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Abstrakt
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať perspektívu získania nezávislosti Irackého
Kurdistanu. S využitím normatívnych teórii secesie sa práca najskôr snaží dokázať, že
požiadavky lídrov Irackého Kurdistanu na nezávislosť sú oprávnené a autonómny
región skutočne spĺňa kritériá normatívnych teórii, ktoré by ho oprávňovali k secesii.
Následne, v snahe zistiť perspektívu získania nezávislosti autonómnej jednotky vo
vzťahu k vybraným regionálnym, ako aj svetovým politickým aktérom, je v práci
aplikovaná teória americkej profesorky práva Mileny Sterio, ktorá artikuluje význam
superveľmocí v procese získavania nezávislosti štátov. Teória Sterio je založená na
predpoklade, že jednotka, ktorá sa snaží dosiahnuť svoju nezávislosť, ju nezíska bez
súhlasu tých najsilnejších regionálnych a svetových politických aktérov. Za tým
zámerom práca analyzuje postoj ôsmich najdôležitejších regionálnych a svetových
veľmocí k nezávislému Irackému Kurdistanu. Práca taktiež pojednáva o povahe
uznávania štátov, kde je poukázané na to, že v súčasnosti je uznanie chápané ako ad hoc
politický akt, ktorý závisí na uvážení každého jedného štátu, čo v prípade Irackého
Kurdistanu môže znamenať značnú prekážku. Okrem zahraničnej politiky sa práca
zaoberá aj politickou situáciou v samotnom autonómnom regióne, pričom sa snaží
poukázať na to, že región nie je vnútorne tak politicky ani teritoriálne jednotný, ako by
sa mohlo zdať, čo taktiež výrazne komplikuje dosiahnutie jeho potenciálnej
nezávislosti.

Abstract
The aim of this bachelor thesis is to analyse a perspective of acquiring an independence
of Iraqi Kurdistan. With an application of normative theories of secession a first
objective of the thesis is to prove that independence demands from leaders of Iraqi
Kurdistan are really justified and that an autonomous region really meets the
requirements of normative theories and so it is entitled to the secession. Subsequently,
in order to find out the perspective of acquiring the independence of this autonomous
unit in relations to selected regional and international political agents, the thesis applies
a theory of Milena Sterio, American professor of law. This theory emphasizes the role
of 'greatpowers' in a process of achieving the independence of states. The theory of
Milena Strio is based on a precondition that a political unit trying to acquire its
independence will not be successful in its aim until it gets an approval from the most
powerful regional and international political agents. In order to come to a conclusion, it
was necessary to look at a stand of the eight most important regional and international
superpowers to this issue of the independence of Iraqi Kurdistan. The thesis also deals
with a character of a recognition regime of states. It points out the current recognition of
states is understood as a ad hoc political act dependent on a discretion of each state,
which in a case of Iraqi Kurdistan can be a considerable obstacle. Except for foreign
policy, the thesis also deals with the political situation in the autonomous region itself,
trying to highlight that the region in reality is not so politically and territorially unified
as it seems. This is also a factor which complicates the potentional acquiring of the
independence.
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Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
Hlavným dôvodom, prečo som si zvolila danú tému, je môj dlhodobý záujem o problematiku
kurdského etnika. Ide o najväčšie etnikum na svete, ktoré doposiaľ nemá svoj vlastný štát, a
práve preto si myslím, že by sa mala Kurdom venovať väčšia pozornosť. Ako študentka
politológie a medzinárodných vzťahov sa domnievam, že problematike Kurdov a všeobecne
Blízkeho východu sa v našom akademickom prostredí nevenuje dostatočná pozornosť.
Môžeme to na jednej strane prisudzovať neprehľadnej situácii v regióne, či geografickej
vzdialenosti, ale je určite podstatné, aby sme sa viac začali zaoberať oblasťou Blízkeho
východu a s ňou aj problematikou Kurdov, obývajúcich tento región. Je to obzvlášť dôležité
hlavne v dnešnej dobe, keď sa v danej oblasti objavujú nové hrozby, ako napríklad Islamský
štát Sýrie a Iraku. Počas prednášok a kurzov na univerzite sme sa problematike Kurdov a
konkrétnejšie Irackého Kurdistanu venovali vždy len okrajovo, a práve preto som sa rozhodla
svoje vedomosti prehĺbiť písaním bakalárskej práce na danú tému. Považujem to za jedinečný
spôsob, ako si osvojiť nové poznatky o tomto neuznanom štáte a zároveň zdokonaliť svoje
akademické skúsenosti. V súčasnosti z českých a slovenských akademických zdrojov nemáme
o autonómnom regióne Iracký Kurdistan veľa informácií, a verím, že každá jedna práca, ktorá o
ňom vznikne, prispeje k rozšíreniu povedomia o existencii tejto jednotky v spoločnosti a pomôže
vyplniť medzery v našom akademickom prostredí. Keďže sa vo svojej bakalárskej práci budem
venovať budúcemu statusu Irackého Kurdistanu, a teda sa budem zaoberať právom na
sebaurčenie a kritériami, ktoré je potrebné splniť na to, aby mohol vzniknúť samostatný štát,
písanie práce bude pre mňa obohacujúce nie len z hľadiska môjho študijného oboru, ale určite
aj z právnického hľadiska. Prepájanie politológie a medzinárodných vzťahov s právom
považujem za obzvlášť dôležité, a aj to je jeden z dôvod, prečo som si vybrala práve túto tému.

Předpokládaný cíl (max 1000 znaků):
Cieľom mojej práce bude snažiť sa definovať, akú rolu zohrávajú kľúčoví regionálni aktéri v
procese budovania samostatného Irackého Kurdistanu. Budem sa snažiť zistiť, do akej miery
môžu daní aktéri ovplyvniť budúci status tohto autonómneho regiónu a aká je perspektíva, že by
Iracký Kurdistan mohol získať nezávislosť a medzinárodné uznanie. Zároveň však
neopomeniem ani domácu politiku a rolu domácich aktérov v tomto procese. Cieľom mojej
práce je overenie platnosti dvoch výskumných otázok, ktoré som si v úvode stanovila. Prvá sa
vzťahuje na oblasť domácej politiky a má nasledujúce znenie: „Plán na referendum je súčasťou
vnútropolitického boja – Kurdský región nie je v otázke nezávislosti jednotný.“ Druhá hypotéza
skúma vplyv zahraničných aktérov a znie: „Iracký Kurdistan aj napriek normatívnemu
ospravedlneniu práva na sebaurčenie nezíska uznanie bez súhlasu kľúčových regionálnych
aktérov, ktorí presadzujú širšie geopolitické záujmy.“

Metodologie práce (max 1500 znaků):
Ako metódu, ktorú budem pri písaní mojej bakalárskej práce využívať, som si zvolila prípadovú
štúdiu. Na jedinečnom prípade Irackého Kurdistanu budem skúmať, či daná autonómna
jednotka spĺňa všetky podmienky práva na sebaurčenie a teda, či sa oprávnene môže
dožadovať svojej nezávislosti a odtrhnutia od Iraku. Okrem vnútorného práva na sebaurčenie sa
budem zaoberať aj vonkajším právom na sebaurčenie, čiže tým, či je daná jednotka uznávaná
inými regionálnymi alebo celosvetovými geopolitickými aktérmi. Práve na osobitom príklade
Irackého Kurdistanu sa budem snažiť dokázať, že na získanie nezávislosti je nevyhnutné, aby
región získal uznanie zo strany významných globálnych aktérov, akými sú napríklad USA, EÚ,
Rusko a tiež zo strany regionálnych aktérov ako Turecko, Sýria či samotný Irak. Vo svojej práci
budem skúmať, aký vzťah má každý z vyššie zmienených geopolitických aktérov k
autonómnemu regiónu Iracký Kurdistan a na základe výsledku mojich pozorovaní sa budem
snažiť dôjsť k záveru, do akej miery majú jednotlivý aktéri vplyv na budúci status tohto regiónu,
a či skutočne platí, že bez ich uznania, autonómna oblasť nemôže dosiahnuť svoju nezávislosť
aj keď spĺňa všetky ostatné podmienky.

