokracii v Severním Irsku vhodnější systém, protože party-list 

systém by vedl k ještě větší fragmentaci politického spektra (McGarry a O’Leary, 

2006a). Ve Velkopáteční dohodě je pak zakotvena ještě formule o klíčových 

rozhodnutích, která musí být odsouhlasena na mezi-komunitní bázi – většinou všech 

přítomných unionistů a většinou všech přítomných nacionalistů; nebo váženou většinou 

všech přítomných členů, zahrnující alespoň 40% všech unionistů a 40% všech 

nacionalistů.  

 Další oblast tvorby konsociační demokracie spočívá ve výběru z parlamentního 

nebo prezidentského systému. Je samozřejmé, že v této oblasti nemělo Severní Irsko 

na výběr, protože není samostatným státem, ale součástí Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska s parlamentním systémem. Velkopáteční dohoda v tomto 

ohledu zavádí (obnovuje) Shromáždění Severního Irska a funkci prvního ministra. 

Kopíruje tedy britský systém. Lijphart se nicméně taktéž kloní k parlamentnímu 

systému. 

 Sdílení moci v oblasti exekutivy je další Lijphartovo doporučení pro založení 

konsociační demokracie. I toto je zakotveno ve Velkopáteční dohodě. První ministr a 

jeho zástupce jsou voleni Shromážděním na mezi-komunitní bázi. Posty ministrů jsou 

                                                 

 

 

3 PR-STV se dále používá například na Maltě a pro volby do horní komory australského parlamentu. 
Droopova kvóta přerozděluje hlasy podle formule: počet hlasů potřebný pro získání mandátu = (celkový 
počet hlasů v obvodu/počet křesel v obvodu + 1) + 1. 
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pak přidělovány stranám podle d’Hondtovy metody na základě počtu mandátů, které má 

ve Shromáždění. McGarry a O’Leary považují tuto metodu přidělování ministerských 

postů za velmi výhodnou, je naprosto férová, využívá sdílení moci, je založená na 

principu konsenzu a je rychlejší, než sestavování kabinetu premiérem (McGarry a 

O’Leary, 2006a). 

 Stabilitu vlády může podle Lijpharta podpořit zavedení několika nařízení. 

Prvním z nich je konstruktivní vyslovení nedůvěry premiérovi. Ve Velkopáteční dohodě 

tato klauzule zavedena není, nicméně to může být kvůli nevýhodě konstruktivního 

vyslovení nedůvěry – může vytvořit vládu, která nemůže být parlamentem odvolána, ale 

zároveň nemá podporu parlamentní většiny. Tohoto omezení si je vědom i Lijphart a 

sám na něj upozorňuje. 

 Dalším doporučením je výběr hlavy státu. Tento bod nemá cenu v souvislosti 

s Velkopáteční dohodou a Severním Irskem diskutovat, neboť hlavou Severního Irska je 

samozřejmě britský panovník. 

 Federalismus a decentralizace jsou na druhou stranu body v souvislosti se 

Severním Irskem důležité. Severní Irsko bylo první z regionů Velké Británie, kterému 

bylo umožněno mít vlastní legislativní orgán, kterým je Shromáždění Severního Irska. 

Přestože tento orgán nebyl v působnosti příliš dlouho, Velkopáteční dohoda ho 

obnovuje a definuje jeho přenesené pravomoci, zároveň však nemění pravomoci 

Westminsterského parlamentu. Federalizace nebo decentralizace v samotném Severním 

Irsku možná není z několika důvodů. Prvním z nich je malá rozloha regionu, který by se 

další fragmentací rozpadl na zanedbatelné obvody. Obě etnika navíc nejsou regionálně 

oddělená, což federalizaci významně komplikuje. 

 Lijphart tedy navrhuje autonomii i neteritoriální, například v rámci vzdělávání, 

kdy by každé etnikum mělo mít možnost mít vlastní školy. V Severním Irsku mělo 

každé etnikum své školy už před uzavřením Velkopáteční dohody, a tyto zůstaly i po 

něm zachovány. V dohodě se nicméně Británie zavázala k větší propagaci irského 

jazyka a jeho zavedení do veřejného života, protože tento se před tím vyučoval pouze na 

nacionalistických školách a nebyl běžně používán. 
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 Sdílení moci mimo vládu a parlament je posledním prostředkem Lijpharta pro 

vybudování konsociační demokracie. Lijphart jmenovitě uvádí sdílení moci ve státních 

službách, soudnictví, policii a armádě a navrhuje zavedení kvót na tyto pozice. 

Velkopáteční dohoda sdílení mocí v dalších oblastech řeší zřízením Komise pro rovné 

příležitosti, která má dohlížet na rovné rozdělení postů mezi obě etnika (Lijphart, 2004). 

 Přestože Lijphart svá ústavní doporučení pro vybudování konsociační 

demokracie vydal až v roce 2004, Velkopáteční dohoda, až na jedno, všechna z nich 

dodržela. Je otázkou, zda šlo o vizionářství autorů dohody nebo se jimi Lijphart zpětně 

inspiroval. Podstatné je, že Velkopáteční dohoda splnila všechny institucionální 

podmínky pro zavedení konsociační demokracie.  

3.4.1 Tabulka č. 3: Srovnání obsahů dohod s Velkopáteční 

dohodou 

 Sunningdaleská 

dohoda 

Anglo-irská 

dohoda 

Deklarace 

z Downing 

street 

Rámcový 

dokument 

Velkopáteční 

dohoda 

Podepsána Spojeným 

královstvím, 

Irskou 
republikou, 

Alianční 

stranou, 

Unionistickou 
stranou, 

SDLP 

Spojeným 

královstvím, 

Irskou 
republikou 

Spojeným 

královstvím, 

Irskou 
republikou 

Spojeným 

královstvím, 

Irskou 
republikou 

Spojeným 

královstvím 

Irskou 
republikou 

Labour, 

Women’s 

coalition 
UUP, UDP, 

PUP, SDLP, 

Sinn Féin 

Alianční stranou 

Princip 

konsenzu 
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Možnost 

sebeurčení 
✗ ✗ ✓ ✓ ✓ 

Reforma 

systému 

vládnutí 

✓ ✓ ✗  ✓ 

Propuštění 

vězňů 
✓  ✗ ✗ ✓ 

Listina práv a 

svobod 
✓ ✓  ✓ ✓ 

Opuštění násilí ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Spolupráce 

v oblasti 

bezpečnosti 

✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 

Přeshraniční 

spolupráce 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Uznání obou 

etnik 
✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mezivládní 

spolupráce 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Institucionální 

role Irské 

republiky 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kooperace 

unionisté a 

nacionalistů 

 ✓ ✓  ✓ 

Mezi-ostrovní 

spolupráce 
✗  ✓ ✓ ✓ 

Devoluce moci ✓ ✓  ✓ ✓ 

Zdroje:Wolff, 2003: 190; Framework document, 1995. 

Vysvětlivky: ✗ - smlouva se tímto bodem nezabývá; prázdné pole - smlouva se tímto 

bodem částečně zabývá; ✓ - smlouva se tímto bodem zabývá 

3.4.2 Podmínky pro úspěch etablované konsociační demokracie 

 Lijphart tvrdí, že pokud už konsociační demokracie podle výše uvedených 

podmínek vznikne, ať přirozeně či pomocí ústavního inženýrství, pro dosažení její 

stability jsou zásadní tři roviny vztahů. Těmi jsou vztahy mezi subkulturami na úrovni 

elit, mezi subkulturami na úrovni mas a vztahy elity a mas uvnitř každé subkultury. 

Lijphart dále uvádí podmínky fungování konsociační demokracie, z nichž některé se 

shodují s podmínkami pro její vznik. Jsou jimi: velká koalice, proporcionalita, 

menšinové vzájemné veto, segmentální autonomie a malá populace (Lijphart, 1969ab). 

Vzhledem k tomu, že tyto podmínky nejsou stěžejní pro tuto práci, jsou pouze 

vyjmenovány a dále nerozebírány. 

Závěr 

 Cílem této bakalářské diplomové práce bylo ukázat rostoucí vliv Spojených států 

na vyjednávání míru v Severním Irsku, posoudit a zhodnotit vliv nejvýznačnějších 

amerických osobností spojených s vyjednáváním, především George Mitchella. Vliv 

vnějšího aktéra na sledovaný proces byl posuzován v kontextu Lijphartovy teorie 

konsociační demokracie.  

