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Abstrakt: 

Práce se zabývá historiografickým rozborem kontextu vzniku a etablace teroristických skupin 

ETA a FARC, přičemž se zaměřuje na identifikaci a analýzu sady faktorů, které k této 

etablaci vedly. Tyto faktory jsou v práci dále zkoumány a komparovány, na základě čehož 

autor uvozuje jejich obecný, připadně kontextuální charakter. Zkoumané skupiny vycházejí z 

maximálně rozdílných kontextů, což přispívá k možnosti vysledování generálních platností. 

Důraz je kladen zejména na politické, socioekonomické a identitární předpoklady vzniku 

skupin. 

Abstract: 

This work elaborates on historiographical contextual analysis of establishment and 

consolidation of terrorist groups ETA and FARC, while focusing on identifying and analysis 

of set of factors, which led to the respective groups constitution. These factors are then 

examined and compared in the thesis presented. Author then concludes generalness or 

alternatively contextual character of findings on factors. Examined groups emerged from 

extensively differing contexts, which contributes to the posibility of following a linking to 

possible general validit of the factors. Emphasis is being put especially on political, social, 

economical and identitary premises of the groups establishment. 
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V 
 

Cíle výzkumného projektu  

Cílem této práce je analýza a následná komparace faktorů, které vedly k úspěšnému 

etablování skupin ETA a FARC ve Španělsku, respektive v Kolumbii. Obě tyto skupiny jsou 

vedeny jako skupiny teroristické na seznamech EU i USA, a to i přesto, že ETA v roce 2014 

ohlásila trvalé ukončení ozbrojeného boje. Pokusím se vysledovat, jaké kontextuální 

podmínky byly esenciální pro to, aby se tyto skupiny dlouhodobě prosadily ve svých 

oblastech. Jedná se totiž o skupiny, které jsou činné a aktivní již více než 50 let1, a jejichž 

počátky jsou spojeny s odporem proti pravicové diktatuře, ač jsou jejich cíle v konečném 

důsledku odlišné. FARC bychom totiž mohli definovat jako radikálně levicovou organizaci, 

zatímco ETA jako organizaci nacionalistickou (ač hlásící se k ideálům Marxismu-Leninismu).  

1 ETA od roku 1959, FARC od roku 1964  

V práci se pak budu věnovat srovnání societálních, socioekonomických a zejména 

identitárních faktorů, které vedly k úspěšnému etablování skupin FARC a ETA ve zmíněných 

státech. Induktivní metodou vyvodím z konkrétního obecné, a pokusím se nalézt vzorce 

společné pro oba analyzované případy. Nadále se pokusím závěrem zodpovědět další otázku, 

tedy do jaké míry zjištěné faktory a kontext ovlivnily podobu a stav těchto teroristických 

skupin v současnosti, respektive proč došlo v případě ETA k asimilaci do umírněného proudu, 

a v případě FARC nikoliv.  

 

Hlavními otázkami tak jsou:  

 

1) Jaké faktory stály za etablováním ETA a FARC coby dlouhodobě působících teroristických 

organizací?  

2) Které z těchto faktorů jsou pro obě skupiny společné, a které z nich je možno považovat za 

obecnosti?  

3) Které faktory zapříčinily odlišnou míru akomodace do systému?  

 

Metodologie  
Práce je ukotvena v empiricko-analytickém rámci politické vědy. Jedná se o evaluační 

případovou studii, přičemž získané poznatky ze dvou zkoumaných případů budou vystaveny 

komparaci. V práci nejprve dojde k analýze jednotlivých případů v autorem vymezené výseči 

historické reality na základě studia odborné literatury, zejména anglofonní a hispanofonní. V 

analytické části se autor nebude omezovat pouze na historizující dimenzi, avšak pokusí se i 

vysledovat obecnosti a regularity, které jsou u zkoumaných případů prezentní. Výsledek 

tohoto případového zkoumání bude nadále komparován, přičemž pomocí induktivní metody 

dojde k extrakci závěrečných odpovědí na zmíněné výzkumné otázky. 

 

 

Osnova: 

1. S. 1-4: Úvod, vymezení tématu 

2. S. 4-8: Teoretické vymezení práce 

3. S. 8-15: ETA: případová studie 

4. S. 15-22: FARC: případová studie 

5. S. 23-28: Komparativní část 

6. S. 28-30: Konkluze 

7. S. 30-32: Závěr, bibliografie 
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1. Úvod 

V kontextu debaty o bezpečnosti neexistuje pojem, který si obyvatelé všech zemí Evropy a 

Spojených států asociují s hrozbou, a který vyvolává v myslích lidí větší strach, než je 

terorismus. Často je v očích veřejnosti asociován s radikálním islamismem, v průběhu 

minulého století však drtivá většina obětí teroru zahynula rukama těch, kdo se zaštiťovali 

revoluční levicovou či národně osvobozeneckou ideologií. Organizace, jejichž vývoj v práci 

zkoumám, tedy FARC a ETA, těmto profilům odpovídají:  

 FARC byly a jsou významnou guerrillou v Kolumbii, jež se hlásí k marxistické 

revoluční ideologii a svůj boj zasvětili osvobození nižších sociálních vrstev 

kolumbijského venkova od postrojů oligarchické vlády. 

 ETA se pak vyprofilovala jako baskické národně revoluční hnutí, jejímž cílem bylo 

zajistit nezávislost a suverenitu baskického národa na Španělsku.  

Obě organizace vznikly v 60. letech 20. století a jsou Rapoportem (2002: 1-6) řazeny do třetí, 

nebo nové levicové vlny terorismu. V tomto období se levicový radikalismus často protínal 

s nacionalismem.  

Výzkumníci se s ohledem na stálou aktuálnost otázkou terorismu, jeho důsledků pro 

společnost a jeho pozadí, věnují již několik desetiletí. Já se v práci zaměřuji na předpoklady, 

podmínky a důvody, které vedou jedince a skupiny k ozbrojenému boji proti establishmentu. 

Cílem práce je tyto faktory porovnat s přihlédnutím ke kontextu zkoumaných případů a 

usoudit, které z nich jsou obecné a které kontextuálně podmíněné.  

V práci pak nenaleznete hloubkovou rešerši samotného pojmu terorismus ani snahu o jeho 

očištění od citového zabarvení, ani se nebudu snažit o distinkci mezi (nevylučujícími se) 

pojmy teroristická a povstalecká skupina. Vycházím z faktu, že obě skupiny využívaly 

nekonvenčních metod asymetrické války, jež měly za cíl vytvořit tlak na změnu přístupu 

vlády k určitým otázkám formou materiálního opotřebení a skrze veřejné mínění. Násilí si 

skupiny zvolily jako způsob, kterým chtěly prosadit své požadavky a vize. Obě tato uskupení 

navíc byla vedena na seznamu Foreign Terrorist Organizations Spojených států amerických.
 

(FTO, 2017) 
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2. Metodologie práce 

Metodologie práce byla stanovena tak, aby umožnila efektivní zodpovězení následujících 

výzkumných otázek: 

1) Jaké faktory stály za etablováním ETA a FARC coby dlouhodobě působících 

teroristických organizací? 

2) Které z těchto faktorů jsou pro obě skupiny společné a které z nich lze považovat za 

obecnosti? 

3) Co zapříčinilo, že se ETA byla ochotná vzdát ozbrojeného boje? Jaká úskalí může 

v kontextu současných mírových rozhovorů přinášet snaha o akomodaci FARC do 

systému?  

Jelikož tato práce zkoumá faktory a podmínky, jež vedly k ustavení teroristických skupin 

ETA a FARC ve Španělsku, respektive Kolumbii, zvolil jsem jako metody zkoumání 

kvalitativní rešerši zdrojů, jejich analýzu a následnou komparaci.  

Cíle komparace mohou být podle Skocpol a Somers (1980) odlišné:  

1. lze komparaci užít při examinace případů s cílem ukázat, že určitý teoretický model 

nebo koncept užitečně tyto případy vysvětluje – pak se jedná o paralelní demontraci 

teorie.   

2. může sloužit jako systematické zkoumání proměnných pro účely kauzální analýzy 

3. může se jednat o srovnání a examinaci více případů, abychom vysledovali rozdílnosti, 

zdůraznili je a vytvořili rámec pro ilustraci toho, jak podobné faktory hrají jinou roli 

v rozdílných kontextech. 

Všechny tyto cíle se pak navzájem doplnují, přičemž v mé práci naleznete kombinaci těchto 

přístupů. Bude se tedy jednat o komparativní analýzu s historizujícím přesahem a evaluačními 

prvky, zasazenou do rámce empiricko-teoreticko-analytického.  

V úzké výseči politologické obce od 70. let rezonuje debata stran metodologie, která se týká 

limitací, které s sebou nese zkoumání malého počtu případů (N) a vysokého počtu 

proměnných. Podle některých politologů stav, kdy máme malé N a mnoho proměnných vede 

k relativizaci výpovědní hodnoty poznatků, jelikož ke každému musí sám výzkumník přiřadit 

relativní hodnotu, která je odvislá pouze od jeho soudu. (Rhioux 2006: 679) Dalším úskalím 
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je pak obtížné určení relativního vlivu těchto proměnných, jelikož u každé proměnné získáme 

pouze omezený počet hodnot, v našem případě 2.  

Jako řešení tohoto problému navrhuje Lijphart (1975) zvýšení počtu N, případně pečlivou 

volbu případů, které vykazují velkou míru podobnosti. V případě posledně jmenovaném však 

může vyvstat problém limitovaného množství spojitelných případů.  S opačným přístupem 

pak přišel Przeworski (1987: 38-41): navrhuje pracovat s případy, které jsou vysoce 

diferenciované, mezi nimiž pak výzkumník může hledat podobnosti a extrahovat z nich 

společné, obecné soudy, které mohou mít vysokou výpovědní hodnotu. 

Mnou zvolená metoda má i další výhody, na něž poukázala škola komparativní historické 

analýzy, a tou je možnost vytvoření kvalitativní komparace, do níž je zahrnutelná i časová 

dimenze a evaluace historického kontextu, jež je pro validaci mnoha hypotéz společenských 

věd esenciální. (Collier 1993: 6).  Podle Snydera (2001: 108) má pak tato metoda, zejména 

pokude je, tak jako v našem případě, užívána na subnacioinální úrovni, schopnost pochopit to, 

jak mohou mít obdobné faktory rozdílné efekty v odlišných kontextech politických systémů. 

Zaměření se na subnacionální úroven analýzy nám pak umožnuje snazší konstrukci 

komparativních schémat, jež vedou s větší pravděpodobností k získání validních kauzálních 

závěrů.  

Jak tedy bylo naznačeno, jedná se o práci vycházející ze spektra kvalitativních metod, 

přičemž srovnávat budu faktory, podmínky a okolnosti, které vedly k etablování výše 

uvedených teroristických skupin. Etablováním rozumím proces, při kterém se skupina 

konstituovala do formy stabilního oponenta režimu. Akomodaci pak pojímám jako proces, ve 

kterém byla skupina režimem zbavena násilných charakteristik, tedy kdy přijala možnost 

politického řešení a přístoupila tím na „hru“ politického systému. 

V následující teoretické části práce obsáhnu výčet faktorů, jimiž lze objasnit etablace 

teroristických skupin per se. Dále v práci provedu rozbor, kontextuálně-historický, obou 

případů, abych zjistil, které faktory jsou pro daný případ relevantní, které jsou platné pro oba 

případy, což mi umožní určit, zda se jedná o faktory obecné. Zabývat se okrajově budu i 

problematikou mutace, tedy procesu, který vedl k faktu, že si tyto skupiny zvolily násilí jako 

způsob dosažení svých politických cílů. Zkoumat budu proces, ve kterém se skupiny 

etablovaly, takže opominu jejich pozdější vývoj. V závěru práce se pak zaměřím na důvody, 

které vedly k tomu, že se ETA plně vzdala ozbrojeného boje a rozhodla se podpořit politické 
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řešení situace. Původním záměrem bylo nalézt důvody pro odlišnou míru akomodace skupin 

do systému. Ve světle současných mírových rozhovorů mezi FARC a vládou Kolumbie se 

zdá, že i tato skupina odvrhne násilnou metodu prosazování svých cílů. V tomto případě se 

tedy zaměřím na úskalí, která může akomodace této organizace do systému skýtat.  

V práci využívám v první řadě sekundárních zdrojů, jakými jsou monografie, sborníky a 

odborné články, jež se zabývají empiriemi, teorií i metodologií. Doplnující informace jsou 

pak primárního původu – jedná se o rozhovory se členy teroristických skupin, tiskových 

prohlášení skupin a oficiální dokumenty, přičemž si jsem vědom rozdílů hodnot těchto zdrojů. 

Rešerši zdrojů jsem prováděl zejména v Angličtině a Španělštině, v limitované míře pak 

v Češtině, a to zejména s příhlednutím k fondu relevantní literatury, kterou první dva jazyky 

skýtají.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

3. Faktory 

Existuje nespočet faktorů, které zapříčinují či umožnují vznik a etablování teroristických 

skupin.  

Státy mohou vytvářet sociální prostředí či politické klima, které vzniku terorismu napomáhá 

či ho umožnuje. Tyto faktory označuje Crenshaw (1981) jako permisivní. Faktory, které jsou 

důvodem k politické akci či jejich příčinou jsou precipitanty. Pro komplexní pochopení 

problému v jeho historické dimenzi je nutno postihnout co největší možné množství faktorů 

obou kategorií. Vzhledem k rozsahu práce jsem zvolil pouze výseč těch faktorů, které 

považuji za nejrelevantnější pro mnou zvolené případy. Je nutno mít na paměti, že se většina 

faktorů navzájem doplnuje. Faktory navíc mají transnacionální přesah, tudíž analýzu 

komplikuje fakt, daný faktor může mít posunutou míru platnosti v odlišném kontextu.  