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):
Iracký Kurdistan je autonómny región nachádzajúci sa na severe Iraku. V súčasnosti región
obýva približne 5 miliónov obyvateľov, pričom väčšina z nich sa hlási ku kurdskému etniku.
Regiónu sa podarilo získať svoj autonómny status v októbri 1991. Musel však čeliť
dlhotrvajúcemu odporu zo strany centrálnej vlády v Bagdade, ktorá eskalovala v 80. rokoch do
podoby genocídy proti kurdskému obyvateľstvu žijúcemu na danom území. V súčasnosti je
Iracký Kurdistan relatívne stabilná autonómna jednotka, ktorá nesie väčšinu znakov klasického
suverénneho štátu, ako sú vnútorná suverenita, vlastné územie a obyvateľstvo. Aj napriek
rozsiahlej autonómii, ktorú región užíva, nemá dodnes medzinárodné uznanie zo strany
významných regionálnych a ani globálnych geopolitických aktérov, takže nemôžeme hovoriť o
jeho vonkajšej suverenite. Z ekonomického hľadiska ide o oblasť pomerne bohatú na nerastné
suroviny, a práve preto zohráva tento región strategickú rolu na Blízkom východe. Na čele
autonómnej oblasti stojí prezident, ktorý sa o svoju moc delí s regionálnou vládou so sídlom v
Erbile. Politická moc v oblasti je rozdelená medzi dve hlavné politické strany, a to Kurdskú
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Úvod
Iracký Kurdistan je autonómny región, rozprestierajúci sa na severovýchode Iraku,
obývaný prevažne kurdským etnikom a spravovaný vlastnou, Kurdskou regionálnou
vládou (KRG). Svoj autonómny status získal v októbri 1991, krátko po porážke Iraku
vo vojne v Perzskom zálive.1 Z politického hľadiska bolo získanie autonómie
významným precedensom pre kurdský národ, ktorý ako je známe, patrí medzi najväčšie
národy sveta, ktorým doposiaľ nebol priznaný vlastný štát. Po viac ako dvadsiatich
rokoch užívania autonómie, bol status Irackého Kurdistanu (IK) definitívne priznaný
a zakotvený v článku 117 novo ratifikovanej irackej ústavy z roku 2005.
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Aj napriek

tomu, že sa Kurdom žijúcim v Iraku podarilo získať autonómiu, k dosiahnutiu
konečného cieľa, teda nezávislého Kurdistanu ako národného štátu Kurdov, dodnes
nedošlo.
Cieľom mojej bakalárskej práce bude skúmať perspektívu získania nezávislosti IK,
pričom sa budem snažiť zodpovedať dve stanovené výskumné otázky. Prvá z nich sa
vzťahuje na vnútropolitickú situáciu v IK a má nasledujúce znenie: „Plán na
referendum je súčasťou vnútropolitického boja – Kurdský región nie je v otázke
nezávislosti jednotný a navyše má spochybnenú vládnu aj teritoriálnu legitimitu.“
Vychádzam z predpokladu, že referendum ohľadom nezávislosti, ktorého usporiadanie
bolo oznámené prezidentom Kurdského regiónu, Masúdom Barzanim, v roku 2014,

3

no dodnes sa neuskutočnilo, je len súčasťou boja medzi jednotlivými politickými
stranami regiónu. Predovšetkým sa jedná o boj prezidentovej strany KDP – Kurdská
demokratická strana Iraku a opozičnej strany PUK – Vlastenecká únia Kurdistanu,
pričom na stranu opozície sa v otázke nezávislosti IK pridáva aj novovzniknutá
politická strana Gorran.
Výskumnú otázku som oproti pôvodnému zneniu doplnila o predpoklad, že sa región
stretáva s problémom vládnej a teritoriálnej legitimity, ktorý značne komplikuje
perspektívu získania nezávislosti. Spochybnenie vládnej legitimity vidím v skutočnosti,
1

YOSHIOKA, Akiko. The shifting balance of power in Iraqi Kurdistan: The struggle for democracy with
uninstitutionalized governance. International Journal of Contemporary Iraqi Studies. 2015, 9(1), s. 2135. ISSN 17512867.
2
IRAQ. Iraqi Constitution. Iraqi Constitution [online]. ©2005 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z:
http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf
3
BBC. Iraq Kurdistan independence referendum planned. BBC [online]. 1.7.2014 [cit. 2016-10-23].
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28103124

4

že súčasný prezident Barzani už viac ako rok presluhuje svoj mandát a politickí
predstavitelia IK sa nevedia zhodnúť na jeho nástupcovi. Navyše môžeme povedať, že
IK ma narušenú aj svoju teritoriálnu legitimitu, keďže je prakticky vnútorne rozdelený
do 2 oblastí. Severná časť, pod správou a vedením prezidenta Barzaniho a oblasť na
juhu, v okolí provincie Sulajmáníja, pod kontrolou predsedu opozičnej strany PUK,
Džalala Tálabáního. Každá z týchto oblastí je vedená inou politickou stranou a iným
politickým lídrom, má vymedzené svoje vnútorné hranice a zaisťuje kontrolu
ozbrojených zložiek. Toto vnútorné rozdelenie jednoznačne spochybňuje otázku
teritoriálnej legitimity autonómnej oblasti a predkladá otázku možnej rekurzívnej
secesie, čiže secesie časti územia štátu, ktorý sa sám usiluje o secesiu. V rámci overenia
platnosti môjho predpokladu, sa podrobne zameriam na fungovanie politického systému
v regióne, pričom mojim hlavným záujmom bude pozorovať vzťahy a jednania
kľúčových politických predstaviteľov IK.
Druhá výskumná otázka je spojená so zahraničnou politikou IK a má nasledujúce
znenie:

„Iracký

Kurdistan

aj

napriek

splneniu

podmienok

na

normatívne

ospravedlnenie práva na sebaurčenie nezíska uznanie bez súhlasu kľúčových
regionálnych aktérov, ktorí presadzujú širšie geopolitické záujmy.“
V rámci tejto výskumnej otázky sa budem najskôr snažiť dokázať, že IK spĺňa
podmienky na to, aby mohol požadovať sebaurčenie v podobe nezávislosti od Iraku. Za
týmto účelom zanalyzujem v úvode práce vzájomné kurdsko – iracké vzťahy. Taktiež sa
pozriem na to, čím argumentujú predstavitelia KRG, keď sa dovolávajú vytvorenia
vlastného štátu, pričom sa s pomocou využitia normatívnych teórií secesie, budem
snažiť ukázať, že sa IK oprávnene dovoláva svojho práva na sebaurčenie. Po
zodpovedaní prvej časti výskumnej otázky, budem hľadať odpoveď na otázku možného
uznania tohto autonómneho regiónu, pričom budem vychádzať z predpokladu, že IK
nezíska medzinárodné uznanie a nezávislosť bez súhlasu významných regionálnych a
svetových veľmocí. V rámci tohto cieľa práce budem aplikovať teóriu Mileny Sterio,
ktorá akcentuje rolu veľmocí v snahách jednotlivých národov získať svoje vonkajšie
sebaurčenie. Následne sa pozriem na to, aký je postoj medzinárodného spoločenstva
k secesii a uznávaniu nových štátov. Výskumnú otázku sa budem snažiť zodpovedať na
základe podrobného skúmania vzájomných vzťahov medzi IK a vybranými kľúčovými
regionálnymi a svetovými aktérmi.
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1. Metodológia a teoretické východiská práce
1.1 Určenie metodológie
Pri písaní bakalárskej práce budem využívať metódu prípadovej štúdie, kde na
jedinečnom príklade Irackého Kurdistanu bude mojím cieľom skúmať, či táto jednotka
spĺňa všetky podmienky, ktoré by ju oprávňovali k požadovaniu svojej nezávislosti
a odtrhnutiu sa od Iraku. Budem sa zaoberať jednak rétorikou domácich politických
aktérov a ich ospravedlnením práva na nezávislosť Irackého Kurdistanu, ako aj
zasadením problematiky do širšieho, medzinárodného kontextu.