 V odpovědi na první otázku, jakou roli sehrály ve vyjednávání míru v Severním 

Irsku Spojené státy, výzkum v rámci této bakalářské práce ukázal, že jejich vliv byl 

nezanedbatelný ještě před nástupem prezidenta Clintona. Postupný vývoj nepřímého 

vlivu organizací irských Američanů, které získávaly především finanční prostředky pro 

boj paramilitárních organizací na obou stranách, přes neúspěšný nátlak členů kongresu 

na prezidenta Nixona, dosáhl prvního vrcholu v době zformování skupiny „Čtyř 
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jezdců.“ Prezidenti Carter, a po něm i Reagan, ovlivněni právě „Čtyřmi jezdci,“ 

vyvinuli nátlak na Margaret Thatcherovou vedoucí k revizi Sunningdaleské dohody a 

její nahrazení Anglo-irskou dohodou, jež Spojené státy zaštiťovaly finančně a na jejíž 

tvorbě se podílela skupina „Přátelé Irska“.  

 Druhý vrchol vlivu Spojených států, který se ukázal ve svém dopadu ještě 

významnější, nastal s nástupem prezidenta Clintona do úřadu. Clinton měl na vyřešení 

konfliktu hluboký zájem, sehrál roli upřímného vyjednavače mezi republikány a 

unionisty, irskou a britskou vládou, roli zaštiťovatele, který neměl na vyjednávání žádný 

sobecký zájem a pouze se snažil dosáhnout míru. Sám Severní Irsko několikrát 

navštívil, svou angažovaností v problému navíc obrátil k Severnímu Irsku pozornost 

téměř všech západních médií a tamním obyvatelům dal pocit naděje, že se konečně 

začne situace opravdu řešit. Bezpochyby největší Clintonovým přínosem pak bylo 

dosazení George Mitchella do funkce poradce pro Severní Irsko, což vedlo k jeho 

pozdějšímu postu předsedy Mezinárodní komise pro odzbrojení a předsedy mírových 

vyjednávání v Severním Irsku.  

 Při hledání odpovědi na druhou výzkumnou otázku ohledně role George 

Mitchell ve vyjednávání, došla autorka k závěru, že byl při vyjednávání bezpochyby 

nejvýraznější osobou. Kromě vedení samotných vyjednávání spolupracoval s tiskem, a 

několikrát to byl on, kdo na sebe vzal vinu za selhání vyjednávání, a tím udržoval naději 

obyvatel, že se jejich političtí leadeři nakonec dohodnou. Mitchellovy principy, a 

především princip ukončení násilí, jejichž přijetí stanovil jako podmínku začátku 

vyjednávání, donutily k vyhlášení příměří několik paramilitárních organizací přímo 

navázaných na severoirské politické strany, které by se bez příměří nemohly účastnit 

vyjednávání. Mitchell byl tím, kdo vymýšlel kompromisy přijatelné pro obě strany 

konfliktu, mírnil napětí při vyjednáváních, komunikoval s předsedy irské i britské vlády 

a prezidentem Clintonem. Jeho trpělivost a ochota vzdát se svého soukromého života a 

strávit téměř čtyři roky v Severním Irsku vyjednáváním mezi stranami konfliktu, 

vyústila v dohodu, která na rozdíl od všech předchozích adresovala všechny krizové 

body a zaváděla v Severním Irsku nový systém sdíleného vládnutí mezi oběma etniky. 

 Třetí výzkumná otázka této práce se zabývala možností aplikace Lijphartovy 

teorie konsociační demokracie na vyjednávání míru v Severním Irsku a posunem této 

teorie v souvislosti s rolí externích aktérů vyjednávání. Autorka v teoretické části práce 
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ukázala, že aplikovat teorii konsociační demokracie na Severní Irsko lze. Přestože 

Severní Irsko nemělo přirozené předpoklady pro vznik konsociační demokracie, 

zastřešující funkce Spojených států donutila všechny strany ke spolupráci a navodila 

prostředí pro implementaci konsocialismu prostřednictvím mírové smlouvy. 

Velkopáteční dohoda byla oproti předchozím mírovým dohodám inovativní právě 

ve způsobu konsenzuálního sdílení moci, který zaváděla. A byly to Spojené státy, kdo 

na konsociační podobě smlouvy trval. Analýza Velkopáteční dohody, která je 

provedena v této bakalářské diplomové práci, dokazuje, že tato dohoda naplňuje většinu 

Lijphartových doporučení pro ústavní vybudování konsociační demokracie, přestože 

Lijphart tato doporučení sepsal až šest let po uzavření dohody. 

 

Summary 

 The purpose of this bachelor thesis was to show the increasing influence of the 

United States on the Northern Ireland peacebuilding process, evaluate the influence of 

the most significant American figures connected to the negotiations, specifically the 

influence of George Mitchell. The influence of the external actor on the pursued process 

was adjudicated in the context of Lijphart’s theory of consociational democracy.  

 In answer to the first question, what was the role of the United States in the 

peacebuilding process in Northern Ireland, the research conducted in this bachelor thesis 

showed, that the US had a great influence even before Clinton’s administration. The 

gradual development of indirect influence of the Irish American’s organisations, that 

mostly gained financial support for paramilitary organisations on both sides, over a 

failed pressure of the members of Congress on president Nixon, reached the first peak at 

the time of formation of a group called “the Four Horsemen.” Presidents Carter and 

Reagan influenced by this group developed pressure on Margaret Thatcher to revise the 

Sunningdale agreement, which was ultimately replaced by the Anglo-irish agreement. 

This agreement was financially sponsored by the US and co-created by the group called 

“Friends of Ireland.”  

 The second peak of the US influence, which was even more important than the 

first one, occurred with the president’s Clinton arrival. Clinton was deeply interested in 

resolving the conflict, he played the role of the honest broker between republicans and 
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unionists, sponsor, who had no selfish interest in the negotiations and his only desire 

was to achieve peace. He himself visited Norther Ireland several times, turned media 

attention on the problem and gave hope to the people of Northern Ireland, that the 

situation can finally be resolved. Undoubtedly, the greatest benefit from Clinton was the 

instalment of George Mitchell as an adviser for Northern Ireland, which led to his later 

position as the chairman of the International commission on decommissioning and the 

post of the chairman of the negotiations. 

 The answer to the second research question regarding the role of George 

Mitchell in the negotiations, the author concludes that during the negotiations, he was 

undoubtedly the most outstanding person. In addition to leading the negotiations 

themselves, he cooperated with the press, and on several occasions it was he, who took 

the blame for the failure of the negotiations and by that maintained the hope of the 

people, tht their political leaders will achieve and agreement. Mitchell principles, 

especially the principle of ending the violence, whose adoption Mitchell set as a 

condition for the beginning of the negotiations, forced several paramilitary 

organizations linked directly to Northern Ireland’s political parties to declare a truce, 

otherwise the parties could not join the negotiations. Mitchell was the one who invented 

compromises acceptable to both sides of the conflict, mitigated tensions, communicated 

with the British prime minister and Irish Taoiseach and president Clinton. His patience 

and willingness to give up his private life and spend almost four years in Northern 

Ireland bargaining agreement, resulted in an agreement that unlike every previous 

addressed all the critical points and introduced a new system of shared governance 

between the two ethnic groups in Northern Ireland.  

 The third research question of this study examined the possibility of the 

application of the Lijphart’s theory of consociation democracy on negotiations in 

Northern Ireland and it’s shift with the connection of the role of an external actor in the 

negotiations. The theoretical part of the thesis showed, that the application of the 

consociational theory on Norther Ireland is possible. Although Northern Ireland did not 

have the natural conditions favourable for the emergence of consociational democracy, 

the umbrella function of the United States forced all parties to cooperate and has created 

a framework for the implementation of consociational democracy through the peace 

agreement. The Good Friday agreement was innovative, compared to the previous 
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agreements, in the implementation of the consensus power sharing. And it was the 

United States, who insisted in the consociational form of the contract. Analysis of the 

Good Friday Agreement, which is mad in this thesis show, that this agreement fulfils 

most of the Lijphart’s recommendations for a constitutional building of consociational 

democracy, even though Lijphart wrote this recommendation until six years after the 

conclusion of the agreement.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Překlad rozhovoru s profesorem Garrym Murphym (vedoucím 

katedry Práva a vlády na DCU) ze dne 11. 12. 2015 

 

Která z věcí, které udělaly Spojené státy, měla podle Vás největší dopad na 

vyjednávání? 