 

3.1 Socioekonomické faktory 

3.1 a) Současné poznatky naznačují, že chudoba sama o sobě není faktorem, který způsobuje 

terorismus. Podle zjištění Alberta Abadie (2004), který vytvořil matematický model 

zabývající se jednotlivými faktory coby proměnnými, není riziko terorismu přímo spojeno 

s chudobou – i když z jeho modelu vychází, že za každé 1% růstu HDP per capita klesne o 

0,17% riziko výskytu terorismu
1
 v zemích, kde v blízké minulosti vládnul silně autoritativní 

režim, a které procházely politickým uvolněním
2
, se toto riziko se redukuje na statistickou 

chybu poté, co se do vzorce připočtou i další faktory, jako například represivita systému, míra 

politické svobody, rozdílné konfliktní linie či geografické faktory. V jeho zjištění tak riziko 

terorismu není signifikantně vyšší v chudších zemích jako celku. Obecně pak lze říct, že 

premisa, která tvrdí, že teroristé jsou jedinci, kteří se pro ozbrojený boj rozhodnou pouze 

proto, že pro svou tíživou ekonomickou situaci nemají co ztratit, má velmi limitovanou 

platnost. Naopak, z průzkumu, který zmiňuje Krueger a Malečková (2002) navíc vyplývá, že 

více než dvě třetiny v uplynulých desetiletích zadržených teroristů ze zemí Asie, Evropy a 

Latinské Ameriky měly středoškolské a vyšší vzdělání, stejně tak jako pocházeli ze střední a 

                                                           
1
 Dle metodiky WMRC Global Terrorism Index. 

2
 Toto je případ ETA i FARC. V obou případech byl počátek teroristických aktivit spojen s relativním uvolněním 

represivního režimu, největší nárůst aktivit ETA pak nastal právě při tranzici po smrti Franca. 
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vyšší společenské třídy. Podle jejich zjištění pak nemají sociální původ ani omezený přístup 

ke vzdělání korelaci s participací na teroristických aktivitách na individuální úrovni.  

 

3.1 b) Jinak lze celou věc vidět, pokud přihlédneme k chování společnosti jako celku: pokud 

je celá komunita vystavena útlaku či ekonomickému strádání, jedinci, kteří k tomu mají 

kapitál, se mohou postavit do čela povstaleckých skupin a snažit se situaci zvrátit. Šance, že 

to budou příslušníci vrstev s lepším přístupem ke zdrojům, je vyšší také vzhledem k tomu, že 

tyto vrstvy mají větší tendenci participovat na politice a veřejném dění. Nasnadě je též zmínit 

princip nabídky a poptávky: skupiny samotné mohou preferovat členy, kteří disponují jistým 

sociálním a ekonomickým kapitálem: ti jsou totiž spíše schopni přispět k dosažení cíle buďto 

financemi, kontakty nebo abilitami, jako například schopností samostatné akce či infiltrace. 

(Krueger, Malečkova 2002: 39) V jádru teroristických skupin jsou pak spíše ti jedinci, kdož 

jsou součástí privilegované vrstvy identifikační skupiny, a kteří cítí nespravedlnost a příkoří, a 

skrze uzření možného pozitivního výhledu pro skupinu procitnou v altruistický zápal pro věc, 

díky němuž jsou v zájmu naplnění vyšších skupinových cílů ochotni i zemřít. Podobně pak 

podle jiného průzkumu, jak uvádí Krueger, existuje vyšší míra podpory terorismu u civilních 

respondentů u těch jedinců s vyšším vzděláním. Krueger dále zmiňuje, že výše příjmů a třídní 

postavení v této rovnici nehrálo roli. (Krueger, 2007: 4)  

 

3.1. c) Chudoba na druhou stranu může potenciálnímu politickému násilí přispívat nepřímo. 

V případě, že stát selže v úkolu budovat rovné podmínky ekonomického rozvoje jednotlivých 

segmentů společnosti, mají teroristické skupiny prokazatelně snazší úlohu při rekrutování 

nových členů. Nízká úroveň rozvoje totiž vytváří masy nezaměstnaných, zejména mladých, 

lidí, kterým chybí životní perspektiva a možnosti, ve kterých se kumuluje pocit křivdy a 

nedůvěra vůči politickému režimu. (Gurr 2006: 87. In Richardson 2006.) Tito lidé jsou poté 

snadnými cíli a přirozenými rekruty pro politický boj. Skladba členské základny 

teroristických organizací, jež působí na teritoriální bázi, pak bude do značné míry odpovídat 

rekrutovatelnému materiálu. Například v rurálních oblastech bez rozvinutého školství a 

infrastruktury budou tělo teroristických organizací tvořit nemajetní lidé bez vzdělání i přesto, 

že ve vůdčích pozicích mohou být příslušníci privilegovaných vrstev. Chudoba jako taková 

není užívána jako součást narativu ospravedlňující terorismus, avšak relativní chudobu je 



7 
 

možno vnímat jako jeden z reálných přesahů marginalizace skupin, za jejichž zástupce se 

teroristé často považují.  (Gurr 2006: 87-89. In Richardson 2006.)   

Socioekonomické podmínky však přirozeně nejsou jediným faktorem, který určuje dynamiku 

etablace teroristických skupin. Podle množství autorů (Tajfel 1979, Tajfel a Turner 1986, 

Eaton et al. 2011) je nutno postihnout i psychologizující aspekty fungování skupin. Pro 

pochopení komplexnosti problematiky konfliktu mezi skupinami je tedy nutno na chvíli 

odhlédnout od materiálních, individuálních a egiostických motivací, a zaměřit se na otázky 

transcendentálnějšího rázu.  

 

3.2 Identita a identifikace 

Identitu jednotlivce si lze představit jako sochu: její mramorové jádro tvoří osobní identita, 

která je nadále tesána, formována společenskými a kulturními vlivy. Člověk se v drtivé 

většině případů rodí jako součást společnosti a jako součást společnosti také umírá. Zdravý 

jedinec tak z principu nemůže fungovat ve vakuu - a sociální validace stran skupiny, se kterou 

se identifikuje, je coby součást teorie společenského dopadu definována jako jedna ze 

základních lidských potřeb. (Latané 1981: 345-351) Identita může projevovat ztotožněním se 

se svou kulturní a společenskou skupinou. 

Pro náš případ je důležité zmínit fundamentální poznatek sociální psychologie, který 

identifikuje rys, jenž je esenciální pro utváření identity, a jenž je zároveň vlastní všem 

jedincům bez rozdílu: tedy inátní vytváření dichotomie My/Oni.
3
 Jinými slovy, lidé mají 

tendenci kategorizovat sebe samé i ostatní spíše podle skupinových charakteristik, přičemž 

subjektivní hodnotu vlastní skupiny odvozují z kontaktu a srovnání s jinými skupinami. 

(Eswaran 2014: 4-6). Posílení této identifikace na kritickou úroveň pak může vést ke 

konfliktu, potažmo násilí, mezi skupinami.  

Pokud tedy jedna skupina ohrožuje druhou, případně vystupuje jako opersor, ať už 

v ekonomické či identitární rovině, vnitroskupinové extrémní chování začíná hrát důležitou 

mobilizační úlohu. Konflikt s cizími vlivy, označenými jako Oni, přináší jedinci potřebu 

                                                           
3
 Význam „My“ by se dal přiblížit skrze koncept „the big Other“ Jacquesa Lacana: jedná se o trans-individuální 

sociolingvistické struktury, které ustavují pole intersubkejtivních interakcí, a které v symbolické rovině 
konstituují anonymní autoritativní síly, s nimiž se jedinec ztotožňuje. V práci budu využívat jak kategorií 
kategorie My/Oni, tak Ingroups/Outgroups, jak je popisuje Tajfel a budu je považovat za záměnné.  
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obratu dovnitř vlastní skupiny a simultáně vytváří pocit solidarity a altruismu vůči těm, koho 

vnímáme jako My. V návaznosti na intenzitu konfliktu pak skupina My generuje ve svých 

členech pocit nepřátelství vůči Jim. Konsekventně pak újma, jež je členy skupiny My 

způsobena Jim, jako například útok na Jejich symboly a následná pomsta za reakci, kterou 

předchozí útok vyvolal, odměňuje jedince nejenom osobním uspokojením, ale také určitou 

měrou vděku a potvrzení statutu, tedy validace, stran všech jedinců, kteří se identifikují 

s ingroup. (Eswaran a Neary 2014: 4-6)  

Intenzita tohoto pocitu se liší individuálně, teroristé se pak budou řadit mezi ty, kdož vnímají 

tuto dichotomii My/Oni intenzivněji, stejně jako vykazují vyšší míru altruismu. Tedy 

například v případě, že okupace území cizí mocností v sobě nese étos, který nemá pouze 

materiální konotace typu nespravedlivá redistribuce majetku, ale také útoku na identitu 

okupovaných, například formou potlačování tradic, existuje podle Mukawashe (2014: 41) 

větší pravděpodobnost, že marginalizovaní budou ochotni obětovat společenské a ekonomické 

zdroje k ozbrojenému odporu za účelem ochrany své identity. 

Laboratorní experimenty (Tajfel et al. 1970) ukázaly, jak snadné je vytvořit nepřátelství mezi 

skupinami na anonymní bázi, v nichž se lidé neznají a prohloubit propast mezi My/Oni.  

 

3.3 Relativní deprivace 

Důležitou roli v procesu tvorby meziskupinového konfliktu, je koncept relativní deprivace, jež 

funguje jako katalyzátor výše zmíněných socioekonomických a identitárních faktorů. Gurr 

(2011) popisuje relativní deprivaci jako “pojem, který vyjadřuje napětí, které vytváří 

diskrepance mezi tím, co by být mělo a tím, co je v systému kolektivního uspokojování hodnot, 

který činí lidi náchylnými k násilí.”   

Podle Gurra (2006:87) se lidé se stávají k participaci na politickém dění a aktivitě, pokud 

mezi nimi funguje kolektivní vnímání, že jsou jim nespravedlivě upírána politická, 

ekonomická či identitární práva a příležitosti, které mají jiné skupiny, s nimiž se mohou 

poměřovat. Ty skupiny, které podporují teroristické organizace, jsou obvykle relativně 

znevýhodněné kvůli své politické, třidní či etnické identifikaci.   
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Tedy jinak vyjádřeno, pokud jsou skupinám systematicky odepírána práva na rovné sociální a 

ekonomické podmínky, nebo pokud jim není umožňováno prožívat svou kulturní identitu, 

například jim není umožňovat projevovat se ve svém jazyce či praktikovat svou víru, roste 

pravděpodobnost, že dojde ke zpětnému rázu: tedy vnitřní radikalizaci skupiny, vznikem 

potřeby extrémního chování, jež se může projevit formací hnutí, které bude prosazovat 

odstranění nerovnosti či bojovat za právo na sebeurčení. 

 

3.4 Míra represe režimu  

Politické svobody na rozdíl od případu občanských válek korelují s rizikem etablace 

terorismu a jako doplňující faktor přispívají k objasnění jeho příčin.  (Collier a Hoeffler, 

2004). Státy se střední měrou politické svobody dle definice Freedom House Indexu, se 

statisticky zdají být spíše náchylné k terorismu nežli liberální státy či silně autoritativní 

režimy. Silně autoritativní režimy mají povětšinou dostatek síly k tomu, aby eliminovaly 

jakékoliv snahy o odpor pomocí hrubé síly: věznění opozice, kontrolu veřejného prostoru či 

vyhošťování. Vláda, která je schopna provést genocidu je špatným cílem provokace a 

zastrašování – nutné je, aby byl cíl tápající a nerozhodný, co se možného řešení konfliktu 

týče, a také responsivní vůči výzvám vlastních občanů či mezinárodních organizací. (Kydd a 

Walter 2006: 62-65.) 

Režimy se střední mírou politických svobod, tedy ty, jež nejsou do takové míry represivní – 

již existující uskupení s potenciálem pro disent jsou často tolerována pod podmínkou 

respektování nepsaných dohod a tiché tolerance režimu – nevytváří snahu o eliminaci a 

pronásledování opozice per se. Pokud tento stav nastane ve správný okamžik, mohou se 

marginalizované skupiny pokusit prosadit své politické požadavky, protože cítí slabost státu. 

Tento okamžik lze asociovat se slabostí režimu či s politickou tranzicí.  

Na druhou stranu může míra represe na začátku konfliktu pomoci objasnit míru následného 

násilí. Pokud například režim vystavuje opozici excesivní represi, je možné, že dojde 

k posílení hnutí, které reprezentuje utlačovanou skupinu. (Sánchez-Cuenca 2006: 81. In 

Richardson 2006) Zatýkání na základě principu kolektivní viny, používání nehumánních 

metod jako mučení, užití síly proti demonstrantům či jenom vyhlášení vyjímečného stavu 

může způsobit zpětný ráz, který přiměje jedince k obratu k vlastní skupině, a tedy 

eventuálnímu vytvoření či podpoře teroristické organizace.  
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Ze statistického zkoumání pak vyplývá, že pravděpodobnost výskytu terorismu je skutečně 

vyšší ve státech s diktátorskou minulostí, avšak nikoliv v totalitních státech. Podle Sáncheze-

Cuency (2006: 83-85. In Richardson 2006) je to způsobeno strategickou preferencí 

dosahování cílu teroristických skupin, které se mohou obávat uvolnění společenské represe, 

která je často zdrojem legitimity skupiny v očích identifikační skupiny, za jejíž blaho teroristé 

bojují.  Uvolnění v konfliktu by mohlo vést ke kompromisu s umírněnými členy My skupiny, 

čímž by byla narušena integrita celého společenství, jež je klíčová pro dosahování konečných 

cílů. Teroristé tedy mohou stupňovat nátlak a eskalovat násilí v očekávání stupňující se 

represe ze strany režimu, která jim zajistí podporu, legitimitu a prostředky k boji za 

naplňování cílů.  (Kydd, Walter 2006: 70).   