V druhom prípade

budem klásť dôraz predovšetkým na rolu regionálnych a globálnych geopolitických
aktérov v procese získania nezávislosti IK. Za tým účelom budem komparovať vzťahy a
prístup ôsmych vybraných geopolitických aktérov k IK, menovite: Iránu, Sýrie,
Turecka, Izraelu, Ruska, USA či Európskej únie (EÚ).
Čo sa týka zdôvodnenia výberu práve týchto štátov, v prípade prvých štyroch, sa jedná
o významné regionálne mocnosti, pričom Irán, Sýria a Turecko priamo susedia
s autonómnym regiónom. Navyše na ich území žije početná menšina Kurdov, čo
zohráva úlohu v ich prístupe k danému regiónu. Zvyšné dva štáty a Európsku úniu, ako
reprezentanta európskeho postoja k otázke IK, som si vybrala z hľadiska ich globálneho
politického významu. Jedná sa o tri najsilnejšie politické jednotky v súčasnom svete,
a práve aj ich pohľad na otázku nezávislosti Kurdského regiónu má veľký vplyv na
konečný výsledok procesu.

1.2 Teoretické východiská
Základným teoretickým východiskom mojej práce bude nová teória národného
sebaurčenia, ktorú vytvorila americká profesorka práva, Milena Sterio, a je založená na
takzvanom „Great-powers' rule“, čiže na súhlase superveľmocí so sebaurčením istého
národa. Tento koncept predpokladá, že právo národa na vonkajšie sebaurčenie je závislé
na súhlase tých najsilnejších politických aktérov. Je však potrebné poznamenať, že
právo na sebaurčenie, v podobe odtrhnutia sa od materského štátu a vytvorenia
vlastného štátu nie je legálne zakotvené v rámci medzinárodného práva, keďže porušuje
princíp územnej celistvosti, ale za určitých výnimočných podmienok, je možné sa tohto

6

práva dovolať.

4

Sterio definuje štyri základné podmienky, ktoré musí splniť každý

národ, usilujúci sa o získanie nezávislosti, aby bol vo svojich snahách úspešný, pričom
práve kritérium súhlasu veľmocí, považuje autorka za najzásadnejšie. Podrobnejšie sa
tomuto konceptu budem venovať v nasledujúcej kapitole.
Teória „Great-powers' rule“ mi v rámci mojej práce poslúži ako koncept, na základe,
ktorého dokážem predpokladať výsledok kurdských snáh o získanie nezávislosti od
Iraku. S využitím tejto teórie budem môcť zodpovedať otázku, aký je vplyv
geopolitických aktérov na budúci status IK. Čo sa týka dovolávania práva na
sebaurčenie a nezávislosť zo strany irackých Kurdov, bude mojim prvotným cieľom
najskôr zanalyzovať, či sú tieto požiadavky naozaj oprávnené. K tomuto účelu využijem
normatívne teórie secesie. Tie presne stanovujú podmienky, ktoré musia byť splnené,
aby boli požiadavky národa na nezávislosť oprávnené. Na základe komparácie
podmienok jednotlivých typov normatívnych teórií, sa budem snažiť nájsť aspoň jeden
typ normatívnej teórie secesie, ktorý by bolo možné aplikovať na prípad IK, a tak
dokázať, že požiadavky regiónu na secesiu sú oprávnené.
V nasledujúcej kapitole najskôr podrobnejšie rozpracujem teórie secesie, pričom dôraz
budem klásť na normatívne teórie secesie, následne sa budem zaoberať novou teóriou
národného sebaurčenia od M. Sterio a na záver teoretického rámca mojej bakalárskej
práce, sa pozriem na prístup medzinárodného spoločenstva k secesii a uznávaniu
nových štátov, pričom budem vychádzať z textov M. Fabryho a R. Richa. Títo autori
analyzujú súčasnú povahu uznávania štátov, kde Fabry poukazuje na to, že dnešný
režim, okrem prípadov dekolonizácie, je založený na predpoklade, že secesia bez
súhlasu centrálnej vlády nie je spravidla podporená5, zatiaľ čo Rich tvrdí, že prístup
medzinárodného spoločenstva k uznávaniu je ad hoc. 6

4

STERIO, Milena. The Right to Self Determination under International Law: "Selfistans," secession, and
the rule of the great powers. Abingdon: Routledge, 2013. 206 s. ISBN 978-0-415-66818-7.
5
FABRY, Mikulas. The contemporary practice of state recognition: Kosovo, South Ossetia, Abkhazia,
and their aftermath. Nationalities Papers. 2012, 40(5), s. 661-676. ISSN 00905992.
6
RICH, Roland. Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union. European
Journal of International Law. 1993, 4(1), s. 36 - 65. ISSN 09385428.
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1.3 Normtívne teórie secesie
1.3.1 Definícia secesie
Etymologický pôvod pojmu secesia pochádza z latinského slovesa secedere, kde se
znamená „oddelene“ a cedere „ísť“. Doslovne teda môžeme pojem secesia preložiť ako
„odísť“ resp. „odtrhnúť sa od nejakého územia“.

7

Pavkovič a Radan, vo svojej práci,

Creating New States: Theory and Practice of Secession, prichádzajú s nasledovnou
definíciou secesie: „Secesia je vytváranie nových štátov odtrhnutím časti územia s jeho
populáciou, pričom toto územie bolo predtým súčasťou iného existujúceho štátu.“

8

Secesiu chápu ako proces, pri ktorom zástupcovia obyvateľstva, usilujúceho sa
o osamostatnenie, prehlasujú nezávislosť územia, na ktorom žijú v rámci materského
štátu. Proces secesie je podľa autorov zakončený vtedy, keď secesionistami
proklamovaný štát získa uznanie od významného počtu iných štátov. 9
Inú definíciu secesie ponúka J. Crawford, ktorý secesiu charakterizuje ako: „vytvorenie
štátu s použitím sily alebo využitím hrozby silou, bez súhlasu pôvodného suverénneho
štátu. Secesia sa podľa Crawforda môže teda vyskytnúť len s použitím alebo
vyhrážaním sa použitia sily a zároveň bez súhlasu materského štátu.10 S podobnou
definíciou prichádza aj A. Heraclides, ktorý chápe secesiu ako „...špeciálny typ
teritoriálneho separatizmu, ktorý zahŕňa štáty. Je to náhly a nečakaný krok
k nezávislosti určitej časti regiónu, ktorá je súčasťou metropolitného územia
suverénneho nezávislého štátu.“11
Definíciu secesie ako nástroja, prostredníctvom ktorého je možné uskutočňovať právo
na vonkajšie sebaurčenie ponúka D. Raič. Ten zároveň secesiu chápe nie len ako
odtrhnutie časti územia od štátu, ale secesiou nazýva aj odtrhnutie a následne pripojenie
územia k inému, už existujúcemu štátu. Secesiu definuje ako „odtrhnutie časti územia
štátu s cieľom vytvoriť nový nezávislý štát alebo pripojiť sa k inému existujúcemu
štátu.“ Jednostrannú secesiu chápe ako: „odtrhnutie časti územia štátu bez
7

ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno:
Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0.
8
PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. Creating New States: Theory and Practice of Secession.
Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007. 292s. ISBN 978-0-7546-7163-3.
9
Tamtiež, s. 5.
10
CRAWFORD, James. The Creation of States in International Law. 2. Oxford: Oxford University Press,
2007. 375s. ISBN 0199228426.
11
HERACLIDES, Alexis. The Self-determination of Minorities in International Politics. Hove:
Psychology Press, 1991. 291 s. ISBN 0714633844.
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predchádzajúceho súhlasu tohto suverénneho štátu. Právo na jednostrannú secesiu
z hľadiska medzinárodného práva preto odkazuje na právo národov na odtrhnutie časti
územia od materského štátu na základe práva týchto národov na svoje sebaurčenie.“ 12
Pre účel svojej práce, budem v nasledujúcich kapitolách pracovať s definíciou secesie
od Pavkoviča a Radana, ktorý chápu secesiu čisto v rovine odtrhnutia časti územia od
materského štátu za účelom vytvorenia štátu nového.
Secesia až do 70. rokov 20. st. nepatrila v rámci politickej teórie a filozofie
k autonómnym témam výskumu. Problematika secesie sa objavovala väčšinou ako
súčasť výskumov primárne zameraných na iné témy, čo sa však ale začína meniť v 80.
a 90. rokoch 20. st. v súvislosti s rozpadom postkomunistických federácií, kedy sa
začínajú koncipovať prvé teórie secesie.