Myslím si, že udělení víza Garrymu Adamsovi prezidentem Clintonem bylo mimořádně 

důležité pro probíhající proces v Severním Irsku. Důvod, proč zastávám tento názor, je, 

že Americká administrativa tímto poprvé ukázala, že je ochotna udělat rozhodnutí, se 

kterým Britové rozhodně nebudou souhlasit, což později dali najevo. A myslím si, že to 

zároveň bylo znamení republikánskému hnutí v Severním Irsku a vlastně i 

republikánskému hnutí v Republice a Spojených státech, že prezident je ochotný 

podstoupit velké riziko, aby dojednal mír. Riziko, které mělo dalekosáhlé důsledky na 

jeho vztah s Brity a konzervativní vládou Johna Majora. Bylo to tedy, podle mě, 

znamení silného prezidenta, který byl více než jakýkoli jiný americký prezident, 

ochotný hrát rozhodující roli a ne jen mluvit o míru v Severním Irsku. Protože konec 

konců, kdo by nechtěl mír v Severním Irsku? Problémem bylo riziko v zapojení se a 

udělení víza Adamsovi. Prezident Clinton ale ukázal, že je ochotný takové riziko 

podstoupit, což bylo znamení jeho víry v republikánské hnutí. 

Proč si myslíte, že se Clinton zapojil do řešení situace v Severním Irsku? 

Myslím si, že to viděl v širším kontextu, kde Spojené státy v éře po konci studené války, 

mohly hrát roli ve vyvíjejícím se mírovém procesu. Mírová vyjednávání v té době byla i 

na Balkánu a na Blízkém východě, obě extrémně složitá. A Clinton viděl Severní Irsko 

v tomto kontextu jako nejlepší příležitost. Jako konflikt, který by mohl být vyřešen, 

vyřešen s velkým vlivem Spojených států. Dalším důvodem bylo to, že to zároveň viděl 

i jako příležitost pro Spojené státy k získání jistého vítězství na poli zahraniční politiky. 

Protože pamatujte, Spojené státy se svou zahraniční politikou od konce studené války a 

pádu Berlínské zdi dost zápasily. A tady byl poměrně malý konflikt v porovnání 

s ostatními, ale samozřejmě velmi důležitý pro lidi, kteří v Severním Irsku žili. A 
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prezident Clinton choval jistou náklonost jak k Irsku, tak Velké Británii a cítil, že 

nejenom on jako prezident, ale celý jeho úřad mohou dosáhnout důležité změny. A 

především si myslel, že v Severním Irsku opravdu může vyhrát, a právě proto 

podstoupil všechna výše zmíněná rizika. 

Jak významné si myslíte, že bylo Clintonovo zapojení v pozdějších stádiích 

vyjednávání? 

Rozhodně byl velmi důležitý. Existují důkazy, že posledních pár dnů vedoucích 

k podepsání Velkopáteční dohody v dubnu 1998 byl značně zapojený. A bez nadsázky, 

byl schopný jednat jako upřímný vyjednavač mezi republikány a unionisty, kteří se léta 

předtím nevěřili. On byl ten, kdo řekl: „Podívejte, nemám na tom žádný osobní zájem, 

jsem neutrální a upřímný a netoužím po tom, aby jedna strana stála proti té druhé. O 

tom to není. Měli bychom se všichni snažit zajistit mít, dlouhotrvající a fungující mír. A 

jestli se o to pokusíte se mnou, můžete si být jisti, že Spojené státy v tom budou 

pokračovat s vámi (i když já už nadále nebudu v úřadu).“ Tudíž si myslím, že hrál 

důležitou roli v ujišťování jednotlivých účastníků, nacionalistů i unionistů, že on (a jeho 

úřad) budou féroví vůči oběma stranám. A v budoucnosti opravdu americké firmy 

hodně investovaly v Severním Irsku, právě na návrh Clintonem založené komise. 

Shrnuto, myslím, že měl velmi výraznou roli. 

Myslíte se, že k uzavření Velkopáteční dohody by došlo bez zapojení senátora 

Mitchella? 

Podle mě, nehledě na to, kdo byl ve vedení, k nějaké dohodě by došlo. Nicméně, mohla 

to být zcela jiná dohoda, než ta, kterou vyjednal Mitchell. Už dříve bylo v Severním 

Irsku několik dohod, některé úspěšnější, jiné méně. Ale Mitchell ukázal ve funkci 

předsedy vyjednávání naprostou oddanost a prakticky odložil svůj soukromý život 

stranou na měsíce, kdy žil v Severním Irsku. Chodil od jedné strany k druhé, předkládal 

návrhy a předělával je…Myslím, že byl opravdu důležitou součástí vyjednávání. 

Nehledě na to, kdo byl předsedou, k dohodě by došlo. Ale myslím, že bylo důležité, že 

předsedy byli Američan (a Fin). Důležité bylo, že předseda měl přístup k nejvyšším 

místům a prezidentovi, a to Mitchell ke Clintonovi měl. A právě pro všechny tyto 

důvody, vyjednávání dopadla, jak dopadla, právě kvůli zapojení jak Mitchella, tak 

Clintona. Mitchell je tedy z mého pohledu důležitý především v tom, že měl přístup do 

Bílého domu. 
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Myslíte si, že byl ve vyjednávání nějaký moment, kdy by bez zapojení USA tato 

vyjednávání selhala? 

Na to je těžké odpovědět. Nemyslím si, že by tam byl takový určitý moment. Ale zajisté 

na konci procesu unionisté měli zaječí úmysly a byli velmi skeptičtí ohledně dohody a 

nervózní z reakce vlastní komunity. Unionisté totiž byli rozpolcení mezi DUP, která 

byla proti dohodě, a UUP, stranou Davida Trimblea, která v mnoha ohledech 

podstoupila velké riziko a byla pro dohodu. Musíme se na to tedy podívat jako na 

organický proces. Nicméně zcela jistě na konci března a v dubnu 1998 bylo důležité, že 

Spojené státy byly zapojené a vyvíjely nátlak na obě vlády i strany na obou stranách 

v Severním Irsku. Tvoření míru je komplikované, lidé to nedělají rádi, kvůli hrozným 

věcem, které jsou toho součástí. Ale to je prostě cena, pokud jeden chce dosáhnout 

skutečného míru. Zašpinit si ruce je nutné, a pro Clintona to byl enormní risk. Už od 

chvíle, kdy ve své prezidentské kampani slíbil, že Adamsovi udělí vízum a zapojí se do 

vyjednávání. 
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Příloha č. 1a: Interview with professor Garry Murphy (head of School of Law and 

Government at DCU) from 11.12.2015 

Which thing the US did had the biggest impact on the negotiation? 

Well, I think the issuing of the visa to Garry Adams by president Clinton was of an 

instrumental importance in the ongoing process in Northern Ireland. And the reason I 

think it was important is because for the first time it showed America’s administration 

willing to make a decision that it know would be strongly opposed by the British 

government, as it was. And I think it was a sign to a republican move in Northern 

Ireland as well as to a wider republican movement in the Republic and the United 

States, that you have a president, who was willing to take a significant risk for peace 

and significant risk that he knew would have strong implications for his relationship 

with the British and with the conservative government of John Major. So I think that 

was a strong sign and symbol of a president, who was, more than any other American 

president, willing to play decisive role and play more than lip service to the idea of 

peace in Northern Ireland. Because after all, who does not want peace in Northern 

Ireland? But the issue was what sort of a risk for peace and a risk of action of issuing 

the visa to Mr. Adams. President Clinton Showed that he was willing to take such a risk 

and this was a sign of good faith in the republican movement. 

Why do you think Clinton got engaged with Northern Ireland? 

Well, I think he saw it as a part of a wider framework whereby the United States, in 

after the post-Cold war, could play role in fostering and developing peace processes. 