Zdá se tedy, že skupiny budou spíše participovat na politických hnutích, z nichž posléze 

mohou vzejít teroristické skupiny v případě, že vznike situace, kdy se nerovnosti snoubí 

s restrikcemi politických práv a skupinově sdíleným pocitem nespravedlnosti. Pokud navíc 

neexistuje možnost dosažení cílů skupiny politickými prostředky, skupina se se zvýšenou 

pravděpodobností uchýlí k násilí.  

 

3.5 Geografické faktory 

Geografické podmínky mohou mít vliv na etablaci teroristických skupin a jejich udržení – 

faktory mohou být průměrné zvlnění povrchu, tropické počasí a rozloha státu. (Abadie 

2004:7) Rozlehlé státy mají větší pravděpodobnost, že budou generovat centrifugální 

tendence, stejně jako že budou kumulovat křivdy, nerovnosti a deprivované menšiny. 

Prezence nepřátelského terénu, špatné infrastruktury a vzdálenosti mezi centrem a periferií 

mohou vytvářet vhodné podmínky pro povstání. Stejně tak může být rebelům prospěšná 

blízkost hranice, za níž mohou hledat útočiště (Fearon a Laitin 2001:8). 

Fearon s Laitinem píší, že ti, kdo se angažují v boji proti vládě, by měli vykazovat větší 

úspěšnost při operování v rurálních částech země, kde je pokud možno drsný a neprostupný 

terén, který pomáhá povstalcům nalézt úkryt před zpravidla silnější a početnější armádou. 

Rurální nátura místa pak umožnuje povstalcům získávat finanční a logistickou podporu, stejně 

jako rekrutovat nové militanty. (Fearon a Laitin 2001: 3) 
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Podle Kalyvase (1999: 259-265) je pro podporu rebelů na určitém území důležitá kombinace 

etnické nebo třídní solidarity a křivd, kterých se na teritoriálně vymezené populaci dopouští 

vláda. Fearon (2001) dále dodává, že klíčovým faktorem pro to, jestli se skupina dokáže 

etablovat na určitém území, je znalost místních obyvatel, tedy toho, kdo co dělá a komu je 

možno věřit. V opačném případě, tedy pokud obyvatelstvo nechová solidaritu, či pokud se 

povstalci dostanou do kontaktu s nesprávnou osobou, může dojít k rychlému konci povstání. 

Kalyvas také říká, že znalost místních je prospěšná pro skupinu proto, že může vyhrožovat 

případným kolaborantům, například povražděním rodiny. (Kalyvas 1999: 267-271) Obecně 

vzato, vztah s teritoriem, znalost jeho specifik a dynamiky poskytují ozbrojeným skupinám 

esenciální informační výhodu. 

 

3.6 Mutace – důvody k násilí 

 Jen ve 2. polovině minulého století jsme byli svědky fungování nespočtu radikálních 

politických hnutí v různých podmínkách, více či méně relativně restriktivních. Pouze malá 

část z nich použila násilí jako prostředek dosažení svého cíle.  

Podle Gurra je to, zda se nakonec mobilizované skupiny uchýlí k násilí, je do velké míry 

ovlivněno ochotou opresivních režimů ke kompromisu. Pokud není marginalizovaným 

dosažitelná možnost politického řešení situace, skupině, či její části, se jako poslední 

možnost, ke které se uchýlit, může jevit násilí. (Gurr 2006: 88. In Richardson 2006).  

Nápadně velké množství teroristických organizací ve 20. století vzešlo z politické mobilizace 

studentů a dělníků v zemích vyspělého světa, ale i Latinské Americe a Asii. Některé tyto 

rebelie trvaly 30 a více let. Většina tohoto násilí byla inspirována extrémními levicovými 

ideologiemi. Násilí mělo sloužit jako inspirace pro povzbuzení mas, keré by následovaly činy 

teroristů a povstaly se zbraní. (Sánchez Cuenca 2006: 72,73. In Richardson 2006) 

Etnonacionalisté a revolucionářská hnutí se za běžných podmínek objeví, když někde probíhá 

politický konflikt o požadavky marginalizovaných skupin. To, že se tato hnutí uchýlí k násilí 

je pak taktikou, která napomáhá domoci se požadavků skupin, které reprezentují. Násilná 

metoda je pak přijímána v závislosti na možnostech skupiny a nákladech, které tato taktika 

obnáší.    
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„Blumenthal pak tvrdí, že “idea spravedlnosti nebo férovosti může být důležitější ve vztahu 

k násilí, než samotný pocit deprivace. Je to vnímaná nespravedlnost podtrhující deprivaci, 

která dává vzniknout hněvu a frustraci“. (Blumenthal, et al. 1975: 108)  
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4. ETA – případová studie 

4.1 Kontext 

Euskara, jak svůj jazyk baskové nazývají, je posledním jazykem neindoevropského původu, 

který je v současnosti nativní v západní Evropě. Ač se mnozí snaží poukázat na odlišné 

fyziologické charakteristiky, jakou je například vysoký výskyt (až 33% populace) Rh-

negativní krve, jimiž se etničtí Baskové odlišují od většinové populace, je to právě jazyk, 

který nejviditelněji manifestuje fakt, že tento pastevecký národ obýval oblast, do níž se jako 

čepel zařezává cíp Biskajského zálivu, již ve 4. tisícíletí před příchodem Krista – tedy dříve, 

než se o podmanění Pyrenejského poloostrova mohli pokoušet Iberové a Keltové, Římané, 

Vizigóti či Arabové, dříve, než se vně dolin, izolovaných mohutnými pohořími, průnikem 

Kantabrijského a Pyrenejského masívu, prohnala rekatolizační bouře rekonkvisty.  Okolo 

Basků plály ohně dějin – a oni, skryti ve stínu hor, se v celé své kulturní skvělosti v úrodných 

údolích severního Španělska udrželi. (Collins 1990) 

Před staletími mohl cestovatel slyšet Euskara na mnohem větším území, než je tomu dnes, 

avšak jazyk již dávno vymizel vně toho, čemu dnes většina lidí říká Baskicko, případně 

Euskal Herria, území, které nezabíra více než 8000 kilometrů čtverečních a zasahuje do 4 

španělských provincií a 1 francouzského departementu. Důvodem je fakt, že jak provincie 

Alava, tak Navarra byly po staletí vystaveny španělskému kulturnímu a tedy i lingvistickému 

vlivu. Stejně tak Vizcaya a Guipuzcoa se staly od druhé poloviny 19. století cílem 

ekonomické migrace, zejména stran Kastilců, pro utišení potřeb rodícího se těžařského a 

návazného zpracovatelského průmyslu. (Collins 1990) 

Prvotní záchvěv baskického nacionalismu byl stejně jako v mnoha dalších částech Evropy 

produktem rapidní industrializace a heterogenizace společnosti na přelomu 19. a 20. století. 

Objev železné rudy, kterou se stát jal krmit chřtán průmyslu a infrastruktury, vedl k budování 

významných továrních zón, stejně jako cest a přístavů, které by umožnily odbyt surovin a 

průmyslové produkce. (Woodworth 2001:39-44) Napojení Baskicka na celostátní a potažmo 

Evropský obchod způsobilo značné fyzické i interní
4
 pohyby populace, které baskickou 

společnost hluboce zasáhly. Proces urbanizace zpřetrhal tradiční společenské vazby v rámci 

                                                           
4
 Pohyby fyzickými myslím samotné pohyby populace, pohyby interními, v populaci, rozumím fluiditu 

normativní.  
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pasteveckých komunit a vrhl syny a dcery děštivých hor do světa měst průmyslového věku: 

světa ohně, ozubených kol a společenské anomie. Z mnohých pastevců se stali proletáři.  

Život ve městech nebyl v době společenských změn o poznání lepší – i když industrializace 

přinesla profit a vzestup vyšších vrstev, městská střední třída vývojem trpěla. Toto byl ideální 

podhoubí pro baskické nacionaistické hnutí a jeho vznik. Jeho nejvýraznějším hybatelem se 

stal Sabino Arana – od narození mluvil španělsky a většinu mládí prožil mimo Baskicko. 

Snažil se najít způsob, jakým zamezit ztrátě baskické identity: zachovat jazyk, kulturu, rurální 

charakter národa i fyziologická unika. V jeho očích byl jediným způsobem, jakým uchovat 

čistou baskickou identitu, vytvořit separátní národní společenství a co nejvíce autonomní stát, 

který by toto společenství mohlo zvát vlastním. (Larrande 1977: 98-106) 

Sabino Arana založil PNV (Partido Nacionalista Vasco) 31. 7. 1895. Toto uskupení nemělo 

pouze aspirace být běžnou politickou stranou. PNV se stalo promotérem baskické kultury a 

tradice, hnutím, které přitahovalo spektrum tradičně založených obyvatel Baskicka, kteří 

vnímali nástup moderních politických ideologií liberalismu a socialismu, stejně jako úpadek 

tradiční morálky na pozadí industrializace spojené s masovou migrací jako ohrožení pro 

místní společnost. Hnutí přijalo za svůj Aranův idealizovaný obraz mytické pre-industriální 

rovnostářské rurální utopie, ve které by mohly vyniknout ctnosti tradičního pastorálního 

života, vycházející z rigidní katolické víry, krásy místních tradic, stejně jako etnická 

nadřazenost baskického národa. Toto vše ozvučeno hudbou jazyka Euskara, jenž byl 

klíčovým pólem, okolo něhož baskická kultura orbitovala. Tuto utopii v očích Arany 

ohrožovala španělska „invaze“.  (Larrande 1977: 114-120) To, že Baskicko vykazovalo vyšší 

míru industrializace, s níž se kromě ekonomického rozvoje pojila i destrukce tradičního 

pasteveckého způsobu života, než většina království, pak hnutí sloužilo jako další důkaz 

baskické nadřazenosti. (Ben-Ami 1991: 5) V prvním desetiletí po smrti svého zakladatele 

v roce 1903 se straně podařilo přesvědčit jak rurální obyvatelstvo, tak městskou inteligenci a 

dělnictvo, že Baskická kultura, definovaná skrze etnický nacionalismus, stojí za zachování. 

Nacionalismus pak v Baskicku prokázal schopnost překlenovat společenské propasti a třídní 

rozdíly – hnutí nacházelo silnou odezvu ve všech vrstvách Baskické společnosti. (Javato 

Gonazalez 2011: 148) 

Pokud bylo PNV ve svých počátcích excesivně xenofobní, ultrakatolickou stranou, neplatilo 

to už v roce 1936, kdy strana přejímala vládu nově ustavené autonomní komunity Španělské 

republiky. V během třiceti let vývoje strana inkorporovala umírněnější křestansko-sociální a 
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liberální vlivy, takže v polovině 30. set 20. století  se jednalo o relativně standardní národní 

křestanskodemokratickou stranu, jejíž definičním prvkem však bylo radikální usilování o 

institucionální ustavení baskického národa skrze primordialistickou koncepci baskického 

etnického odkazu a nacionalismu. (Muro 2008: 57-58) 

 Jak již bylo zmíněno, jednou z bází agendy PNV bylo usilování o co největší možnou mírou 

autonomie.  Pro vytvoření distinktivního národa pak bylo nutno definovat vztahy se mezi 

Basky a Španěli tak, aby se skupiny navzájem vnímaly jako dva odlišné a suverenní národy. 

Požadavky strany však nezacházely daleko a držely se v pragmatické rovině: i přes obranu 

baskické identity, národovectví a boj za autonomii toto uskupení nikdy neusilovalo o plnou 

nezávislost. Aspiraci k realistickým a dosažitelným cílům prosazoval již Arano v roce 1902, 

kdy národní hnutí sílilo. (Muro 2008: 61) Tato relativní umírněnost, a její (ne)výsledky, měla 

zavdat důvody ke změně strategie radikálním nacionalistům až v 50. letech.    

Španělská republikánská vláda přislíbíla Baskicku za pomoc při boji proti rebelům autonomii, 

když však první zvolený prezident Baskické autonomní komunity José Antonio Aguirre 

skládal přísahu, byli Frankisté 50 kilometrů od Bilbaa. Odpor Basků byl zlomen v červnu 

1937, k čemuž přispělo i Picassem zvěčněné bombardování města Guernica 26. 4. 1937. Když 

generál Emilio Mola vztyčil karlistickou vlajku nad radnicí Bilbaa, (Javato Gonazalez 2011: 

148-150) předznamenal tím nejen výsledek občanské války, ale také nástup represivních 

hispanizačních politik a ekonomické konstelace Španělska, jež zasely v Baskickém národu 

důvod ke kulturní reakci, která se postupem času transformovala v ustavení radikální a 

později teroristické skupiny usilující o nezávislost na principu sebeurčení národů: Euskadi Ta 

Askatasuna.   

 „Cara al sol con la camisa nueva!“
5
 zněl první verš hymny španělské Falangy

6
, jediné 

legální strany v období Francovy fašistické diktatury. Jakoby nová košile měla znamenat 

čerstvý začátek pro Španělsko. Idea jednoho nedělitelného Španělska a španělství se stala 

jedním z pilířů nového zřízení. (Payne 2000: 3-15) Francovi nacionalisté se ve snaze o 

vytvoření Jednoho španělska pokoušeli o systematickou destrukci baskické národní identity: 

občané, kteří mluvili euskara byli v ulicích pokutováni i zatýkáni, napisy na náhrobcích byly 

ničeny. Jazykový zákon z roku 1938 ustavil španělštinu jako jediný oficiální jazyk a způsobil, 

                                                           
5
 Česky „Tváří slunci s novou košilí!“ 

6
 Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, po sloučení s Karlistickou 

Comunión Tradicionalista pak Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista. Strana s prvky fašismu, která se označovala za hnutí  
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že ve školách byla vyučována pouze španělština, v oficiálních dokumentech mohla figurovat 

pouze pošpanělštěná jména a novorozeným dětem mohla být dávána pouze jména tradičně 

španělská jména, případně hispanní transkripce jmen katolického původu
7
. Veškerá filmová 

produkce směla být jak jinak než španělskojazyčná a filmy, které byly natočeny v jazycích 

autonomních komunit musely být vydány znovu, ve verzi s dabingem, případně znovu 

přetočeny – a ve španělštině. Političtí oponenti nového režimu byli zatýkání, mučeni i 

vražděni. Veškeré vnější projevy národnostních sentimentů minorit byly na dvě desetiletí 

potlačeny, avšak nacionalismus jako takový, stejně jako aspirace po autonomním státě, 

v Bascích dřímal nadále. Představa, že by převýchova a příslib stability vymýtila regionální 

nacionalismus ve španělsku, se ukázala být iluzorní. (Muro 2008: 82) 

Kulturní útlak, kterému byli Baskové jako skupina vystaveni, vedl u mnoha jedinců k obratu 

ke skupině a pocitu, že je skupinovou identitu nutno chránit. Ohrožení skupinové identity 

sehrálo v tomto případě roli mobilizačního mechanizmu, který se stal katalyzátorem pro ty 

Basky, ve kterých represe probudila altruismus a solidaritu se svou identifikační skupinou. 