13

V počiatkoch skúmania secesionistických

hnutí, sa politickí vedci zaoberali vonkajšími faktormi secesie, pričom poukazovali na
to, že interenacionalizácia secesie a secesionistických konfliktov bola až do nedávna
pomerne nevýrazná, v porovnaní s inými vnútroštátnymi konfliktami.14 Účasť
zahraničných aktérov, prípadne medzinárodného spoločenstva pri secesionistických
snahách

jednotlivých

skupín

bola

pomerne

zanedbateľná,

a to

v dôsledku

ekonomických, domácich či medzinárodných dopadov zapojenia sa medzinárodného
spoločenstva do takéhoto konfliktu.

15

Síce sa v období Studenej vojny objavili

secesionistické konflikty s podporou externých aktérov, otvorená podpora secesie, ktorá
by viedla k rozdeleniu štátu bola len málokedy artikulovaná. To sa zmenilo až v 90.
rokoch 20. st., kedy sa medzinárodné spoločenstvo začalo zaoberať problematikou
secesie oveľa intenzívnejšie. Zahraniční aktéri, ako aj medzivládne organizácie sa začali
otvorene zapájať do secesionistických konfliktov, čo viedlo k zmene dovtedy platného
striktného anti-secesionistického režimu. 16

12

RAIČ, David. Statehood and the Law of Self-Determination. Hague: Brill, 2002. 495s. ISBN 9789041118905.
13
PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. Creating New States: Theory and Practice of Secession.
Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007. 292s. ISBN 978-0-7546-7163-3.
14
KENDE, Istvan. Wars of Ten Years (1967-1976). Journal of Peace Research [online]. 1978, 15(3), s.
227 - 241 [cit. 2017-05-06]. ISSN 0022-3433. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/423053
15
HERACLIDES, Alexis. Secessionist Minorities and External Involvement. International
Organization. 1990, 44(3), s. 341-378. ISSN 00208183.
16
HERACLIDES, Alexis. Secessionist Conflagration: What Is to be Done? Security Dialogue.
1994, 25(3), s. 283 – 293. ISSN 14603640.
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1.3.2 Explanatórne a normatívne teórie secesie
Teórie secesie môžeme rozdeliť do 2 základných skupín, a to na explanatórne teórie
secesie a normatívne teórie secesie. Ako napovedá samotný názov kategórie
explanatórnych teórií secesie, cieľom týchto teórií je vysvetliť, prečo sa secesie
uskutočňujú. Medzi najčastejšie otázky, ktoré si teoretici pri tejto kategórii teórií kladú,
patrí: Prečo sa niektoré skupiny snažia o secesiu? Prečo sa secesionistické skupiny
v niektorom časovom období aktivizujú a v inom nie? Prečo sú niektoré secesie
násilného charakteru? Prečo sa niektorým skupinám podarí ustanoviť samostatný štát
a iným nie? Tieto teórie sa teda primárne zaoberajú vysvetlením príčin secesie.
Na druhej strane stoja normatívne teórie secesie, ktoré sa primárne zaoberajú tým, či je
secesia ospravedlniteľná, alebo nie. Medzi otázky, ktoré si teoretici normatívnych
secesií kladú patrí napríklad: Majú skupiny právo na sebaurčenie formou odtrhnutia sa
od existujúceho štátu? Ak áno, za akých podmienok? Aký je význam štátnej suverenity
v dnešnom globalizovanom svete? 17
Pre účel mojej bakalárskej práce sa zameriam len na normatívne secesie, pričom sa
budem snažiť zistiť, či existuje aspoň jeden typ normatívnej teórie secesie, ktorý je
možný aplikovať na prípad IK. Na základe toho, budem následne schopná zodpovedať
otázku, či sú požiadavky irackých Kurdov na nezávislosť naozaj legitímne.
1.3.3 Normatívne teórie secesie
Výraznejší záujem politických filozofov o otázky legitimity secesie sa začal objavovať
v druhej polovici 80. rokov, pod vplyvom rozsiahlych debát medzi komunitaristami
a liberálmi. Od 90. rokov následne vznikali prvé práce, systematicky rozpracovávajúce
právo na secesiu, kde začali politickí vedci

rozdeľovať normatívne teórie do

jednotlivých kategórií.18
V súčasnosti prevláda v rámci normatívneho hodnotenia secesií prístup, ktorý tieto
teórie rozdeľuje do 3 základných kategórií:

17

ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno:
Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0
18
Tamtiež, s. 56.
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remediálne (nápravné) teórie



teórie národného sebaurčenia (komunitárne/askriptívne teórie)



plebiscitné teórie (demokratické/asociatívne teórie) 19

Podstatou remediálnych teórií secesie (niekedy označované ako nápravné teórie) je, že
legitimizujú secesiu len za podmienky oslobodenia sa od nespravodlivého vládnutia.
Secesia určitej skupiny od existujúceho suverénneho štátu je možná, len za podmienky,
že sa tento štát dopúšťa veľkých nespravodlivostí a krívd na svojom obyvateľstve.

20

Vonkajšie sebaurčenie je podľa týchto teórií teda chápané ako remediálne právo, ktoré
sa uplatňuje ako posledná možnosť, ak štát zlyhal v zabezpečení ochrany ľudských práv
svojich obyvateľov.21
Teórie národného sebaurčenia obhajujú národ a národné, resp. kultúrne identity ako
hlavné legitimizačné charakteristiky štátov a politických spoločenstiev.22 Zahrňujú
v sebe národný princíp, podľa ktorého má každý ľud alebo národ právo na svoj vlastný
štát.

23

Obhajujú morálne ospravedlniteľný typ umierneného nacionalizmu, ktorý

môžeme prirovnať k patriotizmu.24 Pavković a Radan označujú tieto teórie ako
komunitárne, pretože zdôrazňujú kolektívne právo na sebaurčenie, ktoré však prináleží
len tým skupinám, ktoré hovoria rovnakým jazykom, majú spoločné náboženstvo,
kultúrne tradície, históriu, teda tým skupinám, ktoré majú spoločné askriptívne
charakteristiky a môžeme ich označovať za národy. 25 Teórie národného sebaurčenia teda
ospravedlňujú morálne právo na secesiu pomocou práva na sebaurčenie národov, kde

19

PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. The Ashgate research Companion to Secession. Farnham:
Ashgate Publishing Limited, 2011. 593 s. ISBN 9780754677024.
20
ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno:
Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0
21
GENTILE, Valentina. Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and
Indeterminacy. Philosophy and Public Issues. 2014, 4(1), s. 35-49. ISSN 15910660.
22
ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno:
Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0
23
BUCHANAN, Allen. Theories of Secession. Philosophy and Public Issues. 1997, 26(1), s. 31-61. ISSN
00483915.
24
ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno:
Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0
25
PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. The Ashgate research Companion to Secession. Farnham:
Ashgate Publishing Limited, 2011. 593 s. ISBN 9780754677024.
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práve askriptívne charakteristiky národnej/kultúrnej skupiny vedú k snahám ustanoviť si
vlastnú politickú jednotku. 26
Plebiscitné teórie súvisia priamo s dobrovoľnou, politickou, väčšinovou voľbou skupiny
vytvoriť si svoju vlastnú nezávislú politickú jednotku.27 Odvodzujú kolektívne právo na
sebaurčenie od práva na sebaurčenie jednotlivcov. Inými slovami tieto teórie hlásajú, že
ak si väčšina jednotlivcov žijúcich na určitom území v rámci štátu praje odtrhnúť sa
a delegovať svoje právo na sebaurčenie na iný štát, je k tomu oprávnená.28 Plebiscitné
teórie teda umožňujú právo na secesiu aj takým spoločenstvám, ktoré nemusia byť
nutne definované na národných identitách a ani vykazovať určitú veľkosť alebo mieru
homogenity. Prakticky dovoľujú secesiu entitám len na základe princípu jednoduchej
väčšiny v referende alebo plebiscite.29 Plebiscitné teórie sa zvyknú označovať aj ako
demokratické teórie, pretože legitimita secesie je daná demokratickou procedúrou.

30

Podrobnejší rozbor a komparáciu jednotlivých normatívnych teórií secesie ponúka
tabuľka č. 1 (viď. príloha č. 1).
Na základe analýzy vzťahov medzi irackou centrálnou vládou a predstaviteľmi kurdskej
menšiny, sa budem snažiť dokázať, že irackí Kurdi spĺňajú normatívne požiadavky na
secesiu, a teda ich volanie po nezávislosti je skutočne legitímne. Následne budem
pokračovať v zodpovedaní druhej časti mojej výskumnej otázky, vzťahujúcej sa
k medzinárodnému politickému prostrediu.