There was a peace process in Balkan, a peace process in Middle-East, both extremely 

difficult. So to resolve Middle-East with historic difficulties since 1967 the peace 

process in Northern Ireland, as I said, he saw it as a part of wider view. But also as the 

one that could be resolved, could be resolved with strong influence from the US. And I 

think he also saw it as a sign or as an opportunity for the US to have a win in its’ foreign 

policy. Because remember, the US were struggling in foreign policy after the collapse 

of the Berlin Wall and the end of the Cold war. And here you had a relatively low-level 

conflict on a global scale in Northern Ireland, while it was definitely significant to 

people living in it. And here you had a president, who had an affinity to Ireland and 

affinity to Britain, but the one who felt, that not just he as a president but the office for 

which he held could make a significant difference. And I think, they thought (he and his 
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team) that they could get a win in Northern Ireland and that is why he was able to take 

those risks and that’s why he did it. 

How influential do you think Clinton was in the later stages of the negotiation? 

Very important. There is documentary evidence to show that he was involved 

considerably in the last couple of days leading up to the signing of the Good Friday 

agreement in April 1998. And without stretching the point he was able to act as an 

honest broker for both the republicans and the unionists, who honestly deeply distrusted 

each other for many many years. But he was able to say: Hey look, I have no personal 

interest, I am neutral and honest broker in these matters and I don’t have any significant 

desire to see one side riot over the other. That is not what it is about. It is about trying to 

insure a peace, about trying to build a lasting and sustainable peace and if you go on this 

journey with me, you can be sure, that the US will continue (long after I am gone out of 

the office). So I think he had a really big part in reassuring the individual sign, both 

nationalists and unionists, that he (and not just him in the US and the office he held and 

what it stood for) would be and honest broker for both sides. And there was a lot of 

economic investments in terms of future investment by American companies and his 

economic team suggesting that this was a way forward. So all these combined together. 

I think he was pretty important at the end, certainly. 

Do you think that the Good Friday agreement would been achieved without the 

involvement of Senator Mitchell? 

I think, no matter who was in charge, you might have got some agreement. So this goes 

to the question of individuals in history…I think no matter who they got, they would 

have a deal of some description. However, it might have been a considerably different 

deal than the deal that George Mitchell brokered. And what I mean by that is that there 

have been lots of deals in Northern Ireland subsequently, some of them more successful 

than others, but the commitment senator Mitchell showed in his chairing of those talks 

and basically putting his life on whole for months living in Northern Ireland. Basically 

painstakingly going to the both sides drafting and redrafting and bullying even…I think 

he was a really important part of the negotiation. No matter who was the chairman, 

there would be an agreement. But I think it was important that that chairmen came from 

the US (as well as Finland…). I think it was important that the chairman of the talks had 

access to the highest office and access to the president, as Mitchell had with Clinton. So 
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I think for all those reasons the talks concluded as they did, because of the involvement 

of both president Clinton and senator Mitchell. I think that Mitchell was important 

because of the fact that he had a path to the White House.  

Which moment was the key moment, when without of the USA intervention, the 

negotiation would fail? 

That is a difficult question to answer. I don’t think that there was any particular 

moment. But clearly by the end of the process, the unionists in particular were getting 

cold foot and getting very sceptical of the deal and getting very nervous about selling 

the deal to a divided community. And unionism itself was strongly divided between the 

DUP, which opposed the deal, and the UUP, the party of David Trimble which had 

taken huge risks in many ways. So I think we have to look at it as a more organic 

process. But certainly by the end and by those very intense days in late March, early 

April of 1998 the fact that the US were pressurizing and supporting both Irish and 

British government and also the democratic parties on either sides and also with the bad 

guys, the terrorists… Peace-making is messy, people don’t like peace-making, because 

there are terrible things in it. But that is in some ways the price one has to pay for 

engagement with peace. Get your hands dirty and it was a big risk, I think, for president 

Clinton to take. For as far back as he said in his presidential campaign that he would get 

Adams a visa, that he would get involved. 
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Příloha č. 2: Překlad rozhovoru s profesorem Barrou Ó Seaghdhou přednášejícím 

předmětu Soudobá Irská společnost na Dublin City University ze dne 11. 12. 2015 

 

Která z věcí, které udělaly Spojené státy, měla podle Vás největší dopad na 

vyjednávání? 

Věc s vízy pro Gerryho Adamse a Martina Cahala. To byl v jistém smyslu velmi 

důležitý moment. Protože „the Troubles“ stále pokračovaly, násilí pokračovalo a 

Britové nebyli vůbec nadšení z toho, že by tyto lidi měli nechat jít do Spojených států a 

upřímně i hodně lidí v America o tom mělo jisté pochyby. V Americe došlo k velké 

diskuzi, než tato víza povolili. Museli věřit, že to vyjde, sázeli na to, a kdyby to nevyšlo, 

vypadalo by to pro ně opravdu špatně. Jejich finální krok byl v podstatě to samé jako 

říct: „Toto je opravdu seriózní problém a musíme změnit pravidla hry, abychom se 

někam dostali, protože se stále motáme v kruzích a pokud budete pořád říkat, že 

nebudete mluvit s teroristy, nedostanete se nikam.“ Každopádně to opravdu posouvalo 

hranice. Byl to velký zlom oproti přístupu předchozí administrativy, která se velmi 

snažila IRA odříznout od amerických zdrojů.  

Povolit někomu, o kom věděli, že je na IRA napojený, přiletět do Spojených států bylo 

jako otevřít dveře přímo této organizaci ještě před tím, než slíbila příměří. Byl to 

obrovský krok vpřed a poslal překvapivou zprávu Britům, kterým sice zapojení USA 

nevadilo, ale nelíbilo se jim, že je na ně vytvářen nátlak. Clinton cítil, že Britové si byli 

moc blízcí s Bushem a že k němu nebyli féroví. Takže tím Clinton zároveň chtěl říct, že 

pokud si s ním Britové budou zahrávat, vrátí jim to. Přestože to tedy bylo pro Brity 

spíše pozitivní, pod povrchem to mělo i mnoho negativních dopadů. Američané byli 

později opravdu přínosní, především skrze Mitchella, ale jejich první krok byl poměrně 

šokující. Myslím, že hodně lidí v republice bylo ovlivněno a rozhozeno tím, co se dělo 

v Severním Irsku. V 70. letech byly bomby i v centru Dublinu. Je jasné, že za tím byl 

politický cíl, loajalisté byli zapleteni s Britskými tajnými službami. Ale to neznamená, 

že tajné služby věděly o všem, co se děje, natož to schvalovaly. Ale existovala mezi 

nimi jistá dohoda, která loajalistům dovolovala dělat nelegální věci, dokonce měli 

seznamy lidí, kteří pro ně vraždili a Britové je za to nestíhali, protože od nich získávali 

informace. Ale je tu jistá hranice, kam až by člověk měl zajít. 



   

 

 

 

66 

  

Jak významné si myslíte, že bylo Clintonovo zapojení v pozdějších stádiích 

vyjednávání? 

Musíme si uvědomit, že věci popostrkoval. Severní Irsko bylo vcelku uzavřeným 

systémem, a přestože Británie byla do jeho záležitostí velmi zapojena, myslím, že 

úroveň jejich smýšlení o Severním Irsku nebyla právě vysoká. Občas ano, ale spíše 

reakce Britů na dění v Severním Irsku věci jen zhoršovaly. A nešlo o souboj 

konzervativců proti Labouristické straně. V 70. letech byl součástí labouristické strany 

jistý Roy Mason. Anglická pracující třída v té době tvořila základnu Britské armády a 

lidé se s armádou velmi identifikovali. Roy Mason pak byl ten, kdo prohlašoval (o 

Severním Irsku – pozn. autorky): „Tato záležitost není politická, je to jen zločin. 

Zapojme policii a vojáky a vyřešme to touto cestou.“ Ale to byl samozřejmě klam. 

Britové si často neuvědomovali, co vlastně dělají, protože byli nevzdělaní v historii i 

psychologii Irska a především Severního Irska, a neuvědomovali si tak svoji vinu za 

polovinu všech problémů. Bylo potřeba něco včlenit do systému, aby se konečně pohnul 

z místa.  

Republika, přestože může být kritizována za mnoho věcí, má bez pochyby jeden 

z nejlepších úřednických systémů a ti nejinteligentnější lidé v Irsku slouží ve veřejné 

správě. Je tu dlouhá tradice lidí, kteří touto cestou vstupují do politiky. To všechno 

dohromady tvoří základnu lidí, kteří se na Severní Irsko na Jihu soustředí po desetiletí. 