Represe a snaha o převýchovu se tak v konečném důsledku obrátila proti jejím 

vykonavatelům. Útlak nejenže přímo motivoval k politické akci, avšak zajistil aktivním 

členům skupiny podporu ostatních. (Heiberg 2007:24-26)   

 Živou vodou se pro baskický nacionalismus potlačený po občanské válce ekonomický zázrak 

50. let, podobně jako industrializace konce přelomu století. (Ben-Ami 1991: 10). Baskicko se 

stalo jedním z dvou hlavních center explozivního ekonomického pokroku. Druhá vlna 

industrializace naplno zasáhla i tradiční rurální oblasti – pastevecká Alava se stala 

nejrozvinutější a nejurbanizovanější z baskických provincií. (Abadie a Gadezabal 2003: 116) 

Díky svému průmyslovému charakteru a pracovním návykům obyvatel se region stával 

ekonomicky superiorním zbytku španělska. Od 70. let již bylo baskické HDP per capita 

nejvyšší ve Španělsku. Pracovní příležitosti byly důvodem k nové vlně pracovní migrace do 

měst z baskického venkova, zejména však ze španělského vnitrozemí – mezi lety 1955 až 

1965 vzrostla podle Španělského statistického úřadu populace regionu o 60%. Většina 

kapitálu zůstávala v rukou místní střední třídy a vyšší míru chudoby vykazovali nově 

příchozí, tedy nebaskové. (Javato Gonazalez 2011: 150)  

V této době také naplno vyvstala specifika plynoucí ekonomická politika Španělska, která 

akcentovala vztah centra-periferie. Centrální vláda ve snaze eliminovat vnitrostátní 

                                                           
7
 Vyjímka byla udělena pouze cizím státním příslušníkům. 
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strukturální nerovnosti z daní ekonomicky výkonnějšího Baskicka subvencovala méně 

rozvinuté regiony. Z vybraných daní se zpátky do Baskicka vracela přibližně 1/3 financí. 

Tento stav vnímali baskičtí nacionalisté jako koloniální vykořistování. (Churiaque-Martínez)  

Při pohledu na hospodářské charakteristiky regionu nelze tvrdit, že by v případě Baskicka byl 

faktorem, který vedl ke vzedmutí ozbrojeného odporu ekonomický útlak, ekonomická 

nerovnost či deprivace. Realtivně dobré ekonomické postavení regionu nepřipouštělo vznik 

chudoby, která může být permisivním faktorem pro vznik teroristických skupin. Stejně tak 

kvalitní průmyslová infrastruktura, stejně jako infrastruktura vzdělávání, zdravotnictví, služeb 

naznačuje, že by míra rozvoje hrála v případě Baskicka jakoukoliv roli. Na druhou stranu 

ekonomická politika, kterou Španělský stát vykonával, mohla zavdat příčinu k pocitu 

nespravedlnosti, který lze považovat za přímý faktor vedoucí k politické akci. (Abadie a 

Gadezabal 2003: 116) 

Rapidní ekonomický rozvoj, vzestup společnosti konzumu a s ním spojené buržoázní hodnoty 

pomohl postupem času, ke konzistentnímu rozkladu opresivních charakteristik Frankismu. 

Stabilní ekonomický růst byl důsledkem otevření země zahraničnímu kapitálu, jehož příliv 

stál na dohodě mezi Španělskem a Spojenými státy. USA vnímaly Frankův režim jako 

významného spojence při zadržování komunismu. S otevřeností hospodářskou pak přišlo i 

zmírnění režimních represí. Stejně tak byl režim vystaven tlaku západních mocností, které 

podmiňovaly investice do španělské ekonomiky ústupky režimu v otázkách lidských práv. 

Režim se tak konsolidoval z tvrdé fašistické diktatury v relativně pragmatický autoritativní 

systém. (Javato Gonazalez 2011: 149-150) 

V té době se také mezi lidem začala šířit nacionalistická myšlenka, jejímuž rozsévání 

pomáhali katoličtí kněží. Vzniklá situace pak byla ideální pro vznik politicky angažované 

skupiny skupiny: jednalo se o kombinaci relativní politické a kulturní deprivace, která se 

v časové dimenzi zkombinovala s permitivním faktorem politického uvolnování represivního 

režimu. (Romero 2006: 175-182)Tento režim však, což bylo neméně podstatné, nadále 

neumožnoval dosahování cílů, tedy v případě ETA nezávislosti, politickou cestou, pročež 

byla skupina nucena v zájmu dostání svým závazkům zvolit ozbrojený boj. 
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4.2 ETA – CHARAKTER ORGANIZACE 

Euskadi Ta Askatasuna - ETA byla založena v roce 1958 skupinou studentů, která opustila 

řady EGI, mládežnické organizace PNV, nespokojených s pasivním postojem exilového 

vedení strany vůči represím ze strany režimu Francisca Franca. Hnutí se snažilo o strategické 

využívání přímé akce, jež by vyvolala represivní reakci režimu, která by mobilizovala masový 

odpor Basků vůči režimu. (Aranzadi 1994) Právě konflikt s vnější skupinou, outgroup, 

popisují Mukawash a Neary (2014: 3) jako důležitý pro identifikaci s vlastní skupinou. Tento 

cyklus pak generuje další hostilitu vůči cizí skupině a hraje tak důležitou roli v sociální 

mobilizaci.  

Mezi lety 1959 – 1961 toto radikální uskupení ještě nevykazovalo vysokou míru extrémního 

ani násilného chování a soustředila se zejména na osvětovou a kulturně difuzní činnost a 

symbolické ataky na režim. Zlom nastal poté, co se militantní část skupiny pokusila 18. 7. 

1961 vykolejit vlak frankových příznivců směřujících na oslavy do San Sebastiánu. (Clark 

1984: 35) 

Na tento nevydařený útok zareagoval režim tvrdou represí, při které mnoho členů hnutí 

skončilo ve vězení a v exilu. Zbývající část skupiny se posléze radikalizovala ve svých 

postojích a rozhodla se redefinovat agendu hnutí. (Muro 2007:) ETA do velké míry z této 

represe profitovala, jelikož jí v očích svých ingroups poskytovala legitimitu a podporu. 

Podpora obyvatelstva identifikujícího se s bojem, který ETA vedla a podporujícího její akce 

byla pro fungování skupiny zásadní, zejména kvůli vysoké koncentraci obyvatelstva, které by 

jiném případě skýtalo pro skupinu hrozbu.   

Během prvního sjezdu, probíhajícího v květnu roku 1962 skupina definovala „Principy ETA“. 

(Letamendia 1978). Označila se za „Baskické Revoluční hnutí národního osvobození“ a 

odmítla se definovat jako politická strana – ETA chtěla být zastřešující organizací různých 

politických proudů, jejichž finálním cílem by bylo zajistit „národní rekonstrukci baskicka“. 

Revoluční by však v tomto kontextu nemělo být vnímáno v socioekonomických konotacích 

(Calvo 2012)
8
, ale spíše v míře radikality a volby prostředků v boji za národní osvobození – 

členové organizace se domnívali, že plná nezávislost nemůže být dosažena politickým 

                                                           
8
 ETA vycházela z odštěpení od katolické Baskické národní strany a socialistickou ideologii, 

inkorporovalo až později, v návaznosti na  která se ve straně uchytila až později. (Calvo 2012) 
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jednáním, ale revolučním zápalem mas. Úkolem ETA bylo tento zápal probudit. (Ben-Ami 

1991: 12) 

Agenda ETA přijatá na prvním ustavujícím shromáždění měla zejména definující 

charakteristiky a lze ji shrnout do následujících bodů:  

1. Nezávislost: coby primární cíl a gros existence skupiny bylo vytvoření nezávislého 

národního státního útvaru Vasconia na území Španělska a Francie v místech, kde 

převládá baskická populace. 

2. Politické ustavení: shromáždění se usneslo, že nejvhodnějším státním modelem by 

měla být reprezentativní demokracie s respektem k lidským právům a svobodě názoru, 

založená na národním základě. Jako důležité lze spatřovat explicitní odmítnutí 

fašistických i komunistických státotvorných vizí. Tento bod lze vnímat v kontrastu se 

státním uspořádáním Španělska v 60. letech 20. století a jako vymezení se vůči 

Francově fašistické diktatuře.  

3. Ideologie: ideologie organizace nebyla přesně definovaná, avšak jejím základem bylo 

již zmíněné odmítnutí rasismu, komunismu a fašismu. ETA však kořeny vycházela 

z modernizované verze Aranistického etnického nacionalismu, kterou do značné míry 

uzpůsobila kontextu a požadavkům doby. S postupnou změnou kontextu boje za 

osvobození, způsobenou vlnami dekolonizace a možností asociovat revoluční 

s národním, skupina přijala étos revolučního osvobozeneckého boje v konotacích 

Marxismu-Leninismu. Toto spojení definoval v roce 1962 ve své knize Vasconia, 

která měla na ideologickou formaci hnutí velký vliv, Frederico Kurtwig.
9
 Revoluční 

rétorika ospravedlňovala násilí, které mělo mobilizovat masový ozbrojený odpor. 

(Muro 2007:10) 

4. Identita: vycházela z lingvoetnicismu - zásadním bodem byla redefinice pojmu 

baskictví, tedy toho, kdo je Baskem. ETA se zde vzhledem k tomu, že pouze okolo 

30% obyvatel regionu mluvilo Euskera odklonila od Aranistického pojetí národa, která 

definovala národnost podle ius sanguini, tedy na základě rasy a pokrevní linie, kdy 

bylo možno odvodit příslušnost k národu odvodit od příjmení, kterého byl jedinec 

nositelem. Místo toho přijala modernější přístup k identitě, založený na principu ius 

                                                           
9
 V knize popisoval idealizovaný obraz Baskicka podobný tomu Sabina Arany, tedy předšpanělskou harmonickou 

společnost rurálního charakteru. Oproti Aranovi, který viděl baskictví v rase Kurtwig tvrdil, že jádro baskické 
národnosti tkví v jazyce. Kurtwig také asocioval španělskou okupaci s kolonialismem a bojem proti němu ve 
třetím světě. (Heiberg 2007:24) 
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soli: Baskem mohl být kdokoliv, kdo respektoval Baskickou kulturu a mluvil jazykem 

vlastním celé komunitě, tedy Euskara. Je nutno míti na paměti, že migrační toky 

způsobené industrializaci, stejně jako ty po občanské a druhé světové válce přivedly 

na území Vasconie množství migrantů, kteří neovládali Euskara, ale postupem času se 

asimilovali v platné členy společnosti. I z tohoto důvodu bylo do plánu hypotetického 

státotvorného procesu vepsáno opatření, které by umožnilo ustavení přechodného 

období po získání nezávislosti, kdy by Francouzština a Španělština byly v některých 

oblastech druhým úředním jazykem, což by umožnilo obyvatelům adaptovat se na 

Baskičtinu. Národnostní identita pak byla nejdůležitějším bodem skupinové 

identifikace basků. 

5. Ekonomika: co se týče ekonomického programu, ETA ve svém stanovisku oponovala 

ekonomickému liberalismu a požadovala uznání sociální dimenze vlastnictví, 

socializaci základních výrobních sektorů, částečně centrálně plánovanou ekonomiku, 

rozšíření sociálních jistot pro zaměstnance a fiskální progresi.  

6. Náboženství: ETA v otázce náboženství zastávala postoj, který můžeme označit za 

nekonfesní a do určité míry oponující katolicismu, jelikož katolická dimenze identity 

byla pro Frankistický režim jedním z unifikačních prvků pro udržení jednoty 

Španělského království. Tímto se ETA taktéž vzdálila od Aranistického programu, 

který vnímal katolicismus jako nedílnou součást národní identity Basků. (Javato 

González 2011) 

Fakt, že se sjezdy ETA konaly ve Francii je důležitou demonstrací toho, jak mohou 

geografické faktory napomoci teroristické skupině v etablaci. Blízkost hranice, která umožnje 

nalézt členům skupiny útočiště v jurisdikci jiného státu je nespornou výhodou.
10

  

ETA tedy nabyla charakter národně osvobozeneckého separatistického hnutí, které navíc 

přijalo myšlenky marxistického revolucionarismu jako ospravedlnění násilného boje. Jako 

hlavní křivdu vnímali členové hnutí, podobně jako jejich identifikační skupina, identitární 

útlak, pročež jako způsob, jak tomuto zamezit spatřovali uplné osamostatnění Baskicka.  