1.4 Great powers' rule ako nová teória sebaurčenia národov
Hlavným teoretickým konceptom mojej práce je nová teória národného sebaurčenia
americkej profesorky práva Mileny Sterio. Jedná sa o politickú teóriu s názvom Great
powers's rule, podľa ktorej entita snažiaca sa o vonkajšie sebaurčenie, bude vo svojej
snahe úspešná na základe toho, či sa jej podarí získať podporu super veľmocí (tzv. great

26

GENTILE, Valentina. Reconsidering Contested Secessions: Unfeasibility and
Indeterminacy. Philosophy and Public Issues. 2014, 4(1), s. 35-49. ISSN 15910660.
27
BUCHANAN, Allen. Theories of Secession. Philosophy and Public Issues. 1997, 26(1), s. 31-61. ISSN
00483915.
28
PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. The Ashgate research Companion to Secession. Farnham:
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powers), alebo nie.31 Pomocou aplikovania tejto teórie na jedinečný prípad IK, budem
schopná zodpovedať moju druhú výskumnú otázku, týkajúcu sa vplyvu geopolitických
aktérov na budúci status tohto autonómneho regiónu.
Keďže teória Sterio hovorí o vonkajšom práve na sebaurčenie pre národy, v úvode tejto
kapitoly najskôr definujem čo právo na sebaurčenie znamená a historicky ho zasadím
do dekolonizačného kontextu, kedy bolo toto právo jediný krát legálne uznávané.
Následne podrobne rozpracujem teoretický koncept Great powers's rule a v závere
kapitoly ho zasadím do súčasného pohľadu medzinárodného spoločenstva na secesiu a
uznávanie štátov, tzv. recognition regime.
1.4.1 Právo na sebaurčenie v dekolonizačnom kontexte
Právo na sebaurčenie je podľa medzinárodného práva legálne právo národa získať určitý
stupeň autonómie od svojho suveréna32, pričom môže nadobúdať široké spektrum
podôb. Sebaurčením sa dá rozumieť samostatné vládnutie (self – government), kedy
skupina sama rozhoduje o svojich politických a administratívnych záležitostiach, úplná
autonómia (substantial autonomy), voľné združenie (free association) alebo
v niektorých prípadoch aj plná nezávislosť, resp. plná suverenita.33
Vo svojom tradičnom význame je toto právo priznávané len kolonizovaným národom
a národom žijúcim pod zahraničnou okupáciou, pričom národ je medzinárodným
právom chápaný ako určitá podmnožina minoritnej skupiny, ktorého členovia sa
vyznačujú spoločnými charakteristikami a vierou vo svoju jednotnosť. Tieto národy
majú podľa medzinárodného práva legálne právo získať určitý stupeň autonómie od
svojho suveréna, prípadne majú nárok na remediálnu secesiu, vedúcu k nezávislosti.

34

Scharf dopĺňa, že na základe tohto práva, môže skupina s rovnakou identitou, hlásiaca
sa k určitému, presne vymedzenému územiu, rozhodovať o svojom politickom
smerovaní podľa demokratických princípov a zároveň je oslobodená od systematického
prenasledovania.35 Princíp sebaurčenia, vo svojom tradičnom význame je však

31

STERIO, Milena. The Right to Self Determination under International Law: "Selfistans," secession,
and the rule of the great powers. Abingdon: Routledge, 2013. 206 s. ISBN 978-0-415-66818-7.
32
Tamtiež, s. 15.
33
SCHARF, Michael P. EARNED SOVEREIGNTY: JURIDICAL UNDERPINNINGS. Denver Journal
of International Law. 2003, 31(3), s. 373-385. ISSN 01962035.
34
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and the rule of the great powers. Abingdon: Routledge, 2013. 206 s. ISBN 978-0-415-66818-7.
35
SCHARF, Michael P. EARNED SOVEREIGNTY: JURIDICAL UNDERPINNINGS. Denver Journal
of International Law, 2003, 31(3), s.373-385. ISSN 01962035.
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v medzinárodnom práve nejasný, pokiaľ sa uplatňuje mimo koloniálny kontext, keďže
narúša princíp teritoriálnej integrity. Zatiaľ čo niektorým štátom sa podarilo získať
nezávislosť po ukončení dekolonizácie, s odvolaním sa na toto právo, iné štáty sa
dlhodobo usilujú o odtrhnutie, no bez úspešného výsledku. 36
Princíp sebaurčenia bol uznaný Valným zhromaždením OSN ako legálne právo
v deklarácii č.1541 - Deklarácii garantujúcej nezávislosť koloniálnym štátom a národom
z roku 1960 (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples). 37 Bod č.2 deklarácie hovorí, že: „...všetky národy majú právo na sebaurčenie
a na základe tohto práva si môžu slobodne určiť svoj politický status“38 v bode číslo 5
sa stanovuje, že: „vo zvereneckých územiach a územiach, ktoré nie sú samostatne
spravované, musí dôjsť k takým okamžitým krokom, ktoré umožnia presunutie
právomocí

na obyvateľov žijúcich na tomto území podľa ich slobodnej vôle, bez

akýchkoľvek námietok a bez ohľadu na rasu, vieru, farbu pleti, a to takým spôsobom,
aby mohli dosiahnuť úplnú slobodu a nezávislosť.“39 Právo na sebaurčenie sa
v dekolonizačnom kontexte riadilo princípom uti possidetis juris, kedy sa hranice
novovzniknutých štátov vymedzovali podľa pôvodných koloniálnych hraníc, ktoré sa
týmto stávali novými medzinárodnými hranicami.

40

Mimo dekolonizačného kontextu

nebolo právo na sebaurčenie legálne uznávané.41
Právo na sebaurčenie bolo následne zdôrazňované v Medzinárodnom pakte
o občianskych a politických právach (čl.1)

42

a Medzinárodnom pakte o hospodárskych,

sociálnych a kultúrnych právach (čl.1) z roku 1966, kedy sa prvýkrát koncept práva na
sebaurčenie objavuje ako univerzálny princíp postavený mimo koloniálny kontext.
36

43
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Documents. United Nations [online]. 14. 12. 1960 [cit. 2016-12-19]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514(XV)
39
Tamtiež.
40
PAVKOVIĆ, Aleksandar a Peter RADAN. The Ashgate research Companion to Secession. Farnham:
Ashgate Publishing Limited, 2011. 593 s. ISBN 9780754677024.
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V roku 1970 prijala RB OSN Deklaráciu týkajúcu sa priateľských vzťahov medzi štátmi
(Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations), kde
sa hovorí o možnosti zakladať suverénne a nezávislé štáty ako jednom zo spôsobov
implementácie práva na sebaurčenie národov.

44

Zároveň však §7 v bode 5 deklarácie

stanovuje: „...nemôže byť podporované žiadne konanie, ktoré by viedlo k rozdeleniu
alebo poškodeniu územnej celistvosti a politickej jednoty suverénnych nezávislých
štátov, ktoré sú spravované v súlade s princípmi rovnosti práv a sebaurčenia, a teda
disponujú vládami reprezentujúcimi všetky národy, žijúce na území štátu bez ohľadu na
rasu, vieru a farbu pleti .“45 Paragraf 7 zaväzuje vládu ku garantovaniu rovného
prístupu k vládnutiu pre všetky národy žijúce v štáte. V prípade, že štát tento záväzok
poruší, jeho územná celistvosť nie je týmto paragrafom viac chránená a môže dôjsť
k vytvoreniu nového štátu, odtrhnutím sa od štátu pôvodného. Inými slovami §7
implicitne schvaľuje secesiu za určitých špeciálnych okolností. 46
Historickým vývojom práva na sebaurčenie a jeho aktuálnou podobou sa zaoberal aj
Mikulas Fabry. Vo svojej práci: The contemporary practice of state recognition:
Kosovo, South Ossetia, Abkhazia, and their aftermath, rozlišuje medzi sebaurčením ako
pozitívnym, a sebaurčením ako negatívnym právom. Sebaurčenie ako negatívne právo
dominovalo v rokoch 1815 – 1945, kedy bolo uznávanie štátov chápané ako potvrdenie
dosiahnutia de facto štátnosti národmi usilujúcimi sa o nezávislosť. V tomto období
bolo sebaurčenie vyjadrené prostredníctvom dosiahnutia vlastnej efektívnej kontroly
nad nárokovanou entitou a vylúčenia z hry iných nárokovateľov na dané územie.
V praxi bolo sebaurčenie ako negatívne právo uplatnené v prípadoch novovznikajúcich
štátov Strednej a Južnej Ameriky, či v Západnej Európe a na Balkáne počas 19. st.47
Koncept sebaurčenia ako pozitívneho práva sa začína objavovať po 2. sv. vojne, najmä
v súvislosti s dekolonizáciou. Pod týmto pojmom rozumieme uznanie štátu ako
potvrdenie nároku na nezávislosť v medzinárodnom práve, a nie jeho skutočné, de facto