Tito lidé Sever dlouho studovali a předávalo svoje vědomosti novým ministrům. 

V Irském systému se toto od vás očekává, nejste vyměněni při každé výměně ministra. 

A nejsem si jistý, jestli se tohle dostatečně dělalo i v Británii. A tím, že Irsko řeklo: 

„Vážení, nikam se nedostanete, pokud se budete pořád pohybovat v kruzích. Svět se na 

vás dívá, vy máte být jednou ze světových velmocí a přitom neumíte vyřešit váš 

problém v jednom malém koutku světa. Radíte světu, jak se má chovat, ale neumíte 

tohle vyřešit?“ Tohle byl samozřejmě pro Británii trn v patě a chtěli ho dostat ven. Ale 

neměli správné politické vedení nebo nápady nebo i porozumění pro to, co se opravdu 

děje, k tomu, aby se hnuli dál.  

Je tu tedy ten mezinárodní zájem, Clinton se dívá, kamery jsou všude…K otázce, proč 

to udělal…určitě hrál roli jistý proti-Majorovský směr politiky z americké strany…jsou 

tu samozřejmě i jednoduché odpovědi, jako Irsko-Americké lobby, kteří ale nebyli Sinn 
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Féin vůbec naklonění. Byli nakloněni spíše SDLP a ve spojení s Irskou vládou a 

rozhodně netlačili na nějakou radikální změnu. Možná nakonec.  

Na druhou stranu, vždy existoval proud, mezi tím, který v USA podporoval IRA a tím, 

který přirozeně podporoval Brity - nepřátele. Hodně Irských Američanů je ale 

asimilovaných. Někdy, i když je lobby slabá, lidé si ji představují silnou a začnou na ni 

reagovat jako na silnou. Vypadá to pak, jako že je tam skutečně silná lobby. Vypadá to, 

že se dostala k vlivným lidem, kteří měli možnost prosazovat svoje vize. Což je 

poměrně neobvyklé, protože si nemyslím, že by tam byl silný impulz od Irských 

Američanů, aby otevřeli dveře Sinn Féin tak, jak to později udělali. V jistém smyslu 

z toho dokonce Irští Američané nebyli nadšení a nebyli nakloněni tomu se s Sinn Féin 

sblížit. Největší část populace tvořili Irové 20+, kteří přišli do USA v 80. letech 

z Dublinu, Corku, Galwaye a nebyli v této otázce militantní.  

Věřím, že některé věci nejsou vysvětlitelné a toto je jedna z těch věcí. Clintonovi dveře 

byly do jisté míry otevřené, určití lidé to mysleli vážné a David Hume z SDLP také 

podnikl určité seriózní kroky. Byla to kombinace lidí, kteří vykročili ze své komfortní 

zóny. Vždyť se podívejte, co se stalo SDLP jako výsledek mírového procesu. Pořád tam 

je a nedávno změnila vedení, ale nikoho její vedení už nezajímá. Nemají žádný vliv a 

občas udělají nějakou neuváženou věc jen, aby se odlišili od Sinn Féin, občas řeknou 

něco zajímavého, ale celá strana směřuje do ztracena. Otevřením dveří Sinn Féin, tím, 

že měl tajná vyjednávání s Gerrym Adamsem a jeho společníky, Hume rozhodně 

otevřel dveře míru a zároveň zničení jeho vlastní strany. Možná si to v té době plně 

neuvědomoval, ale byl si vědom toho, že závažně mění pravidla hry, protože skutečně 

nesnášel násilí a aby ho zastavil, byl ochotný udělat téměř cokoli. Rozhodně a 

nepodmíněně měl podporu svých přátel. Vždy byl považován za svatého. Byl 

považován za správného chlapa, který byl pro mír a pro rozhovory, až bylo téměř 

otravné ho poslouchat, jak o tom neustále mluvil téměř deset let, protože věci se stále 

pohybovaly v kruhu.  

Když on otevřel dveře, další lidé byli schopní to předat Clintonovi a říci: „Je tady šance 

něco s tím udělat, a pokud jste odvážný a půjdete do toho, určitě přitáhnete spoustu 

pozornosti.“ A Clinton si užíval ideu toho, že někde něco vyřeší a bude to úspěch jeho 

zahraniční politiky. Vypadalo by to dobře před Američany, sice ne před všemi, protože 

někteří nemají o zahraniční politice nejmenší ponětí. Myslím, že to bylo způsobeno 
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šťastnou náhodou několika souběžných tlaků a různých kurážných lidí, kterým se 

podařilo dostat do mocenských struktur. Rizika pro Clintona byla opravdu velká, 

protože by bylo opravdu zahanbující, kdyby IRA začala opět aktivně působit (a později 

skutečně začala). 

Která z věcí, kterou Clinton udělal, byla největším přínosem pro vyjednávání? 

Vízum pro Gerryho Adamse a celá věc okolo George Mitchella, která se ukázala být 

skvělým krokem vpřed. Je to otevření dveří? První krok byl nepochybně velmi důležitý. 

Ale možná výběr někoho, kdo byl očividně vytrvalý a měl schopnost přežít nudu, 

protože opravdu, co je to muselo být za práci, poslouchat ty samé lidi rok za rokem. 

Rozdíl mezi Sinn Féin a unionisty a loajalisty byl, že SDLP měla smysl pro směr a 

jakmile si tento smysl vyvinula i Sinn Féin, stala se díky tomu neobyčejně úspěšným 

politickým hnutím. A to se váže k její historii, systému hierarchie a vzdělávání, dokonce 

i ve vězeních – snažili se, aby všichni porozuměli procesu a měli širší rozhled. V 80. 

letech říkali: „Nemůžeme dělat kompromisy,“ a o deset let později vedli skoro všechny 

své následovníky k nenásilné politické dohodě. To jim v důsledku zajistilo uznání Britů 

a tak dále. To byla obrovská věc a oni jí dosáhli. A mezi loajalisty bylo několik velmi 

působivých lidí, kteří se podle mého názoru učili od IRA, a kteří viděli i věci, které se 

děli na druhé straně ve vězeních a kempech. A existovala mezi nimi i velice úzká 

skupina lidí, kteří smýšleli o politice jinak a lépe. Ale jinak si stále navzájem podráželi 

nohy a věděli, že to se nezmění.  

Ale ke změně jednou dojít muselo. Situace byla dlouhodobě neudržitelná. Ostatní 

politici jako Ian Paisley z DUP a jeho „My nikdy, nikdy, nikdy…“ napadli Trimblea za 

snahu o kompromisy. Paisley měl většinu a měl zajištěné místo na vyjednávání, ale 

nikdy neprošel vzdělávacím procesem a nechápal, o čem to je. Ale byl to velký Paisley, 

velký leader, kterého byli lidé ochotní následovat. A to také udělali a stejně jako on 

nikdy neměli v srdci kompromis, ke kterému mělo dojít. Paisley jim nikdy nedal deset 

let vzdělání, které svým lidem dala Sinn Féin nebo i SDLP. Byli vlastně najednou 

seznámeni se skutečností, se kterou nemohli nic udělat. To samé můžete říct o 

Trimbleovi. Byl na něj vyvíjen velký nátlak, aby dohodu podepsal a jeho instinkty byly 

proti tomu (v 70. letech byl prakticky fašista).  

Nedostatek politické připravenosti, který se ukázal v roce 1998, když podepisovali 

dohodu a později při odzbrojovacím procesu, byl neuvěřitelně frustrující i pro lidi 
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z Jihu. Lidé byli zklamaní ze Sinn Féin, ale bylo to znění dohody, které umožnilo 

prodlevy v odzbrojování. V termínech PR, pokud vezmeme v potaz, že akceptovali 

termíny hry, pokud by IRA řekla něco ve smyslu: „Všichni se k tomu otočí zády na 24 

hodin,“ bylo by to skvělé gesto a pravděpodobně i velmi efektivní. Ale oni se podpisem 

smlouvy zavázali k paralelnímu odzbrojování a politickému řešení. A jakmile k tomu 

došlo, přestože unionisté dohodu podepsali, začali říkat: „Dobře, ale nechceme, aby byl 

někdo vyhozen z práce, aby si někdo měnil jméno, aby někde byly symboly koruny 

nebo harfy….“ Stalo se to téměř symbolem odmítání změny, přestože podepsali, že k ní 

má dojít – podobně jako předtím procesy Drumcree. Poté do toho vstoupil Paisley, který 

si řekl, že může být na stará kolena ještě chvíli ve vedení a byl si vědom toho, že se hra 

změnila. A pravděpodobně věděl, ačkoli to neřekl svým lidem, že je konec starých časů. 