 

  

                                                           
10

 V pozdější fázi svého působení ETA limitovaně benefitovala také z krajinného rázu. Mnoho 
ze svých rukojmích držela v opuštěných továrnách hluboko v horách bez toho, aby kdy byli 
objeveni. 
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5. FARC – případová studie 

5.1 Kontext 

Pro pochopení kontextu, v němž vznikly FARC se musíme vrátit do roku 1810, tedy do doby, 

kdy Kolumbie získala nezávislost. Kvůli nutnosti platit dluhy z války se vláda snažila prodat 

co největší množství volných nemovitostí a půdy. Tento majetek mohl být získán skrze 

systém individuálního záboru půdy a práce na kolonizovaném území po dobu 10 let. Tento 

proces však probíhal chaoticky a bez potřebného plánování, což vedlo k výprodeji rozsáhlých 

teritorií a následné koncentraci půdy v rukách elit. Populárními se staly kontrakty o využívání 

půdy, které umožnovaly majitelům rozlehlých pozemků pronájem jejich částí osadníkům, 

kteří zde pak mohli hospodařit a žít společně se svými rodinami. (Arango 1987: 197-199)  

Důsledkem byl nárůst socioekonomické nerovnosti. V polovině 20. let 20. století úřady 

evidovaly více než 2500 osadníků, kteří hospodařili na polích a pastvinách více než 20 let a 

usilovali o získání těchto pozemků do svého vlastnictví. V této dekádě tak vyvstaly konflikty 

v rurálních oblastech země, motivované nároky více stran na jedno území, které byly 

přiživovány zavedením zákona na ochranu majetku, který umožnoval latifundistům hospodáře 

ze svých pozemků vypovědět. (Sanchez 2010: 65-77) Tyto spory měl vyřešit zákon z roku 

1926, který se snažil omezit koncentraci půdy v rukou majetné menšiny, a stanovil, že veškeré 

pozemky větší než 500 hektarů musí být rozděleny do parcel.  (Arango 1987: 198) 

Klíčovou událostí byl rok 1930, kdy vládu Kolumbijské republiky převzala Partido Liberal 

Colombiano
11

. Vítězství Liberálů, umožněné rozkolem v Partido Conservador Colombiano
12

, 

ukončilo hegemonii Konzervativců, která konsekutivně od přijetí ústavy roku 1886. 

Pokroková Liberální strana vládla v Kolumbii mezi lety 1930 a 1946, přičemž její politika 

přispěla k proměně tradicionalistické společnosti.  Snaha Liberálů o snížení majetkové 

nerovnosti však vedla také k eskalaci napětí, jelikož se tímto procesem cítily ohroženy elity 

vlastnící půdu. (Sánchez 2010: 85-88) 

Reforma ústavy z roku 1934 pak narušila status quo: ustavila volební právo pro všechny muže 

starší 21 let, čímž odstranil překážku, která tkvěla ve vázanosti volebního práva na schopnosti 

četby a psaní. Tím byla umožněna participace chudého obyvatelstva venkova na volebním 

procesu, z čehož benefitovala právě Liberální strana. Ženám bylo přiznáno právo zastávat 
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 Liberální strana Kolumbie 
12

 Konzervativní strana Kolumbie 
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úřady a navštěvovat univerzity, omezena byla církevní privilegia, což vedlo k ustavení 

svobody vyznávat kulty. Ústava zajištovala i svobodu učení, povinnou školní docházku a 

práva pracovníků. Ústava dále implikovala, že vlastnictví majetku v soběnese povinnosti vůči 

společnosti. (Botero 2006: 86-95) Tyto pokusy snížit míru relativní deprivace, kterou trpěly 

periferní oblasti, byly vítány levicově smýšlejícími občany, stejně jako velkou částí chudých 

obyvatel venkova. Pro konzervativnější část rolnictva, na nějž měla silný vliv katolická 

církev, se jednalo o útok na tradiční způsob života. Navíc stále pokračovala migrace obyvatel 

dožadujících se půdy na venkov, způsobena nárůstem cen potravin. I přes probíhající 

industrializaci byla většina rozlehlé Kolumbia závislá na pěstování plodin, zejména kávy a 

banánů. Rozloha země, tedy vzdálenost periferních hospodářstkých oblastí od centra, a 

neprostupnost její krajiny pak ztěžovaly rozvoj infrastruktury v agrárních zónách, což 

přispívalo k pocitu sociální a ekonomické deprivace venkovanů, kteří, na rozdíl od měst, která 

byla domovem buržoázní střední třídy a konzervativních vlastníků půdy, neměli přístup ke 

vzdělání, zdravotní péči a pitné vodě. Požadavky venkova na zlepšení situace nebyla vláda 

v mnoham místech schopna splnit dodnes. 

V duchu ústavních změn prosadila v roce 1936 vláda zákon, který systematizoval evidenci 

vlastnictví, právně definoval podmínky pronájmu půdy osadníkům latifundisty, a zpřísnil 

podmínky jejich vypovídání. Obecně pak usnadnoval osadníkům získat půdu do osobního 

vlastnictví. Podle zákona také půda v osobním vlastnictví, která ležela více než 10 let ladem, 

přecházela zpátky do rukou státu. Chudému obyvatelstvu změny příliš pozitiv nepřinesly: 

obavy ze soudních sporů vedly vlastníky půdy k hromadným vypovídáním kontraktů a 

odsunu osadníků. (Arango 1987: 201-206) Sociální tenze se tak vládě nepodařilo upokojit a 

diskrepance v úrovni blahobytu chudých obyvatel venkova nadále rostla. Množící se konflikty 

v periferních oblastech Kolumbie a zprávy o nich také konsolidovaly skupinovou identifikaci 

jednotlivých stran, rozdělených primárně po linii politické afiliace. S tím rostla i 

meziskupinová hostilita.  

Liberální strana od 1945 procházela vnitřní debatou, při níž se utvořila dvě křídla. Jedno 

z nich vedl Jorge Eliecer Gaitán, zapálený proponent reálné agrární reformy, která by vedla 

k přerozdělení majetku na venkově v neprospěch latifundistů spojených s tradicionalisty 

z Konzervativní strany a církevními kruhy. (Molano 2016: 23-26) V roce 1946 se rozpadla 

pro vnitřní spory Liberální vláda a nová konzervativní vláda se rozhodla změny v zákonech o 

půdě, které Liberálové prosadili, zvrátit. Nevybíravé metody politického násilí, vyhrožování a 

zatýkání měly vládě pomoci konsolidovat moc, navrátit zemi velkovlastníkům půdy a ustavit 
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oligarchický systém. V roce 1948 byl v Bogotě zastřelen Jorge Eliecer Gaitán, propagátor 

pozemkové reformy. Vražda Gaitána byla pouze katalyzátorem, který popustil stavidla 

nahromaděného pocitu křivdy, způsobené nerovným rozdělením majetku, nezájmu vlády o 

venkovské oblasti, který se projevoval institucionálním vakuem a pro obyvatele těchto oblastí 

důležitější absencí snah o rozvoj infrastruktury dopravy, vzdělávání a zdravotnictví.  (Oquist 

1978: 16-34)  

Útok na Gaitána, coby reprezentanta zájmů skupiny pak byl útokem na její ideály a politické 

aspirace. Tyto nahromaděné křivdy zavdaly důvod k povstání v sídlech a oblastech, ve 

kterých měla Liberální strana svou voličskou základnu. Boje trvající od roku 1948 do roku 

1958 si vyžádaly odhadem 250 000 obětí, z naprosté většiny z řad rolníků podporujících 

liberální stranu a systémové změny, byly známy jako La Violencia. (Molano 2016: 24) 

V zájmu co možná nejrychlejšího potlačení povstání a obnovení kontroly nad státem 

vyzbrojovala vláda zbraněmi konzervativní rolnictvo. Ve stejnou dobu se vyzbrojily i tisíce 

podporovatelů Liberální strany z řad rolníků za účelem obrany proti konzervativní vládě. 

(Sánchez 2010: 102-105) Na východě země se podařilo rolníkům podporovaných Liberální 

stranou s pomocí Partido Comunista Colombiana
13

 sestavit početnou armádu
14

, která 

inspirovala formování malých guerrillových skupin po celé zemi.  (Wickham-Crowley 1990: 

210-215) 

V roce 1953 se s podporou tradicionalistů a Spojených států dostal silou k moci generál 

Gustavo Rojas Pinilla. Pinilla Vyhlásil amnestii pro účastníky povstání. Násilí trvalo dalších 5 

let, dokud v roce konsensem liberálních a konzervativních elit nevznikla Národní Fronta, 

která fakticky znamenala rozparcelování vlivu mezi tyto dvě strany. (Sánchez 2010: 94-102) 

Mír však nevyřešil příčiny povstání, kterou bylo nespravedlivé rozdělení půdy, násilí tedy 

pokračovalo na venkově. Během konfliktu se množství bývalých podporovatelů Liberální 

strany radikalizovalo a přiklonilo k revolučním ideám Marxismu a Leninismu, vliv na 

venkově si vydobila i Komunistická strana. Tito lidé spatřovali v dohodě mocenský pakt, 

který měl konsolidovat hegemonii elit zodpovědných za válku. Cílem těchto elit pak bylo 

uzurpovat moc, udržet status quo, a zabránit revolučním procesům, které by eliminovaly 

sociální a ekonomické nerovnosti ve společnosti.  (Casas 1987: 141-151) 
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 Komunistická strana 
14

 Mezi těmito muži byl i Pedro Antionio Martín, později Manuel Marulanda Velez, jenž se stal hlavním 
velitelem FARC. 
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Ke konci války konfliktu zakládaly místní guerrilly samozvané nezávislé „republiky“
15

. 

Důvodem jejich ustavování byla obrana obyvatel proti vládě a konzervativním paramilitares, 

zvanými pájaros, které vyzbrojovala vláda a jejichž vraždění ozbrojené složky jen přihlížely. 

Mezi lety 1958-63 centra dělnických „republik“ fungovaly spíše jako útočiště před násilím, 

které rolníkům hrozilo jinde. (Wickham-Crowley 1990: 211-212) Jejich přežití pomáhalo to, 

že byly skryty v džunglích a na místech, která byla pro armádu obtížně dostupná. I přesto, že 

měla tato uskupení čistě defensivní charakter, prezentovala armáda své útoky jako boj proti 

banditismu, což vedlo k tomu, že byly tyto „republiky“ v rámci plánu Lanzo, který armáda 

připravila ve spolupráci s CIA, v roce 1964 anihilovány. Právě od tohoto momentu se datuje 

vznik hnutí FARC. Po útoku vládních vojsk na republiku Marquetalia se 43 přeživších 

bojovníků našlo úkryt v horách. (Kippers Black 2005: 403-406) Tito muži poté tvořili jádro 

FARC. 

Armádní teror vůči rolníkům byl nejintenzivnější mezi lety 1964-1965, tedy v době kampaní, 

které měly vrátit vládě kontrolu nad rolnickými republikami. V této době vojáci běžně 

uřezávali mrtvým rolníkům hlavy a ruce, podle oficiálních stanovisek z důvodů pozdější 

identifikace. Armáda často k útokům používala bombardování a napalm, který následoval 

postup pěchoty. Ta v zájmu vlastní bezpečnosti čistila oblast od všeho živého a často při tom 

nerozlišovala mezi civilisty a členy guerrilly. (Osterling 1989: 275-285) Útoky vlády na 

pozice levicových rolníků ve snaze homogenizovat politické spektrum země povzbudily 

vnitroskupinovou solidaritu a vedly k radikalizaci pozic skupiny, stejně jako k prohloubení 

pravo-levého cleavage.  

Mnoho osob pak přineslo svědectví o vládním ponižování, mučení a mimosoudních 

popravách. Armáda ve snaze rozsévat strach mezi potenciálními rebely, mučila zajatce 

elektrickým proudem a ohněm, stejně jako nehumánně psychicky týrala ty, od nichž se snažila 

získat informace, které by vedly k dopadení rebelů. Zajatci byli vystavování popravám 

slepými náboji, byly jim vkládány granáty do úst. Někteří byli demonstrativně zavražděni, 

aby věznitelé zlomili morálku dalších zajatých. (Wickham-Crowley 1990: 212-216)  

Represivita vlády byla důležitým faktorem pro to, že se rebelové rozhodli pro ozbrojený boj. 

Míra násilností, kterým byly v předchozích letech jejich komunity vystaveny ze strany 

establishmentu, je utvrdila v pocitu nemožnosti dosáhnout svých požadavků na rigidních 
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 Jednalo se o republiky Marquetalia, Sudes de Tolima, Riochiquito a.j. 



25 
 

politických strukturách hájících zájmy velkostatkářků politickou cestou. Vytvoření obranných 

guerril bylo navíc ve světle vládního teroru otázkou přežití.   

 

5.2 FARC - CHARAKTER ORGANIZACE 

Roku 1964 zástupci guerril z potlačených rolnických republik svolali První konferenci guerril. 

Za účasti 350 rebelů byl podepsán dokument Agrární program příslušníku guerilly.
16

 V tomto 

prohlášení se guerrilleros vyhlásili válku vládnoucímu režimu, nazvali se Blokem jihu
17

, 

přihlásili se k ideálům povstání z roku 1948 (Oquist 1978: 103-104) a v osmi bodech 

definovaly gros svých požadavků, politických vizí a stanovisek: 

1. Zavedení Revoluční agrární politiky. Cílem této politiky bylo změnit sociální a 

ekonomickou strukturu kolumbijského venkova. Půda latifundistů měla být 

konfiskována ve prospěch pracujícího lidu a přerozdělena rolníkům, kteří na půdě již 

pracovali či pracovat zamýšleli. strukture kolumbijského venkova. Do vlastníctví 

rolníků měly být převedeny veškeré statky k obhospodařování půdy. Konfiskace měly 

zahrnovat i všechny Americké podniky nezávisle na tom, jakou aktivitu vykonávaly. 

Cílem této politiky bylo povznést vertikálně úroven materiálního a kulturního života 

všeho rolnictva, osvobodit ho od nezaměstnanosti, hladu, analfabetismu, nemocí. 

Odstraněním překážek ve formě latifundismu chtěli příslušníci guerilly povzbudit 

rozvoj agrární a industriální produkce země. 

2. Vytvoření nových ekonomických jednotek na základě úrodnosti půdy a bydlení jejích 

nových vlastníků. Tyto jednotky měly mít rozlohou od 10 do 20 hektarů. Zároven 

měly být anulovány všechny dluhy obyvatel venkova vůči venkova vůči bankovním 

institucím, spekulantům a lichvářům. 