44
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dosiahnutie.48 V období po r. 1960 boli legitímnymi kandidátmi na uznanie zverenecké
územia a územia bez vlastnej vlády resp. správy, ktorých právo na sebaurčenie
a nezávislosť bolo porušované, blokované alebo doposiaľ nerealizované. Okrem toho sa
právo na sebaurčenie a nezávislosť v období dekolonizácie vzťahovalo na tie entity,
ktoré naň získali súhlas od svojho materského štátu. Sebaurčenie mimo koloniálny
kontext, ktoré sa netýkalo týchto 2 vyššie uvedených prípadov, bolo vnímané len ako
„vnútorné právo“ („internal right“), ktoré sa vzťahovalo na zabezpečenie práv menšín a
politickej participácie pre tieto skupiny v rámci územia daného suverénneho štátu. Tým
bola zamedzená možnosť nekonsenzuálnej secesie a právo na sebaurčenie sa stalo
podriadené princípu teritoriálnej integrity.49
Táto prax sa nezmenila ani po ukončení Studenej vojny, kedy medzinárodné
spoločenstvo naďalej uznáva dominanciu princípu teritoriálnej integrity nad právom na
sebaurčenie a nepovoľuje jednostrannú secesiu ako nástroj na pozmeňovanie
existujúcich hraníc štátov.

Aj napriek tejto ustanovenej, viac ako 50-ročnej praxi

uznávania štátov, môžeme vidieť v posledných rokoch nesúdržnosť jednotlivých štátov
k ich

prístupe

k vyhláseniu

jednostrannej

secesie

štátu.

Dôkazom

narušenia

konzistentnosti je uznanie jednostrannej secesie Kosova v r. 2008 zo strany USA
a ďalších krajín, ktoré môže byť vnímané ako precedens pre unilaterálnu secesiu zo
strany iných štátov.50
1.4.2 Vonkajšie a vnútorné právo na sebaurčenie
Koncept práva na sebaurčenie zahŕňa v sebe 2 typy sebaurčenia, a to vnútorné (internal)
a vonkajšie (external) sebaurčenie. Vnútorné právo na sebaurčenie sa vzťahuje na
všetkých obyvateľov a znamená, že každý človek by vo svojom štáte mal mať určité
práva, ktoré sú všeobecne rešpektované. Znamená to, že minoritné skupiny by mali mať
nárok na kultúrne, sociálne, politické, jazykové a náboženské práva, pričom materský
štát musí tieto práva dodržiavať.

51

Vonkajšie právo na sebaurčenie sa vzťahuje na

všetky národy, ktorých základné práva nie sú rešpektované a sú vystavované
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rozsiahlemu útlaku zo strany materského štátu. Tieto utláčané národy by mali mať
právo na vonkajšie sebaurčenie, ktoré v seba zahŕňa právo na secesiu a nezávislosť. 52
1.4.3 Great powers' rule ako nová teória sebaurčenia národov
Great powers' rule, ako alternatívnu teóriu k právu na sebaurčenie vytvorila
clevelandská profesorka práva Milena Sterio. Zaoberala sa predovšetkým vonkajším
právom na sebaurčenie, pričom vychádzala zo skúmania prípadov úspešných
aj neúspešných secesií vo svete po období dekolonizácie. Na základe svojich
pozorovaní došla k definovaniu 4 kritérií, ktoré musia spĺňať národy, snažiace sa
o vonkajšie sebaurčenie, aby boli vo svojom úsilí nakoniec úspešné. Tými kritériami
sú:


národ musí preukázať, že trpel závažným porušovaním ľudských práv



národ musí preukázať, že jeho centrálna vláda je relatívne slabá a nedokáže
spravovať región/provinciu, kde tento národ žije



národ musí preukázať, že už bol v nejakej podobe spravovaný medzinárodnou
organizáciou



národ musí preukázať, že má podporu superveľmocí (Great Powers) 53

Každý národ, usilujúci sa dosiahnuť svoje sebaurčenie, musí najskôr dokázať, že bol
vystavovaný útlaku a porušovaniu ľudských práv. Podľa Sterio totiž platí, že národ
získa celosvetovú pozornosť len vtedy, keď preukáže ako hrubo s ním bolo
zaobchádzané zo strany centrálnej vlády. Autorka zároveň dodáva, že mierne
porušovanie ľudských práv nezíska takú medzinárodnú politickú a mediálnu pozornosť
ako naozaj hrubé a konzistentné porušovanie týchto práv vládnucimi elitami. Preto
separatistické hnutia, ktoré sú vystavované len miernemu útlaku, nedokážu dostatočne
zaujať a presvedčiť svetové spoločenstvo, aby im pomohlo na ich ceste k samostatnosti.
Druhou podmienkou na ceste k sebaurčeniu je schopnosť preukázať, že centrálna vláda,
ktorá sa dopúšťa porušovania práv je relatívne slabá a nedokáže efektívne spravovať
región, v ktorom národ žije. Je potrebné dokázať, že táto vláda je vojensky, politicky
a štrukturálne neschopná zaistiť dostatočnú kontrolu skupinám, usilujúcim sa o svoje
sebaurčenie. V dôsledku jej slabosti sú separatistické regióny často zmietané
občianskymi nepokojmi a násilím, čo vedie k presvedčeniu, že jediným možným
52
53
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riešením, ako zaistiť určitý stupeň občianskej stability, je dovoliť sa tomuto národu
odtrhnúť od materského štátu. Platí teda pravidlo, že čím viac je nestabilná centrálna
vláda, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa separatistickej skupine podarí dosiahnuť jej
sebaurčenie. 54
Tretie kritérium úspechu sebaurčenia sa týka schopnosti dokázať, že bolo za posledné
roky nevyhnutné, aby bol národ administrovaný medzinárodným spoločenstvom. Táto
podmienka ďalej hovorí, že v dôsledku brutality a neúčinnosti centrálnej vlády bolo
potrebné, aby sa vlády nad územím chopili medzinárodné autority, a tak znovu nastolili
mier a dbali na jeho udržiavanie. Týmito medzinárodnými autoritami chápe Sterio
medzinárodné organizácie a zoskupenia ako napríklad: OSN, NATO (Severoatlantická
aliancia) alebo EÚ.

55

Opäť platí rovnica, že čím je vyššia miera zapojenia

medzinárodného spoločenstva, tým má separatistický národ vyššiu šancu na úspech.
Zapojenie medzinárodného spoločenstva môže mať podobu vyjednávania s materským
štátom a viesť k dohode, aby štát odstúpil územie nárokované separatistami.
Štvrtá podmienka hovorí o tom, že národ musí získať podporu externých aktérov,
vrátane superveľmocí, ktoré musí presvedčiť o legitimite svojho boja za sebaurčenie,
a zároveň musí dosiahnuť, aby ho tieto superveľmoci prijali ako nového suverénneho
partnera. Podľa autorky je práve štvrté kritérium tým najdôležitejším a rozhodujúcim
v procese získania nezávislosti národa. Úspešným príkladom tejto praxe je prípad
Kosova, ktoré bolo v roku 2008 uznané takmer všetkými veľmocami s výnimkou
Ruska. Ochota superveľmocí prijať Kosovo do medzinárodného spoločenstva ako
novovzniknutý štát viedla k tomu, že postupne uznali jeho existenciu aj ďalšie menšie
neutrálne štáty, ktoré sú ekonomicky a hospodársky závislé na superveľmociach
a v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie kopírujú kroky superveľmocí.56
Hlavný dôvod, prečo je potrebné, aby národ získal podporu superveľmocí je ten, že
tieto štáty disponujú vojenskými, politickými aj ekonomickými kapacitami, a
tak svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvňovať podobu svetového poriadku. Sú to
„supersuverénne“ štáty, ktoré môžu zasahovať do suverenity iných štátov, pretože majú
povýšený status v rámci medzinárodných vzťahov, a tým pádom aj väčšiu autoritu pri