Proto do věcí skočil rovnýma nohama – podepsal smlouvu a dal se dohromady 

s Martinem McGuinessem, což je opravdu chytrý člověk, který rozhodně věděl, jak 

udržet Paisleyho šťastného a jak s ním vycházet na osobní úrovni. 

Měly Clintonovy návštěvy v Belfastu velký dopad? 

Je to všechno o nadšení a momentu. Když vytvoříte moment, přitáhnete k němu 

dostatečnou pozornost a stojí za vámi hnutí. Pravděpodobně přiměl lidi si uvědomit, že 

je opravdu tam, není to jen člověk na telefonu. A Britové si po počáteční iritaci 

uvědomili, že jim to poskytuje možnou únikovou cestu z poměrně špatné situace. Když 

to někdo postrčil a celý svět se začal dívat, byla možnost to všechno urovnat. 

Myslíte se, že k uzavření Velkopáteční dohody by došlo bez zapojení senátora 

Mitchella? 

Byl potřeba někdo jako on. A nejsem si jistý, kolik takových bylo. Léta oddanosti, 

trpělivosti a schopnost odolat nudě. Proč to v první řadě dělal? Musel tomu být opravdu 

oddaný. Byl to obrovský úkol a on si možná řekl, že to prostě zvládne za každou cenu. 

Protože kdyby ne, mohl být v důchodu, na dovolené. Měl nepochybně dobrou penzi. 

Mohl být na Cape Cove relaxovat, rybařit. Opravdu bylo třeba neochvějné oddanosti a 

tu on měl. Stál si za svým a odmítal se zastavit, říkal: „Ne, začneme znova. Proč 

nenavrhnete tohle…uvidíme se v pondělí…“ Protože se jmenoval Mitchell (irské 

příjmení – pozn. autorky) mnoho lidí ho obviňovalo, že je sympatizantem katolíků. Ale 

on s nimi neměl žádnou spojitost (Mitchellův otec byl adoptován do rodiny irských 

imigrantů – pozn. autorky). Chápejte, jen jméno Mitchell stačilo, aby lidé začali být 
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podezřívaví. Očividně ale, nezávisle na těchto pochybách, musel brzy přesvědčit lidi, že 

jde o seriózní vyjednávání, že má opravdovou víru v řešení a že není na ničí straně. 

Protože jinak by to vůbec nedávalo smysl. 

Jak významný si myslíte, že Mitchell byl? 

Zajímalo by mě, koho mohli dostat místo něj. Další věcí je, proč by Amerika byla 

zapojená, pokud by tomu skutečně nebyla oddaná? Tolik aktérů bylo zapojených po léta 

v neměnné a jim známé hře. A mít tohoto vytrvalého, benevolentního amerického 

senátora…Kdyby tam nebyl on, museli by hledat někoho se stejnými kvalitami ke 

zvládnutí velmi složitého smýšlení lidí té doby. Takže k něčemu by ve výsledku došlo, 

ale rozhodně by to bylo daleko pomalejší a komplikovanější.  

Myslíte si, že byl ve vyjednávání nějaký moment, kdy by bez zapojení USA tato 

vyjednávání selhala? 

Nejsem si jistý, jestli věřím v teorii jednoho okamžiku. Podstatné nepochybně bylo 

neustálé odmítání odejít ze hry. Mitchell se stále vracel a říkal: „Budete spolu mluvit. 

Tohle se prostě stane, já nikam neodcházím.“ Došlo tedy podle mě ke kumulativnímu 

efektu benevolentní vytrvalosti. Protože tam byly šílené věci, se kterými bylo třeba se 

vyrovnat. Lidé se tam občas chovali jako idioti. Třeba když byla odevzdána velká suma 

zbraní IRA a tyto zbraně byly zničeny pod dohledem duchovních, někteří lidé se začali 

ohrazovat, že to nebylo nafilmováno od začátku do konce a podobně. Přece Mitchell byl 

očividně na jejich straně, rozhodně nebyl přívržencem IRA a ty zbraně byly rozhodně 

zničeny. Neohlížel na to osobně Mitchell, ale de Chastelian. Kanaďan. Museli se 

zkrátka vyrovnat s takovými věcmi a myšlením. A samozřejmě s IRA, která se snažila 

odzbrojování zdržovat a tvrdila, že je to o politice a zbraně neodevzdají, dokud nebude 

všude rovnost pro všechny. Takže nemohu určit jeden konkrétní moment. Moje teorie je 

teorie vytrvalosti. 

A vliv Spojených států v předchozích vyjednáváních? Vliv „Čtyř jezdců“ je 

očividný, ale například v roce 1985? 

Myslíte k dohodě v roce 1985? Dal jsem Vám k tomu článek (Wilson, 1996 – pozn. 

autorky). Autor v něm velmi dobře zachytil moment, kdy se unionisté cítili zrazeni, 

jakoby jim vláda říkala: „Tohle jsme zkusili, tamto jsme zkusili. Požádali jsme Vás, 

abyste se na něčem shodli, ale to vy ne. Takže teď půjdeme přes vás a dohodneme se za 

vás.“ Z vnitřního hlediska unionistů to bylo bodnutí do zad a zrada od Britů. Ve 
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skutečnosti skrze minulý přístup nebyla žádná šance problémy vyřešit. Neexistoval 

žádný nátlak na unionisty, Britové jednali jen s umírněným středem a ne radikály. Bylo 

to vlastně jako nakopnutí do zadku, jako říci: „Podívejte, něco se musí změnit, a jestli to 

nezvládnete vy sami, uděláme to za vás.“ Lze to považovat za jistou traumatickou 

vzdělávací zkušenost pro unionisty, která jim ukázala, že si nemohou nadále diktovat 

podmínky a budoucnost, jako to dělali po mnoho let. Změna byla nevyhnutelná. A oni 

museli začít přemýšlet o ukončení hry. Všichni už měli po krk bomb, zabíjení a 

sektariánství. Věci byly čím dál horší. V 60. a na začátku 70. let bylo násilí méně, ale ke 

konci 70. let došlo ke zhoršení, které bylo jistým způsobem omlouváno. Bylo to divoké, 

bláznivé a nečekané. Ale když se věci usadily, lidi si uvědomili: „Proboha, moje děti 

budou v tomto vyrůstat. Kolik let to ještě bude takhle pokračovat?“ A začali říkat: 

„Nemyslím si, že bychom měli tento konflikt přenést i na další generaci.“ Konečně 

tohle došlo i unionistům. Vím, že to zní urážlivě, ale není. Po padesát let měli unionisté 

symbolickou kontrolu nad životem, kontrolu nad policií. Tak fungovala vláda homerule. 

Ale byla to velmi nešťastná forma vlády a politici v jejím rámci vyžadovali minimální 

schopnosti. Chybělo tam prostě jádro dobrých myslitelů a politiků. 

Mohlo jít o předzvěst nadcházejících událostí v 90. letech. Ale nemyslím si, že byla až 

tak vlivná. Možná ve smyslu, že někteří Američané navázali kontakt s SDLP a 

povzbuzovali další Irské Američany, že být pro změnu v Irsku neznamená nutně stranit 

IRA. Že můžou vyjádřit svou irskou součást méně dramatickou cestou skrze politický 

proces. A Irští Američané také sháněli víza pro další Iry, pomáhali příchozím v 80. 

letech začlenit se do společnosti a odrazovali policii od zásahů do jejich věcí. V tomto 

smyslu tam zapojení bylo, ale nebyl tam žádný přímý vliv.  