3. Respekt k majetku bohatých venkovanů, kteří pracují na své vlastní půdě. Velké 

podniky, které bylo nutno zachovat pro udržení fungování společnosti a ekonomiky 

měly být centrálně řízené a produkovat ve prospěch lidu.  

4. Vytvoření institucí, které umožní směnu, zdravotní péči, vzdělávání a asistenci 

v hospodářských otázkách obyvatelům venkova. Vybudován měl být centrální systém 

elektrifikace a vodovodních potrubí.  
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 Programa Agrario de los guerrillerros.  
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 Bloque del Sur.  
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5. Garantované základní ceny zemědělských produktů. 

6. Domorodé obyvatelstvo mělo získat vlastní půdu dostatečnou pro rozvoj komunity, 

vráceny jim měly být majetky uzurpované latifundisty. FARC neměl zasahovat do 

vnitřních záležitostí těchto skupin. 

7. Podle deklarace je pro realizaci politckého programu je nutná podpora dělnictva a 

rolnictva a zároven jednota kolumbijského lidu. Nejširší masy obyvatel venkova musí 

přispět ke zpřetrhání tradičních majetkových vazeb, tedy k dělení latifundií.  

Konsekventně mají být ustanoveny bojové jednotky, syndikáty, komunální junty a 

lidové komitéty, které umožní provést marxistickou revoluci a zbavit lid jha režimu 

oligarchů ve službách amerických imperialistů. Program by měly přijmout všechny 

demkoratické, progresivní a revoluční síly v zemi.  

8. Tímto bodem je výzva k připojení se k revoluci širokým masám od rolníků po národní 

buržoazii. Revoluci, která navráti zemi zpátky do rukou Kolumbijcům. (FARC-EP 

1964) 

Na Druhém kongresu guerril v roce 1966 se uskupení přejmenovalo na FARC.  

Z programu jasně vyplývá, že ideologické kořeny FARC tkví v komuni komunistických 

marxistické revoluční ideji. Cílem hnutí bylo eliminovat sociální, ekonomické a politické 

nerovnosti v Kolumbijské společnosti. (Gonzalez-Pérez 2006: 321-322) Ideologický cleavage 

byl relativně důležitý, jelikož fungoval jako identifikační katalyzátor, avšak idologie jako 

taková hrála spíše ospravedlňující roli pro ozbrojený boj – boj za rovná socioekonomická 

práva venkova byl patrný již za vlády liberální doktríny.  

Je podnětné zamyslet se nad tím, zda rozšíření marxistické ideologie na venkově neuškodilo 

zájmům rolnictva: strach elit a umírněných z revolučních myšlenek, které slibovaly plnou 

změnu režimu a společenského řádu, mohl být překážkou pro ústupky vlády a mohl ji tak 

nutit trvat na relativně  konzervativních pozicích. 

FARC vznikl jako reakce na ekonomickou deprivaci obyvatelstva rurálních periferií 

Kolumbie, jimž byl odpírán přístup k půdě. Vzájemný pocit ohrožení
 
 (Tradičních hodnot u 

konzervativního obyvatelstva, přístupu k politickému procesu a zdrojům u liberálně 

naladěného obyvatelstva) vedl v 50. letech ke konfliktu, z něhož vzešly radikalizované 

skupiny rolníků, kteří se po excesivních útocích vlády na své komunity rozhodly povstat a 

bojovat za dosažení výše zmíněných cílů. K tomu přispěla i vysoká míra nezaměstnanosti a 
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chudoby, kvůli níž bylo členství v guerrille relativně přijatelnou alternativou. Brutalita vlády, 

které se dopouštěla na obyvatelích venkova, navíc vehnala do náruče FARC mnohé postižené, 

stejně jako skupině, stavící se do role ochránce těchto obyvatel, zajistila jejich podporu. 

Otázkou je, zda se dá asociovat úspěch FARC s relativní slabostí vlády, která nebyla schopna 

skupinu zničit. S jistotou se však dá tvrdit, že slabost politického systému a jeho elit se 

projevila v neschopnosti vyřešit tristní situaci na venkově a provést potřebnou agrární reformu 

konsensuální formou.  

Rozhodně důležitou, ba eseincální roli v procesu etablace a konsolidace FARC hrály 

geografické podmínky. Neprostupné pralesy, vysoké hory, rozlehlost země a odlehlost oblastí, 

které navíc disponovaly tragickou infrastrukturou, vedly k pocitu marginalizace obyvatelstva, 

a umožnovaly rebelům od počátku přežít masívní vládní represi. Bez těchto krajinných rysů 

by FARC nemohl realizovat ani svůj první kongres. K tomu všemu rebelům pomáhala také 

znalost prostředí, z něhož mnozí pocházeli. S tím souvisela i podpora obyvatel, kteří rebely, 

poskytující jim ochranu a hájící jejich zájmy, vnímali jako součást své identifikační skupiny – 

logistická podpora, rekrutační báze a solidarita stran obyvatelstva přispěla ke schopnosti 

FARC operovat na rozsáhlém území po velice dlouhou dobu. V pozdější postkonsolidační éře 

FARC pak hrály důležitou roli surovinové možnosti, které skupinou kontrolované teritorium 

nabízelo: drahé kameny, ropu, zemní plyn a po drogovém boomu ve spojených státech také 

koka a mák, respektive kokain a heroin, tedy lehké, snadno zpeněžitelné komodity. (Vélez 

2001: 194-195) 
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6. Komparace faktorů etablace teroristických skupin 

 

V následující části porovnám zmíněné případy s ohledem na sledované faktory. 

 

6.1 Chudoba  

V případě ETA bylo původní jádro organizace tvořeno kruhem posluchačů univerzit a i 

později, poté, co se organizace narativem přiklonila k marxismu-leninismu, se její členové 

rekrutovali ze středních a vyšších vrstev. Pojmeme-li ukazatel HDP per capita jako relevantní 

zhodnocení životní úrovně, pak vykazovalo a vykazuje v tomto směru Baskicko lepší 

výsledky, než zbytek Španělska a Baskové požívají stabilně vysoké životní úrovně, přístupu 

ke vzdělání a kvalitní hospodářské, transportní i zdravotní infrastruktury. Jako nespravedlnost 

v ekonomických otázkach pak členové Baskické ingroup mohli vnímat pouze centralizované 

přerozdělování daní, na kterém baskická ekonomika tratila.  

Oproti tomu Kolumbie byla relativně zaostalou zemí, což platilo zejména pro rurální jih a 

východ země, kde vznikly a operovaly FARC. Všudypřítomná chudoba, nerovné rozdělení 

bohatství a neschopnost vlád vybudovat na venkově potřebnou infrastruktury vytvořily 

vhodné podmínky pro lidové povstání. Vedení skupiny nepocházelo z privilegovaných vrstev, 

tak jako tomu bylo v případě ETA, ale z řad chudých rolníků. Snahy o zlepšení ekonomického 

postavení byly pro FARC primárním cílem. Špatné podmínky na venkově však napomohly 

etablování FARC tím, že se mohlo obyvatelstvo s cíli FARC identifikovat, což vedlo k jejich 

podpoře hnutí. Tato podpora se projevovala materiálně, logisticky a formou lidského kapitálu, 

respektive rekrutů, pro něž bylo členství v guerrille vítanou alternativou k životu v chudobě.  

Výše popsané charakteristiky potvrzují dynamiku, kterou naznačil Abadie (2004:3-7), tedy že 

terorismus nelze primárně asociovat pouze se socioekonomickými podmínkami, ve kterých 

skupina funguje, respektive že terorismus není produktem chudoby, ekonomické 

marginalizace a špatné infrastruktury ve všech případech. Nejedná se tedy o faktor, který by 

byl obecně platný. Na druhou stranu se jedná o faktor, který v jistém nastavení může 

k ustavení teroristické skupiny přispět, jelikož se stává důvodem k nespokojenosti a pocitu 

křivdy. 
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6.2 Identita a identifikace 

V Baskicku to byly zejména dvě vlny industrializace a represe Frankistického režimu, které 

vyvolaly v obyvatelích pocit ohrožení skupinové identity. Identita Basků byla založená na 

příslušnosti k etnolingvistické skupině konstituující národ. Snahy o hispanizaci a potlačení 

národní kultury vyprovokovaly u mnoha jedinců kulturní zpětný ráz, který se projevil bližším 

přimknutím ke specifikům komunity, růstem solidarity k identifikační skupině My a 

nepřátelství vůči vnější skupině, tedy Španělům, respektive Španělsku jako entitě. Vnější 

skupina pak byla asociována s obstrukcí projevování národní identity a jako hrozba pro 

identitu per se. To vedlo k vnitřní radikalizaci skupiny a nárůstu extrémního chování, ze 

kterého vyvstali altruističtí ochránci identity ochotni nasadit své životy pro dobro skupiny.  

V případě Kolumbie se skupinová identifikace projevovala spíše ve formě třídní, politické a 

ideologické příslušnosti jedinců, přičemž tyto příslušnosti se navzájem prolínaly. Hlavní 

dělící linie ležela mezi podporovateli relativně konzervativního establishmentu a 

sympatizanty levicových rebelů. Neslučitelnost požadavků obou stran vedla k otevřenému 

násilí, jehož cílem byli často civilisté hlásící se k politickému programu změny v majetkové a 

sociální struktuře země. Pocit ohrožení identifikační skupiny pak existoval oboustraně. 

Většinu mrtvých civilistů měli na svědomí paramilitares z řad konzervativních rolníhů a 

dělníků vyzbrojovaní vládou, kteří v požadavcích druhé strany spatřovali ohrožení vlastního 

způsobu života a vlastní identity. Nepřátelství ze strany konzervativních obyvatel a vlády 

vedlo v důsledku k potřebě levicové společnosti bránit své hodnoty a životy, a tedy k formaci 

guerril, v jejichž středu stáli jedinci, kteří pocit ohrožení vnímali nejsilněji, a zároveň cítili 

vysokou míru altruismu a solidarity se skupinou. Tyto pocity je vedli k pozvednutí zbraní. 

Jednou těchto guerril pak byly FARC. 

Zesílení skupinové identifikace, pocitu ohrožení a disociace a nárůst hostility vůči vnějším 

skupinám se tedy jeví být důležitým faktorem, který předznamenává meziskupinový konflikt, 

politickou akci a v našem případě vznik a etablaci teroristické skupiny. Důvody tohoto 

zesílení se mohou lišit, v případě ETA proces probíhal kvůli potlačování silně zakořeněné 

národní identity, v případě FARC se jednalo o cleavage na pravolevém ideologickém spektru, 

zesílení pocitu identifikace se skupinou a následnému nárůstu extrémního chování pak 

příspělo násilí vlády na členech identifikační skupiny a všeobecný politický útlak. Jelikož 

tento rys platil pro obě skupiny, zdá se, že se jedná o faktor, který je univerzálně platný.  
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6.3 Relativní deprivace 

FARC vznikl jako reakce na tristní socioekonomické podmínky Kolumbijského rurálního 

venkova. Kolektivní pocit nespravdlivého a systematického odepírání ekonomických, 

sociálních a politických práv v porovnání s jinými částmi země, ve spojení s aspirací na 

změnu tohoto stavu vedla velkou část obyvatel venkova k pocitu deprivace. Tento pocit pak 

byl přímou motivací pro politickou akci, tedy konstituci FARC, a byl i důvodem k podpoře 

organizace stran obyvatelstva, jelikož tato v průsečíku zájmů za odstranění důvodů této 

relativní deprivace bojovala.   

Ač nedocházelo v Baskicku k marginalizaci ekonomické, je evidentní, že byla obyvatelstvu 

odepírána práva na politickou participaci, tedy prosazování politických cílů, stejně jako práva 

identitární. Baskové byli oproti Španělům deprivováni v oblasti prožívání vlastní identity, 

možnosti projevovat se ve vlastním jazyce a kulturně se realizovat v souladu s vlastním 

přesvědčením. Právě prožívání společného a sdíleného je jednou ze zásadních potřeb 

jednotlivce ve společnosti. Tato forma deprivace způsobila obrat mnoha jedinců dovnitř své 

ingroup, v rámci níž se ve své identitě utvrzovali. Tato vnitřní radikalizace opět vedla 

k nárůstu nepřátelství vůči outgroups, tedy zbytku Španělska, a konsolidovala v členech 

identifikační skupiny požadavek suverenity a práva na sebeurčení.   

Právě systematická marginalizace identifikační skupiny v oblasti identity, kultury, 

ekonomického statutu a odepírání práv je podle Gurra předpokladem k radikalizaci a potřeby 

mobilizace skupiny skrze extrémní chování. Kolektivní vnímání nespravedlivého útlaku, 

v případě FARC ekonomicko-politického, v případě ETA identitárně-politického, a deprivace 

práv v relaci k outgroups tedy v obou případech vedlo k ustavení politické akce, která za 

přispění dalších faktorů pojala formu terorismu. 

 

6.4 Míra režimní represe 

ETA se etablovala v kontextu relativního ekonomického a politického uvolnění, které 

následovalo po dvou desetiletích tvrdé autoritativní vlády. Opozice jako taková nebyla 

aktivně pronásledována, vzrostla tedy možnost sdružovat se a vokalizování požadavků 

veřejnosti, které členové ETA využívali. Nemožnost prosazování cílu skrze politiku však 

nadále trvalo. Na druhou stranu relativně vysoká míra násilnosti a exemplárnosti, kterou 
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asymetrické reakce režimu na akce ETA vykazovaly, byla od počátku prvkem, který přispíval 

k větší soudržnosti ingroup Basků a větší míře identifikace a sympatií k osvobozeneckému 

boji.  