54
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prijímaní

rozhodnutí

medzinárodným

spoločenstvom.57

Tieto

štáty

zastávajú

dominantné postavenie v medzinárodných organizáciách, ako OSN, NATO, EÚ, WTO
(Svetová obchodná organizácia) alebo IMF (Medzinárodný menový fond) a vďaka tomu
dokážu vplývať na iné štáty, aby smerovali takým kurzom, ako si to ony želajú. Môžu
rozhodovať o medzinárodných intervenciách, majú právo veta v RB OSN (Rada
bezpečnosti OSN), môžu prekračovať hranice iných štátov, zriaďovať medzinárodné
tribunály, či ovplyvňovať rezolúcie RB OSN.58 Z toho dôvodu je možné tvrdiť, že entity
dožadujúce sa práva na sebaurčenie budú vo svojom úsilí úspešné, ak sa im podarí
získať podporu globálnych veľmocí.
Milena Sterio zaraďuje medzi superveľmoci (Great Powers) štáty, ktoré disponujú
právom veta v RB OSN (Veľká Británia, USA, Francúzsko, Rusko, Čína), ďalej štáty,
ktoré patria medzi ekonomicky najsilnejšie, a tie štáty, ktoré sú členmi skupiny G-8, ako
napríklad: Nemecko, Taliansko, Japonsko či India. Tretiu kategóriu Great Powers tvoria
jadrové veľmoci ako Pakistan alebo Izrael, a to vďaka ich vojenskej prevahe
a nukleárnej hrozbe, ktorú môžu predstavovať pre ostatné štáty.

59

Štvrtú kategóriu

veľmocí predstavujú podľa autorky nestále a nevyspytateľné štáty (rogue and volatile
states) kam patrí: Irán, Sýria, Severná Kórea alebo Afganistan. Jedná sa o štáty
s nevyspytateľnou zahraničnou politikou, ktoré sú ochotné zúčastňovať sa riskantných
vojenských alebo politických akcií. Riskujú dôsledky a izoláciu za akúkoľvek cenu
a neboja sa tradičných diplomatických nástrojov ako sú ekonomické sankcie či
intervencia.60
To, či sa veľmoci rozhodnú národu požadujúcemu právo na sebaurčenie pomôcť, závisí
predovšetkým na strategickom význame daného regiónu. Podľa Sterio, menšiny,
usilujúce sa o sebaurčenie v štátoch, ktoré nie sú podporované superveľmocami, nebudú
vo svojej snahe nikdy úspešné. Rovnako sa nezávislosť nepodarí dosiahnuť ani tým
národom, ktoré sa pokúšajú odtrhnúť od nejakej zo superveľmocí, pretože ostatné
superveľmoci si budú želať zachovať dobré vzťahy s danou veľmocou. 61
Sterio tvrdí, že great powers' rule sa premenilo na prevládajúcu teóriu medzinárodných
vzťahov, ktorá dnes dominuje právnej teórii sebaurčenia. Podľa slov autorky ide
57
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o pseudo-legálnu teóriu, ktorá nahradila tradičné kritérium legality sebaurčenia.

62

Je to

teória, ktorá premiešava právne normy s politikou, pretože právne kritériá na získanie
vonkajšieho sebaurčenia sa spájajú s potrebou získať politickú podporu superveľmocí. 63
Sterio sama uvádza, že great powers' rule takýmto spôsobom podkopáva rovnosť štátov
a celý systém založený na suverenite v medzinárodných vzťahoch, keďže to, či sa
národu podarí získať suverenitu alebo nie, závisí na podpore a rozhodnutí tých
najsilnejších štátov sveta. 64
1.4.4 Súčasná povaha „recognition regime“
V závere tejto kapitoly by som sa rada zmienila o súčasnom charaktere uznávania štátov
tzv. „recognition regime“, ktorý súvisí s teóriou M. Sterio. V prípade, ak by IK splnil
všetky štyri podmienky na nezávislosť podľa teórie great powers' rule, do popredia by
sa dostala otázka jeho uznania.
Čo sa týka súčasnej praxe uznávania štátov, došlo k zmene oproti minulosti, kedy bolo
uznávanie štátov chápané prevažne ako právna povinnosť. Takmer počas celého 20.st.
bolo zaužívané medzinárodným spoločenstvom uznávať tie novovzniknuté štáty, ktoré
spĺňali kritéria štátnosti, definované v konvencii z Montevidea.65 Týmito kritériami boli:
a) permanentné obyvateľstvo, b) vymedzené územie, c) vláda, d) schopnosť vstupovať
do vzťahov s inými štátmi.66 Vďaka tomu bola zaručená konzistencia uznávania a bola
limitovaná možnosť štátov vznášať pochybné nároky. Dnes je uznávanie štátov vnímané
ako dobrovoľný politický akt, ktorý spočíva na voľnej úvahe každého jedného štátu.

67

Zmena praxe uznávania štátov nastala v 90. rokoch 20. st. v súvislosti s rozpadom
ZSSR a Juhoslávie. Následkom týchto zmien sa pravidlá uznávania štátov stali pomerne
nejednoznačné a mätúce.
Jedným z autorov, ktorý sa venuje súčasnej praxi uznávania štátov je M. Fabry, ktorého
prístupom som sa zaoberala v predchádzajúcej kapitole. Fabry v súvislosti s dnešnou
praxou vzniku nových štátov a ich uznávania tvrdí, že dôležitou podmienkou, ktorá
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bude mať vplyv na životaschopnosť nového štátu, je súhlas materského štátu s jeho
odtrhnutím. Unilaterálna secesia štátu, podľa Fabryho, nebude medzinárodným
spoločenstvom uznaná.68 Zaujímavý postreh do tejto debaty prináša aj R. Rich, ktorý
tvrdí, že pôvodné kritéria uznávania štátov boli zmenené a dnes sa kladie oveľa väčší
dôraz na politické skutočnosti každého jedného prípadu. V súčasnosti už nie je natoľko
podstatné, či je vláda schopná vykonávať efektívnu kontrolu nad svojím územím, ale
oveľa väčší dôraz sa kladie na morálny rozmer podmienok uznania. Pri rozhodovaní
o uznaní daného štátu sa do úvahy berú rozličné hodnotové súdy. Medzinárodné
spoločenstvo sa dnes pri procese uznávania pozerá predovšetkým na dodržiavanie
ľudských práv, dodržiavanie zásady demilitarizácie či mierového riešenia sporov. Tým
pádom, že sa začali zohľadňovať politické skutočnosti každého jedného prípadu, došlo
k vytvoreniu ad hoc procesu uznávania štátov.

69

Prototypom takéhoto uznávania štátov

je napríklad uznanie nezávislosti Kosova takmer polovicou štátov OSN, prípadne
Južného Osetska a Abcházska zo strany Ruska.70
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2. Charakteristika regiónu Iracký Kurdistan
2.1 Geografická poloha
Autonómny región Iracký Kurdistan sa rozprestiera na severovýchode Iraku. Na severe
hraničí s Tureckom, na západe so Sýriou a na východe s Iránom. Približná rozloha
regiónu je 40 643 km2. Hlavným mestom regiónu je Erbil, ktorý je zároveň aj sídlom
Kurdskej regionálnej vlády (KRG). Región sa administratívne člení na 3 gubernie, a to:
Dahúk, Erbil a Sulajmáníja.71 Vymedziť presné hranice regiónu je pomerne zložité,
kvôli nejasnostiam ohľadom kontroly určitých oblastí medzi irackou vládou
a predstaviteľmi kurdského regiónu. Nejasnosti sú spojené s okolnosťami, za ktorých
autonómny región vznikal.72 Po humanitárnej intervencii na jar r. 1991 a následnom
stiahnutí vojsk americkej armády z Iraku v júni 1991, sa v októbri iracká armáda vzdala
územia na severe krajiny v prospech Kurdistanu. Línia, z ktorej sa iracká armáda stiahla
dostala názov Zelená línia (Green Line) a stala sa zároveň hranicou Irackého
Kurdistanu. Hranice vytýčené irackou vládou však nekorešpondovali s hranicami
kurdských gubernií. K ďalším problémom ohľadom vymedzenia presného územia
regiónu došlo po invázii USA do Iraku v r. 2003, kedy sa kurdským vojenským
jednotkám, nazývaným pešmerga, podarilo získať nové územia na úkor Iraku. Aj keď sú
de facto tieto územia pod správou Kurdskej regionálnej vlády, formálne ešte stále
spadajú pod kontrolu irackej vlády. Z toho dôvodu existujú na území Irackého
Kurdistanu viaceré sporné územia (tzv. disputed territories), ktoré nemajú jasné
politické začlenenie. Takýmito oblasťami sú napríklad: Ninive, Kirkuk alebo Diyala. 73