Margaret Thatcherová byla velmi fixovaná a dogmatická ve svém myšlení, i přesto, že 

často udělala náhlý obrat, když cítila, že musí. Ale možná fakt, že se cítila sledována 

Američany, nebo že se v americkém senátu bude o Severním Irsku diskutovat, ji nutil 

stát nohama na zemi. Nemohla zůstat jen u své militaristické vize řešení: „Tohle není o 

politice, ale o zločinu.“ Bylo to prostě hloupé, protože proč by propuklo násilí 

v Severním Irsku, pokud by byla politika v pořádku? Můžeme najít spoustu paralel 

s Irskou válkou za nezávislost a Španělskou občanskou válkou. Ale v Irsku mezi lety 

1924 a 1965 bylo minimum konfliktů a velmi nízká kriminalita. 
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Příloha č. 2a: Interview with professor Barra Ó Seaghdha (lecturer of 

Contemporary Irish Society at the Dublin City University) from 11. 12. 2015 

 

Which thing the US did had the biggest impact on the negotiation? 

The business with the visas for Gerry Adams and Martin Cahal…in the way that was a 

really important moment. Because „the Troubles“ were still on, the violence was still 

there and the British were not at all enthusiastic about letting these people go into the 

United States and actually a lot of people in the American system had their doubts as 

well. So there was a big internal discussion in the American system before they did it. 

So they had to believe that it was going to work out, so they were taking a bet…it was a 

gamble and things would look really bad if it had not worked out. That initial move was 

almost like saying: “This is a really serious game and we need to change the terms of 

the game, we need to change the rules of the game if we are going to go anywhere, 

because things are just going bad in the circles anyway and if you keep saying we will 

not talk to terrorist we will not get anywhere.” Anyway it was really pushing the 

boundaries. And a big break was previous policy, because attacking kind of supporting 

mechanisms for the IRA was one of the biggest thing the Americans were involved 

with. So to actually allow somebody who had been banned on the base that he was a 

part of an organization, that has been persuaded by the FBI. So opening the doors to this 

organization before it promised to be peaceful…I think was a huge step and it sent a bit 

of a surprising message to the British, who did not mind America being interested but 

they did not like being pushed either. Clinton felt that the British had been over fond of 

Bush and had been actually feeling that there was too much connection with the Bush’s 

presidency and that they had not been fair to him. So in a way, along with positive goal, 

he may have just wanted to say: “You mess around with me, I mess around with you.” 

So even though it is positive for Britain you can have these interesting nasty things 

under the surface as well. When you kind of step back and say: “Oh yeah, the 

Americans were involved,” and really had a constructive role through Mitchell, the first 

step was a real shocker in the way and a real surprise. But there were quite a lot if 

surprises in the 90’s. I think a lot of people in the South in the Republic were kind of 

switched off by „the Troubles“ (there even had been some bombs in the 70’s in the city 
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centre of Dublin). It is fairly clear that there was a political goal behind it, that the 

loyalists led by British intelligence agencies, which were deeply involved with loyalists 

anyway. That does not mean that what they were doing was approved or even known 

half the time to the ministers. But there was kind of an underground questions and they 

were allowed to do dirty stuff, which they certainly did and they also kept guys in the 

books that were just routinely murdering people and they would not have been 

disturbed, because they were providing information, but there is a limit to how much 

you can do that even if you are a nasty secret agency type of person. 

How influential do you think Clinton was in the later stages of the negotiation? 

You have to say he pushed things up. It is almost like Norther Ireland is a kind of a 

closed system so even though London is heavily involved, I think the level of thinking 

from London was not very high at all times. It was occasionally, but there were often 

just reflect British reactions towards Northern Ireland which really messed things up. 

And it is not matter of conservatives VS labour. In the late 70’s there was a guy named 

Roy Mason who was kind of a part of labour and I suppose that the English working 

class provided the man power for the British army (just as Dublin did before the 

independency) and there would be a really strong sense of identification with the army. 

So he was a super enthusiastic saying: This is not political, this is just criminal and let’s 

just get lots of police and soldiers involved and solve it that way. And he thought it 

would actually succeed. But that proved to be illusory. So with the British not always 

kind of realizing what they were doing, because they are just not terribly well educated 

either in the history or psychology of Ireland and particularly Norther Ireland and also 

do not even realized their own responsibility for the half of the mess at least. It needed 

something to let inherit into the system or to get it moving. I think the Southern state, 

even though it can be criticized for various things, but it actually has one of the best 

civil servants and some of the most intelligent people in Ireland in public services. 

There is a long tradition of brilliant people going into the politics by this way. It means 

there were serious people who remained focused on Norther Ireland in the South for 

decades. And they really learnt and they used their knowledge and passed it over to the 

new ministers and in the Irish system you are supposed to do that, you are not dumped 

every time when the minister comes in or goes out. So I am not sure if there was enough 

of this in Britain. And by really saying: Guys you are not going to get anywhere if you 
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are keep going to go in circles, and by saying: The world is watching, and also the 

inquiring embarrassment that there is a world power, allegedly although reduced, 

certainly plays a bigger role than the current state would justify. So that the world power 

can not solve a problem in a little corner of itself, you kind of go like: You are lecturing 

the world, telling people how to solve their problems, but you can not solve this? That 

would be an itch irritating England and something they wanted to clear anyway. But 

they did not really have the right political leadership or ideas or understanding to move 

things enough. So there is this international focus, Clinton watching, cameras 

everywhere…The question to why he did it…there was some anti-Major sense for being 

on the other side to the American battle…and there are some easy answers as the Irish-

American lobby but the famous guys from the 70’s were not friends with Sinn Féin at 

all. They were much more SDLP and involved with the Irish government and they 

would not be pushing for some radical change at all. Maybe eventually. On the other 

hand, there was always a stream between the Irish Americans supporting the IRA and 

the inherited system of understanding the Brits – the enemies. However, load of the 

Irish Americans is assimilated. Sometimes even if the lobby is not powerful, people 

imagine the lobby as powerful and they start to responding to what they think is there. It 

is almost if there is the serious lobby. It seems to go down to influential people, who 

had access and kind of urged their views successfully. Which is kind of unusual, 

because I do not think there was a powerful drive from Irish-America to open the door 

to Sinn Féin like that. And in the way the Irish-Americans would have not been 

enthusiastic with them and have not been very keen to connect with them. The general 

population 20+ years old went to the US in 1980s from Dublin, Cork, Galway and they 

would not have been militant about that question either. So the obvious answers are not 

clear. I believe that not everything is explicable in a clear way and this is one of those 

things. Clinton’s door were open to an extent, particular people were thinking seriously 

and maybe because of David Hume from the SDLP, who had taken a really serious 

steps…it was a combination of people who broke out of their boxes. I mean look at 

what happened to SDLP as a result of the peace process. I mean it is there and they have 

changed leader recently, but no one really cares who their leader is anymore. They have 

no influence and they do stupid thing occasionally in order not to be Sinn Féin, 

sometimes they say something interesting but the party is going to gone to nothing. By 
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opening the door to Sinn Féin, by having secret negotiations with Adams and company 

before, at the time when that was absolutely verbal, Hume definitely opened the door 

for peace but also for the destruction of his own party. He might not fully realize what 

he was doing but he was potentially changing the game in a really serious way and it 

was what he sensed, but he also knew, he genuinely hated violence and in order to stop 

it he was willing to go that road. He had clearly and not necessarily the support of his 

own friends. Hume was always considered a saint. He was considered a good guy who 

was always seen in a favour of peace and in favour of talking that it almost got boring 

listening to him giving the same speech over a decade because the things were still 

going in circles. So if he opened the door some keen people were able to use that to tell 

Clinton: Here is a chance to do something and if you are brave on this you will 

definitely get a lot of attention if you would solve the North and Clinton would enjoy 

the idea of solving something somewhere which would be a bit of a foreign policy hit. It 

would look good with some Americans but not with all Americans, because lots of 

Americans had no idea about foreign policy. I think it was just an element of happy 

coincidence of different pressures and different courageous people managing to get into 

a power structure saying: we need to do something. The risk for Clinton were as big as 

the potential loses, because it could be embarrassing if the IRA would get really into 

action (which it actually did for a while).  

Which action of Bill Clinton was the biggest asset to the negotiation? 

Gerry Adams visa we talked about and then the whole Mitchell thing turned out to be a 

great move. Is that opening the door? The first move was very important. But then 

maybe choosing somebody who was so obviously persistent and had the capability to 

survive boredom, because really, what a job, listening to those guys year after the year. 