Guerilla FARC se na druhou stranu etablovala ve fakticky válečných podmínkách, ve kterých 

vládní síly ve snaze rebely eliminovat nevybíravě masakrovaly i nevinné civilisty. Důležité je 

mít na paměti, že skupina operovala na území, na němž vláda měla jenom limitovaný vliv, 

což snižovalo její možnost kontroly politického života země. FARC však vznikl spíše 

z důvodu vládní represe, respektive za účelem ochrany životů civlistů. Vládní násilí tedy bylo 

esenciálním důvodem a přímým faktorem, který vedl rolníky k ustavení FARC. Stejně tak 

byla represe důležitá pro etablaci skupiny: zvyšovala míru solidarity levicové ingroup 

s hnutím, stejně jako byla zdrojem legitimity boje této organizace.  

Represivita režimu hrála v kontextu míry kontroly nad veřejným životem důležitou roli v 

obou případech. Politické uvolnění v Baskicku umožnilo sdružování a následné šíření národní 

myšlenky, čímž bylo umožněno shromáždit dostatečné zdroje a sociální kapitál pro vytvoření 

tajné politické organizace, která by bojovala za zájmy Basků mimo politický systém. V 

případě FARC je situace složitější, neboť skupina vzešla z podmínek brutální občanské války 

jako defenzivní síly z nutnosti. Kontrolu nad veřejným životem však vláda v odlehlých 

oblastech země neměla, což dalo hnutí prostor pro rozvoj a šíření svých myšlenek. V obou 

případech však hrála míra, s jakou režim opozici potlačoval svou důležitou roli. Podstatná 

byla zejména pro legitimizaci boje, získání solidarity obyvatelstva, a míru identifikace s 

ingroups, kterou represe vyvolávaly. Etablaci skupin pak prospěla absence efektivních 

bezpečnostních opatření. 
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6.5 Geografické faktory  

Krajina Baskicka je drsná, z větší částí tvořená zvrásněným reliéfem a zcela obklopená 

vysokými horami. Je to právě izolující prvek pohoří, který umožnil v průběhu staletí 

prezervovat baskickou kulturu a jazyk, a nepřímo tak položit základ identitě moderního 

baskického nacionalismu. Vzhledem k míře urbanizace regionu však ETA z tohoto faktu 

profitovala pouze limitovaně. Co bylo pro etablaci skupiny podstatnější byla znalost místního 

obyvatelstva, z něhož členové skupiny pocházeli, a etnická solidarita, která jim zajišťovala 

možnost bezpečně na území operovat, získávat informace a materiální a logistickou podporu. 

I když bylo Baskicko geograficky přirozeně izolováno od centra, dobrá úroveň infrastruktury 

tuto potenciální výhodu smazala. Esenciální pak pro etablaci a akomodaci skupiny byla 

blízkost francouzské hranice – na území Francie ETA vykonával řadu organizačních aktivit, 

jako například sjezdy, výcvik a obstarávání materiálu potřebného pro boj. Francouzské 

baskicko, které požívalo autonomních privilegií, se často stávalo útočištěm teroristů z ETA, 

kde se mohli svobodně pohybovat a kde žily jejich rodiny.  

Etablaci FARC si pak bez příhodných geografických podmínek lze jen těžko představit. 

Znalost území, identifikace místního obyvatelstva seskupinou, solidarita na základě třídy a 

politicke afiliace byly pro přežití hnutí vitální. Pro akomodaci skupiny a schopnost vyhýbat se 

či odolávat střetům se silnější armádou byly klíčové deštné lesy a jejich neprostupnost. Ve 

spojení s odlehlostí území, která byla navíc extrémně vzdálená od centra, a absencí 

efektivního spojení s územími ovládanými vládou vytvářela vhodné podmínky nejen pro 

přežití, ale i rozvoj FARC. 

Geografické podmínky se ukázaly být klíčovou determinantou, která napomohla oběma 

hnutím k etablaci a konsolidaci, i když každá jiným způsobem. Jak FARC, tak ETA však tyto 

faktory umožňovaly efektivnímu vyhýbání se dosahu státní moci a získávání podpory. Nabízí 

se otázka, zda úspěch etablace skupiny neodvisí spíše od schopnosti jejích členů využívat 

vhodně prostředí, ve kterém se pohybují, a tomu přizpůsobit metody boje, nežli od podmínek 

jako takových. I přesto je možno označit geografická specifika za důležitý permisivní faktor 

etablace mnou zkoumaných teroristických skupin. 
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6.6 Mutace – důvody k násilí.  

ETA fungovala v kontextu rigidního autoritářského režimu jedné strany, jehož stěžejním 

legitimizačním prvem byla idea udržení jednotného Španělska. Tudíž prosazení hlavního 

požadavku organizace – nezávislosti Baskica – nemohla být politickou cestou naplněna. Z 

toho důvodu se skupina uchýlila taktice přímé akce a násilí.  

Složky FARC, založené na bázi sebeobraných milic, byly účastny bojů fakticky od svého 

vzniku. K užívání násilí jako takového byly donuceny v zájmu ochrany životů členů své 

ingroup. Důležité je se zaměřit na ochotu se násilí účastnit. Radikalita cílů, kterých chtěly 

FARC dosáhnout, byla neslučitelná s politikou, kterou vykonávala Národní fronta Kolumbie. 

Hegemoni politického systému, tedy Liberální a Konzervativní strana možnost politického 

řešení, tak jako v případě ETA, nenabízeli.  

V obou případech neexistovala možnost, kterou by mohly ETA a FARC prosadit své vize 

politickou cestou. Rigidita politického systému a jeho neochota vyslyšet požadavků 

marginalizovaných skupin je tedy faktorem, který může vést k příklonu skupiny k politicky 

motivovanému násilí. Svou roli mohl sehrát i narativ marxistické revoluční ideologie, kdy 

hnutí vnímala násilí jako první krok, který by inspiroval masy v následování příkladu 

organizací. (Muro 2007:10) 

 

6. 7 Konkluze 

 Porovnáním uvedených faktorů jsem zjistil, že validita faktorů záleží do velké míry na 

kontextu, ve kterém se vyskytují. Chudoba, respektive konomické a sociální nerovnosti, 

nejsou nutností pro ustavení teroristické skupiny, avšak přispívají k vytváření prostředí, v 

nichž existuje větší potenciál pro politickou akci a následné násilí. Důležitým důvodem, který 

vedl ke vzniku skupin FARC a ETA byl pocit relativní deprivace, a to na ekonomickosociální 

či identitární bázi. Konflikty pak vznikají tam, kde jsou potlačována práva marginalizovaných 

skupin. Jako validní se ukázal koncept identifikace, která utváří meziskupinové vztahy a 

tenze, jež mohou eskalovat do nepřeklenutelné animozity a násilí. Pro vznik a etablaci skupin 

coby reprezentatů svých ingroups je pak sociální solidarita s identifikační skupinou klíčová, 

jelikož jednotlivcům dává prožívat křivdy, kterými trpí členové skupiny. Skrze toto spojení 

roste míra radikalizace jednotlivce a potřeba nespravedlnosti páchané na své ingroup zabránit. 
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Míra represe je taktéž důležitým faktorem, který dále podporuje skupinovou soudržnost a 

hostilitu vůči outgroups, a ze kterého může již ustavená skupina čerpat legitimitu, podporu a 

lidské zdroje. Geografické faktory hrály v etablaci ETA a FARC esenciální roli, a bez vlivu 

těchto faktorů by se skupiny neměly šanci konsolidovat. Násilí pak skupiny zvolily jako 

způsob prosazování požadavků svých respektivních skupin proto, že neexistovala možnost 

jejich prosazení politickou cestou. 

Obecné faktory: Relativní deprivace, skupinová identifikace. 

Kontextuální faktory: Socioekonomické podmínky, geografické faktory, represivita režimu 

Veškeré tyto faktory jsou pak spojitými nádobami, a jak již bylo řečeno, jejich funkčnost je 

závislá jejich kontextu. Samy o sobě pak mají pouze limitovanou výpovědní hodnotu. 
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7. Závěr 
 

V předchozí kapitole jsem analyzoval faktory, které byly přímými důvody či permisivitami 

k etablaci teroristických skupin. Zjistil jsem, že ekonomické a sociální faktory sice mohou 

napomáhat ustavení teroristických skupin, avšak nejsou přítomny ve všech případech. Milice 

FARC sice reagovaly na nuzné poměry na venkově, avšak v případě ETA ekonomická 

nerovnost nehrála roli. Co je však vždy přítomno, je důvod. Proto jsem jako všeobecné platný 

vyvodil předpoklad, že teroristické skupiny spíše vzniknou tam, kde existuje v očích skupiny 

spravedlivý důvod, tedy skupinou sdílený pocit deprivace v relaci k ostatním skupinám. Jako 

důležitý faktor pro násilný charakter skupiny jsem identifikoval absenci možnosti dosáhnout 

kýženého skupinového cíle politickou cestou poté, co vlivem zvýšené hostility dojde 

k radikalizaci skupiny. Represe pak hraje roli při utváření skupinové identity a solidifikace 

ingroups. Geografické faktory jsou pak velice zajímavým tématem, avšak domnívám se, že 

obtížně postihnutelným: teroristické skupiny vznikají v různých podmínkách, což dle mého 

názoru nevypovídá nic o podmínkách, jako o schopnosti lidí se adaptovat na takřka jakékoliv 

podmínky a vytěžit z nich maximální míru užitku. Na druhou stranu je nesporné, že zmíněné 

faktory pomohly skupinám ETA a FARC přežívat vládní represi po dlouhá léta. 

Závěrem provedu analýzu možných důvodu, které přispěly k ukončení násilných aktivit a 

akomodaci teroristické skupiny ETA do politického systému, a zamyslím se nad obtížemi, 

které mohou při současném pokusu zahrnout FARC a její členy do každodeního života 

Kolumbie nastat. 

V prvních měsících roku 2017 ETA definitivně odevzdala veškeré zbraně. Boj Baskických 

teroristů za nezávislost své země na Španělsku tak lze označit za neúspěšný. Potlačování 

baskické identity Španělským státem v v druhé polovině minulého století vytvořilo silný pocit 

křivdy a nespravedlnosti v baskické společnosti. Tyto pocity se zhmotnily v organizaci ETA, 

jejíž ozbrojený boj za nezávislost byl podporován běžným obyvatelstvem baskicka. Skupina 

tak de facto projevovala vůli lidu. (Crenshaw 2005: 15-18). Podpora ozbrojeného boje 

sociální základnou ETA však od začátku tisíciletí pouze klesala. Právě ztráta podpory 

obyvatelstva se zdá být klíčovým faktorem pro to, že ETA přistoupila k transformaci na 

politické hnutí. Skupina se dlouhou dobu vnímala jako ozbrojený ochránce širšího 

společenského zájmu: změna preferencí obyvatel ETA naznačila, že již ve stávající podobě 

není potřebná, a že je spíše překážkou. Rozšiřující se fond práv autonomie způsobil, že pro 
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většinu basků již násilí neblo adekvátním způsobem politického boje. K transformaci skupiny 

i schopnost politického zakázané Národní Levice, úzce spojeného s ETA, překonat autoritu 

dlouhodobého vojenského vedení a otevřít diskusi o pokračování ozbrojeného boje. (Murua 

2016:109). Většina řadových členů přijala změnu strategie a v roce 2011 ETA vyhlásila 

permanentní příměří. Od té doby s přestávkami za vlády Mariana Rajoye probíhal mírový 

proces. I přes vojenskou porážku pojímá organizace svou kampaň jako úspěšnou: je pravdou, 

že násilné aktivity ETA byly vzpruhou pro pošramocenou národní hrdost Basků a pomohly 

posílit étos nepoddajnosti národa, čímž napsaly další list do knihy národní identity.  

Politické uskupení, asociované s posttransformační ETA se navíc po uzavření aliance 

s dalšími národními stranami staly 2. nejdůležitější silou v Baskickém parlamentu. Pro členy 

ETA, kteří nebyli vystaveni trestnímu stíhání, tak byla zpětná integrace do společnosti snazší 

také vzhledem k tomu, že i přes vysokou míru konspirace přicházeli do styku a byli sžiti s 

majoritním prostředím.  