The difference between Sinn Féin and the unionists and loyalists company was, that the 

SDLP had a sense of direction and Sinn Féin developed a sense of direction and once 

they had it they became an incredibly successful political movement. And this goes 

back to their history, system of hierarchy and education even in prisons – getting 

everybody to understand the process and think outside of the moment. In the 80’s they 

were saying: we won’t compromise and 10 years later lead almost all they followers 

into a non-violent political arrangement. That allowed effectively for the recognition 

from the British and so on. That is a huge thing to manage to do. And between the 
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loyalists there were some few really impressive guys who, I think probably learnt from 

the IRA actually, who saw what was happening on the other side in the prisons and the 

camps and so on. And there was a really thin stream in the loyalists who actually think 

about the mainstream politics differently and better. But other than that it was kind of a 

back stabbing and knowing that it will never change. But you have to change it. But it is 

not a good political game in a long term. And there were other politics like Ian Paisley’s 

DUP Never, never, never attacking Trimble for compromising and they had a majority 

and he was going to sat a seat but again without the educational process. But because he 

was the great Paisley the big leader, they were willing to let him to lead them along this 

road. So people followed Paisley but they did not actually have this compromise in their 

hearts and he had never actually giving them ten years of preparation as the others did. 

It was like they were suddenly presented with the situation; you could say the same 

about Trimble. He was really pressured to sign that agreement and his instincts were 

against (he was practically a fascist in the 70’s). That lack of political preparation 

showed in the 98 when they signed the agreement and in the decommissioning process 

later and it was incredibly frustrating for some people in the South. People were 

disappointed with Sinn Féin, but actually it was the phrasing in the agreement allowed 

for gradual delays. Just in PR terms, giving that they were accepting the new game, the 

IRA if they had said “everybody kind of turn their backs for 24 hours” it would be a 

great gesture and it might have been quite effective. But they were entitled to according 

to the agreement to make this gradual process parallel with the policing business. And 

once, even though they signed up for the agreement, the unionists immediately started 

saying “Ok, we signed up, but we don’t want guys to be fired and we don’t want them 

to change the name and we don’t want the symbol of the crown or the harp…” It is 

almost like the Drumcree – everything became a symbol of not wanting to change even 

though they had signed for change. Then Paisley comes up and he kind of goes “I can 

be the boss for a while before I die” and he knew that the party game has change. And 

he probably knew, even though he has not told his people, that the old game was 

finished. So the next thing he jumps into the arrangement and he is sitting there and he 

actually got on really well with Martin McGuiness, because Martin McGuiness is a 

really cleaver man. But certainly he knew how to keep Paisley happy and they really got 

well on a personal level.  
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Did Clinton’s personal visit in Belfast have a great influence? 

The enthusiasm, it is all about momentum…so if you create a momentum and if you 

seem to get attention and movement behind you. So probably psychologically getting 

people to realize – he is really here, he is not just the guy making phone calls – at that 

level yes. And maybe the British after the initial irritation were realizing this is going to 

give them an escape from the whole lousy situation. So if the whole thing was going to 

move and if the world was watching you can all make it right.  

Do you think that the Good Friday agreement would have been achieved without 

the involvement of Senator Mitchell? 

You needed somebody like him. And I am not sure how many like him there are. Years 

of dedication, patience, ability to resist boredom…Why did he do that? He must have 

really be dedicated. It was a big task in a way and maybe he said: “I can just about do 

this.” Because if he did not he would have been having a nice holiday. He had a good 

pension. He could have been on a Cape cove, relaxing, fishing…It really takes 

dedication to do that and he had it. And he just kept going and he said: “No, we are 

going to go again. Why don’t you propose this…see you on Monday…” Because his 

name was Mitchell, idiotic people went: “Mitchell it is an Irish name so he is probably 

secret catholic sympathizer.” However, he has no genetic connection. But there were 

strange people with strange ideas. But just the word Mitchell was enough to make some 

people suspicious. But obviously, regardless of that silly business, he must have 

convinced people quite early that he was serious about this, that he had genuine hope 

and that he was not taking anyone’s side. Because otherwise it would not make sense. 

How influential do you think he (Mitchell) was? 

I wonder who they could have got if it had not been him. The other thing his – why 

having America involved, if they had not been totally confined? So many actors were 

involved in this familiar game for them. So having this persistent, benevolent American 

senator…if you would not have him you would have to search for somebody with the 

qualities to manage this very difficult psychology of those years. So something would 

probably happen eventually but it would have been more complicated and slower. 

Which moment was the key moment, when without of the USA intervention, the 

negotiation would probably fail? 
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I am not sure if I believe in the single moment theory. I think multiple refusals to escape 

the games. Mitchell kept going back saying: “You are going to talk. This is going to 

happen. I am not going away.” So I think it is the cumulative effect of benevolent 

persistence. Because there was crazy stuff to deal with. They were so idiotic sometimes. 

Like when a huge amount of IRA’s weapons was actually destroyed in the presence of 

clergymen, the anyway said: “No…It was not film from the beginning till the end…” 

Like this guy is on your side and Mitchell definitely is not an IRA fan so they really 

were destroyed. It was actually de Chastelian and not Mitchell, who was watching. A 

Canadian. So they had to deal with these kind of stuff. Plus, they had to deal with the 

IRA trying to uncommissioning, when they kept saying it was about the policing and 

before there is equality they will not go the whole way. So I can not think of one 

moment. My theory is the persistence theory.  

And what about the influence of the USA on the previous negotiations? I mean the 

push from the Four horsemen is obvious, but for example in 1985…? 

Like what was the function of the 1985 agreement? I gave you an article about it. The 

author caught very nicely the moment when the unionists just felt betrayed and it was 

like the governments were saying: “We have tried this; we have tried that. We asked 

you to agree but you would not. So now we are going over your head. We are going to 

just make an agreement.” So from an internal unionist perspective that was nothing but 

a stab on the back and total betrayal from the British. What it really meant was that 

there was no way in previous methods that they are going to solve this. There was 

absolutely no pressure on the unionists in that previous model of negotiation, when they 

only talk with the middle men and no radicals. So maybe it was like kicking the ass – 

like saying guys, something has to change and if you are not going to change, we are 

going to change it for you. So you could consider it kind of traumatic educational 

experience for unionists in telling them, that they are not going to be allowed to dictate 

the future anymore, even though they were for number of years. Change was coming 

down the road and they could not. Maybe they needed to start thinking about ending the 

games. And then everybody was getting sick of the bombings and the killings and the 

sectarian stuff. Because it became nastier. Because there was less violence in the 60’s 

and early 70’s but there was kind of an excuse in the late 70’s when the thing was 

“fresh”. The whole thing was just wild, crazy, unexpected process to go off. But when it 
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is settled, people went like: “Oh my God, my children are going to grow up like this. 

Like how many years is this going to go on?” And a lot of people went saying: “I do not 

think we should inflict this on the next generation.” So it finally penetrated the 

unionist’s brains as well. I know it sounds insulting but it is not. 50 years of unionists 

symbolic control and control of the police…You know it was homerule. But it has been 

such a poor form of politics requiring such little political skills. They just did not have 

the core of good thinkers and politicians.  

It might have been a fort shadowing of the upcoming events in the 90’s. But I do not 

think it was that influential. Maybe in the way that some Americans were friends of the 

SDLP telling other Irish-Americans that being in favour of change in Ireland did not 

mean being with the IRA. That you could also express your Irish component in less 

dramatic terms through the political process. And there were also things of Irish-

Americans getting visas for Irish, helping to settle those 1980’s Irish immigrants into 

society, encouraging the police not to be concerned about them. That sense of 

involvement was there, but you can not say there was a huge direct involvement.  

You know Maggie Thatcher was so fixated and dogmatic in her thinking even though 

sometimes she would suddenly make a jump when she felt she had to. But maybe the 

fact that she felt that she was being watched or that the Americans were involved or that 

questions will be asked in the American Senate kept her on her toes a little bit. She 

could not stay completely locked in that militaristic way: this is not about politics; it is 

about crime. Which is complete stupidity, because why would there have been an 

outburst of violence in Northern Ireland, if it would be ok? I mean there is a lot of 

parallels with the Irish war for independence or Spanish civil war. But if you look at 

Ireland between 1925 and 1965 it was abnormally low level in conflicts and violent 

crime.  

 

 

 