Naopak bojovníci FARC, po léta skryti ve stínu deštných lesů kolumbijského vnitrozemí, byli 

v kontaktu (a to často řídkém a nepravidelném) v podstatě pouze s lokálními rurálními 

komunitami, jejichž zájmy se dušovali hájit, a z nichž však vzcházeli pouze částečně. Také 

vzhledem ke geografickým podmínkám, které Kolumbie skýtá, tedy krajinnému charakteru, 

neprostupnosti mezi jednotlivými územími a i samotné rozloze země, byl jakýkoliv jiný 

kontakt se společenským životem země ztížen. Izolace a již zmíněná geografická specifika 

pak způsobila, že si skupina vytvořila specifický modus vivendi – být rebelem v řadách 

FARC znamenalo přijmout život v lokálně uzavřené komunitě a vzorce chování, které jsou do 

značné míry v konflitku s územ většinové společnosti. Bojovníci FARC tak byli separováni 

od každodennosti, která byla nutně vlastní většině populace, což vyústilo v situaci, kdy si 

rebelové na svých územích vytvořili jakýsi paralelní svět s vlastními společenskými a 

ekonomickými pravidly - co víc, je možno se domnívat, že právě tato separace vyhloubila 

mezi rebely a většinovým obyvatelstvem příkopy, které nebude možno přemostit – ať již 

kvůli stále přítomným sentimentům, otevřeným ranám, které brání mnohým lidem na obou 

stranách barikády v odpuštění, jež je důležitým předpokladem pro dosažení smíru – pro 

značnou část populace je FARC teroristickou organizací spojenou s obchodem s drogami,
18

 

případně neochotě či neschopnosti samotných bojovníku FARC, zvyklých na vojenský život 

                                                           
18

 Kolumbijci v plebiscitu těsnou většinou odmítli 2. října 2016 mírovou dohodu mezi FARC a vládou, 

jejíž vyjednávání trvalo přes 4 roky, zejména pro nesouhlas s všeobecnou amnestií a inkorporací 

FARC do politického systému. 
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prostý civilních konvencí, smysl života, kterým byl pro mnohé členy organizace ozbrojený 

boj za sociální spravedlnost, stejně jako na adrenalin, který s sebou život ozbrojeného rebela 

nutně přináší, se mentálně adaptovat na civilní život a fungování v restrikcích pracovního trhu 

liberálně ekonomického zřízení, jak tomu již nyní napovídají rozhovory, které s rebely vedli 

západní novináři. (The Guardian 2015), (CGTN 2015) 

Kolumbie tak bude v následujících letech čelit několikeré výzvě: řešení první z nich bude 

odviset od schopnosti velitelů FARC vyvést své roky bojů zocelené bojovníky z džungle a 

nabídnout jim rozumnou životní alternativu, která nadále povede k naplnění předsevzatých 

politických cílů.  Druhou bude optimalizace způsobu, jakým dokáže centrální establishment 

inkorporovat bývalé rebely do Kolumbijské společnosti a zároven ochránit jejich životy před 

pomstou z rukou pozůstalých a ultrapravicových paramilitares
19

. Dalším problémem, který 

bude muset stát nejspíše adresovat, je vakuum v periferních oblastech země, které po odchodu 

FARC hrozí vzniknout – tento prostor by mohly uzurpovat ozbrojené gangy a drogové 

kartely, jejichž řady by navíc mohli rozšířit bývalí rebelové nespokojení s naplňováním 

mírové dohody. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Například ACCU - Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, později AUC - Autodefensas 

Unidas de Colombia byly polovojenské organizace které na přelomu 80. let 20. století zdecimovaly 

uskupení Unión Patriotica, politické strany přímo asociované s FARC – akce paramilitares se 

zaměřovaly na eliminaci představitelů a zastrašování levicové opozice. Rukou těchto oddílů zemřeli 4 

poslanci za UP a 2000-3000 dalších členů. Pro FARC je tato zkušenost argumentem, který nadále 

používá jako ospravedlnění ozbrojeného boje a jako důkaz intolerance vlády k disentním ideám. (The 

Guardian 2015) 
 



38 
 

Citovaná literatura 
VĚDECKÉ ČLÁNKY:  

ABADIE, Alberto: Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism, Working paper No. 10859, 

2004, National Bureau of Economic Research. Pp. 7 

ABADIE, Alberto; Gardeazabal, Javier: The economic cosi of conflict: A case study of the Basque 

Country. The American Economic Review, Vol. 93, Issue 1, 2003. American Economic Association. 

Pp. 113-132. 

ARANZADI, Juan. Violencia etarra y etnicidad. Ayer No. 13, Violencia y Política en Espana, (1994), 

pp. 189-209 

BOTERO Sandra. La reforma constitucional de 136, el estado y las polítical sociales en Colombio. 

Anuario Colombia de Historia Social y de la Cultura. No. 33, 2006, Universidad Nacional de 

Colombia. pp. 85-109. 

COLLIER, David. The Comparative Method. In Ada W Finifter, ed. (1993): The State of the 

Discipline II. Washington, D. C.: American Political Science Association. Pp. 107-119. 

COLLIER, Paul; HOEFFLER, Anke. Greed and Grievance in civil war. Oxford Economic Papers 56, 

2004. Oxford University Press. Pp. 563 – 595. 

CRENSHAW, Martha. The Causes of Terrorism. Comparative Politics, Vol. 13, No. 4. (Jul., 1981), 

pp. 379-399 

CRENSHAW, M.: How Terrorism Declines? Terrorism and Political Violence. 3, 1, 1991. S. 

69-87. Taylor and Francis Group.  

 

CRENSHAW, M. Pathways Out of Terrorism: A Conceptual Framework. In Pathways Out of 

Terrorism and Insurgency. The Dynamics of Terrorist Violence and the Peace Processes, 

edited by S.Germani and D. R. Kaarthikeyan, 2005, Elginm New Dawn Press. Pp. 3–11.  

 
EATON, B. C.; ESWARAN, M. and OXOBY, R. J.: `Us' and `them': The origin of identity and its 

economic implications. Canadian Journal of Economics 44, 2011. Pp. 719-748. 

ESWARAN, Mukesh, NEARY, Hugh. Identity and Terrorism. Vancouver School of Economics, 

2014. JEL Clasification Number: D74, H56. Pp. 43. 

FEARON, James D., LAITIN, David D. Ethnicity, insurgency and Civil war. Working paper. August 

20, 2001. Stanford University. Pp. 11 

GONZALEZ-PÉREZ, Margaret. Guerrilleras in Latin America: Domestic and International Roles. 

Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 3 (May, 2006), pp. 313-329 

IBAÑEZ, Ana Maria, MUÑOZ, Juan Carlos. La persistencia de la concentración de la tierra en 

Colombia: ¡Qué pasó entre 2000 y 2010?. Notas de Política. Universidad de los Andes, Agosto 2011 

JAVATO GONZÁLEZ, Víctor Manuel. ETA. Origen e ideología. Ab Initio (Madrid) II (3): junio de 2011. 

Pp. 143-163. ISSN 2172-671X 

KALYVAS, Stathis N. Wanton and senseless? The Logic of Massacres in Algeria. Rationality and 

Society, Vol 11(3): 243-285. Sage Publications. 

 

KRUEGER, Alan; MALECKOVA, Jitka: Education, Poverty, Political Violence and Terrorism. 

NBER Working Paper No. 9074, July 2002. JEL No. J2. Pp. 47 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISSN
https://www.worldcat.org/issn/2172-671X


39 
 

KYDD,Andrew; WALTER, Barbara: Strategies of Terrorism. International Security, Summer 2006, 

Vol. 31, No. 1, Pages: 49-80 

LATANÉ, Bibb. The Psychology of Social Impact. American Psychologist, Vol 36(4), Apr 1981. Pp. 

343-356. 

LUPSHA, Peter: Explanation of Political Violence: Some Psychological Theories Versus Indignation. 

Politics and Society, 2 (1971), Pp. 89-104    

MOLANO Alfredo: The Evolution of the farc: a guerilla groups long history. Nacla Report on 

Americas, 34:2, 23-31. 2016 

MURUA, Imanol. No more bullets for ETA: the lost of internal support as a key factor in the 

end of Baque groups campaign.Critical Studies on Terrorism, 10:1, 2017. Routledge. Pp. 93-

114. 
RAPOPORT, DAVID C.: The Four Waves of Rebel Terror and September 11. Anthropoethics 8, no. 1 

(Spring/Summer 2002). Pp. 14 ISSN: 1083 – 7264 

RIHOUX, Benoît. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Systematic Comparative 

Methods: Recent Advances and Remaining Challenges for Social Science Research, International 

Sociology, 21 (5), 2006. Pp. 679-706. 

ROMERO, Antonio-José. Etnicidad y violencia etarra. Revista de Psicología Social, 21:2, Routledge 

2006. Pp. 171-184.  

SNYDER, Richard. Scaling down: the subnational comparative method. Studies in Comparative 

International Development, Spring 2001, Vol. 36, No. 1, pp. 93-110. 

TAJFEL, Henri. Experiments in intergroup discrimination. Scientific American 223, 1970. Pp. 96-102 

TAJFEL, Henri, TURNER, John C. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of 

intergroup relations. Pp. 7-24. 

TURNER, John C, OAKES, Penelope. The significance of social identity concept for social 

psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. British Journal of 

Social Psychology (1986), 25. The British Psychological Society. Pp. 237-252 

VÉLEZ, María Alejandra. FARC – ELN: evolución i expansión territorial. Desarrollo y Sociedad, 47, 

marzo 2001. Pp 151-225. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

WOODWORTH, Paddy. “Why Do They Kill? The Basque Conflict in Spain” World policy Journal 

2001, (18):. Pp. 1-13. 

 

 

MONOGRAFIE: 

CASAS, Ulises. De la Guerrilla Liberal a la Guerrilla Comunista. 1987. Pp. 222. 

COLLINS, Roger. The Baques. 1990. Blackwell Pub; Second Edition. 320 pp. ISBN-13: 978-

0631175650 

CLARK, R.P. The Basque Insurgents: ETA, 1952-1980. Madison: University of Wisconsin, 1984. Pp. 

328 

GURR, Robert Ted. Why Men Rebel. Pradigm Publishers, 2011. Pp. 423. ISBN-13: 978-1594519147 



40 
 

KIPPERS BLACK, Jan. Latin America, its problems and its promise: a multidisciplinary introduction. 

Westview Press, 2005. pp. 624. ISBN 978-0-8133-4164-4 

LARRANDE Jean-Claude. El nacionalismo vasco: Su origen y su ideologia en la obra de Sabino 

Arana-Goiri. Txertoa, 1977 pp. 410. ISBN 13: 9788471480330 

LETAMENDIA ORITZ, Francisco. Historia de Euskadi. el nacionalismo vasco y ETA (Ruedo Iberico 

1978), Pp. 300 

MURO, Diego. Ethnicity and Violence: The Case of Radical Baque Nationalism. Routledge, 2008. Pp. 

240. ISBN: 9780415360668 

OQUIST Paul, H. Violencia, conflicto y política en Colombia. Instituto de Estudios Colombianos, 

1978 – Bogotá, Biblioteca Banco Popular. Pp. 339 

OSTERLING, Jorge Pablo; SANIN, Xavier. Democracy in Colombia: Clientelist Politics and 

Guerrilla Warfare. Transaction Publishers 1989. pp. 530. ISBN-13: 978-0887382291 

PAYNE, Stanley G.: Fascism in Spain, 1923-1977. University of Wisconsin Press, 2000. Pp. 648. 

ISBN: 0299165647 

PETERSEN, Roger D. Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. Pp. 340. ISBN-13: 978-0521035156 

SANCHEZ, Gonzalo. Prólogo. La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en 

la Costa Caribe (1960-2010).  Centro de Memoria Histórica. Ediciones Semana. Bogotá,2010. 

STAKE, Robert E.. The art of case study research. Thousand Oaks : SAGE Publications, 1995. 175 s. 

ISBN 0-8039-5767-X 

UNZUETA, Patxo, Los Nietos de la Ira. Nacionalismo y Violencia en el País Vasco. Madrid: El País- 

Aguilar, 1988. Pp. 251 

 

SBORNÍKY 

BLUMENTHAL, Monica D., et al., More About Justifying Violence: Merhodological Studies of 

Attitudes and Behavior (Ann Arbor: Survey Research Center, Institute for Social Research, University 

of Michigan, 1975) Pp. 401. ISBN 0879441925 

GUTIERREZ a BARON in GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco et al. Nuestra guerra sin nombre: 

transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Norma, 2006. ISBN 9580490570., s. 296.  

HEIBERG, Marianne. ETA: Redeeming an Arcadia Lost. In HEIBERG, OLEARY, TIRMAN: Terror, 

Insurgency and the State: Ending Protracted Conflicts. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

2007.  Pp. 512. ISBN 9780812220292 

LEONISIO CALVO, Rafael (2012). Izquierda abertzale, de la heterogeneidad al monolitismo. III 

Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño: Universidad de La Rioja. pp. 377-

388. ISBN 978-84-695-5155-4. 

RICHARDSON, Lousie. The Roots of Terrorism. Taylor and Francis, 2006. Pp. 200. ISBN 

9780203957301. 200 pp. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN


41 
 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

ARANGO, Esquema de políticas de reforma agraria en Colombia. Lecturas de Economía No, 23. 

Medellín, Mayo-Agosto 1987. Pp. 528 Z  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%

20disputa.pdf. Datum náhledu: 16.5.2017: 17:20. 

 

CGTN America (2015): Visit to a camp of Colombias guerilla group FARC. Z WWW< 

https://www.youtube.com/watch?v=ihD3CaLpcRE> Nazřeno 18. 5. 23:30 

 

CHURIAQUE MARTÍNEZ, José Ignácio: La Situación Económica del País Vasco: Una poderou 

herramienta financiéra: El Concierto Económico o la autonómia del sistema tributario. Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad del País Vasco. Z WWW 

<paralalibertad.org/wp-content/uploads/M_Churiaque.pdf>. Nazřeno 16. 2. 2017. 

KRUEGER, Alan. What makes a terrorist. Adaptováno z What makes a terrorist: Economics and the 

Roots of Terrorism. 2007, Princeton University Press. Z www http://public-

policy.huji.ac.il/.upload/staff/19/20071107-What%20Makes%20a%20Terrorist--AEI-

The%20American,%20A%20Magazine%20of%20Ideas.pdf 

FARC-EP. Programa agrario de los guerrilleros. 1964. Dostupné z http://www.farc-ep.co/octava-

conferencia/programa-agrario-de-los-guerrilleros-de-las-farc-ep.html. Náhled: 17.5.2017, 13:50   

The Guardian (2015): Farc guerrillas: last days of blood in colombia Z WWW< 

https://www.youtube.com/watch?v=mZqdEG7fYaE> Nazřeno 16. 5. 19:12 

US List of Terrorist Organizatons. Z WWWhttps://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm. 

Datum náhledu: 15. 2. 2017 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20disputa.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20disputa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ihD3CaLpcRE
http://public-policy.huji.ac.il/.upload/staff/19/20071107-What%20Makes%20a%20Terrorist--AEI-The%20American,%20A%20Magazine%20of%20Ideas.pdf
http://public-policy.huji.ac.il/.upload/staff/19/20071107-What%20Makes%20a%20Terrorist--AEI-The%20American,%20A%20Magazine%20of%20Ideas.pdf
http://public-policy.huji.ac.il/.upload/staff/19/20071107-What%20Makes%20a%20Terrorist--AEI-The%20American,%20A%20Magazine%20of%20Ideas.pdf
http://www.farc-ep.co/octava-conferencia/programa-agrario-de-los-guerrilleros-de-las-farc-ep.html
http://www.farc-ep.co/octava-conferencia/programa-agrario-de-los-guerrilleros-de-las-farc-ep.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZqdEG7fYaE
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