2.2 Obyvateľstvo a migrácia
Stanoviť presný počet obyvateľov IK nie je jednoduché práve kvôli nejasnostiam
ohľadom sporných území, no podľa oficiálnych údajov kurdskej vlády, obýva
v súčasnosti autonómny región približne 5,2 milióna obyvateľov. 74 K tomuto číslu treba
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pripočítať ešte značný počet utečencov, ktorí od roku 2014, pod vplyvom bojov proti
Islamskému štátu (IS), utiekli zo svojich domovov a pobývajú na území Kurdského
regiónu. Podľa oficiálnych čísel KRG žijú na území autonómneho regiónu viac ako 2
milióny utečencov, prichádzajúcich z oblastí ohrozených IS. To prispelo k tomu, že
v súčasnosti imigranti tvoria približne 28% celkovej populácie IK.

75

Väčšinu populácie

predstavujú Kurdi, pričom na území regiónu žijú aj minority Asýrčanov, Chaledejcov,
Turkménov, Arménov a Arabov. 76
Na počet obyvateľov a migráciu mali veľký vplyv politické udalosti odohrávajúce sa
v Iraku v priebehu minulého storočia. Počas 70. rokov začala vláda, pod vedením
Saddáma Hussajna, rozsiahlo ničiť kurdské dediny, čo viedlo k vysťahovaniu veľkého
počtu obyvateľov z vidieka do miest.77 Následná genocídna kampaň s názvom al-Anfal,
ktorá prebiehala v rokoch 1987 – 1989 mala takisto významný vplyv na počet
obyvateľov. Výsledkom kampane bolo zničenie tisícok kurdských dedín, čo opäť viedlo
k presídleniu obyvateľstva z dedín do miest, a tiež aj k vlne vysťahovalectva. Ďalší
pohyb obyvateľstva prišiel v marci 1991, kedy viac ako 2 milióny Kurdov emigrovalo
do Turecka a Iránu po neúspešnom povstaní proti irackej vláde.

78

V roku 2014 zažil

autonómny región ďalšiu vlnu migrácie, a to kvôli nepriaznivej ekonomickej situácii.
Iracká vláda v Bagdade vykonala škrty v rozpočte určené autonómnemu regiónu na
severe krajiny, čo vyvolalo ekonomickú krízu v regióne. 79 Podľa údajov Medzinárodnej
federácie pre irackých utečencov (IFIR) viac ako 35 000 obyvateľov IK emigrovalo do
Európy v dôsledku tejto krízy. 80
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2.3 Jazyk a náboženstvo
Väčšina obyvateľstva IK hovorí kurdsky, pričom kurdčina je v irackej ústave stanovená
ako jeden z dvoch oficiálnych jazykov na území štátu. 81 Okrem kurdčiny sa ako úradný
jazyk používa aj arabčina. V samotnom Irackom Kurdistane sa používajú rôzne, od seba
dosť odlišné dialekty kurdčiny, a to sorani, bahdinani a v menšej miere aj hawrami.
Dominantným dialektom je sorani, ktorý sa používa v guberniách Erbil a Sulajmáníja.
Dialektom bahdinani sa hovorí v gubernii Dahúk a obyvatelia žijúci v horských
oblastiach medzi Irakom a Iránom používajú dialekt hawrami.

82

Z hľadiska náboženstva, je prevládajúcim vierovyznaním Kurdov islam. Väčšina
obyvateľstva sa hlási k sunnitskej vetve, pričom dominantnou školou tejto vetvy islamu
je škola Shafi'i. 83 Okrem sunnitov žijú na území regiónu aj veriaci šiitskej vetvy islamu.
Islam však zďaleka nie je jednotiacim faktorom obyvateľstva celého autonómneho
regiónu. Na území IK žijú aj veriaci hlásiaci sa k jezídizmu. Jedná sa o sektu, ktorá
pôvodne vychádzala zo sunnitského islamu, no postupne prevzala prvky judaizmu,
manicheizmu, zoroastrizmu či kresťanstva. Zatiaľ čo sa jezídi identifikujú ako Kurdi,
nájdeme na území regiónu aj menšinu, ktorá sa etnicky neradí medzi Kurdov a primárne
sa hlási ku kresťanstvu. Kresťanskú komunitu v IK predstavujú Asýrčania, ktorí sú
zároveň najpočetnejšou kresťanskou skupinou v regióne a Chaldejci, ktorí sú druhí
najpočetnejší. 84
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3. Vývoj kurdsko – irackých vzťahov do roku 1991
3.1 Kurdistan v období britskej a irackej monarchie
Samostatný iracký štát, tak ako ho poznáme dnes, je produktom politiky 20. storočia .
Ešte počas 1. sv. vojny, ktorá priniesla zánik Osmanskej ríše a jej následné rozdrobenie
na menšie štáty, sa podarilo britskému impériu získať kontrolu nad dvoma osmanskými
provinciami - Bagdad a Basra. Zo základov týchto dvoch provincií bol neskôr
vybudovaný moderný iracký štát. V roku 1918 sa podarilo Británii zmocniť ešte ďalšej
provincie, a to provincie Mosul, obývanej z veľkej časti prevažne kurdským
obyvateľstvom.85
V roku 1920 udelila Spoločnosť národov Veľkej Británii mandátnu moc nad územím
Iraku a Palestíny. Hlavným cieľom Británie bolo vybudovať z Iraku silnú pro – britskú
monarchiu, čo chceli dosiahnuť aj pomocou plnej integrácie Kurdov do irackej
spoločnosti. 86 Kurdská otázka bola riešená na medzinárodnom poli prvýkrát v súvislosti
s podpisom zmluvy zo Sèvres v auguste 1920. Zmluva požadovala vytvorenie
nezávislého Kurdistanu a Arménska,87 no ani jedno z ustanovení vzťahujúce sa ku
kurdskej nezávislosti nebolo nikdy implementované. Podpisom zmluvy z Lausanne
v júli 1923 bola nahradená pôvodná mierová zmluva zo Sèvres. Nová zmluva
z Lausanne sa však oproti tej predchádzajúcej o vytvorení nezávislého Kurdistanu
vôbec

nezmieňovala.

Jediné,

k čomu

sa

zmluva

zaväzovala,

bola

ochrana

náboženských, jazykových a kultúrnych práv menšín. 88
V r. 1930 došlo k podpisu Anglo - irackej spojeneckej zmluvy (Anglo – Iraqi Treaty of
Alliance), ktorej cieľom bolo ukončiť britský mandát v Iraku a vyriešiť usporiadanie
vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami.89 Keďže zmluva vôbec nezahrňovala
zmienku o kurdskej autonómií či garancii práv pre Kurdov, rozpútala sa vlna nepokojov
pod vedením významného kurdského lídra, šejka Mahmouda. Výsledkom bola porážka
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šejkových jednotiek. V roku 1932 získal Irak formálnu nezávislosť od Spojeného
kráľovstva, čím došlo k ukončeniu britského mandátu nad územím.90.
V priebehu 30. rokov sa začala formovať nová kurdská opozícia voči irackej vláde,
ktorú predstavoval klan Barzaniovcov. Názov klanu pochádza zo slov Bar Zan (v
preklade „oblasť migrácie“), ktoré pomenúvajú oblasť na severovýchode Iraku, kde
klan pôvodne sídlil. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov kmeňa Barzaniovcov
bol od 40. rokov Mullah Mustafa Barzani, ktorý je mnohými označovaný za
najvýznamnejšieho predstaviteľa kurdského nacionalizmu 20. storočia. Na čele irackých
Kurdov sa vďaka svojej popularite a charizme udržal až do svojej smrti v roku 1979.
V auguste 1946 sa Barzani podieľal na vytvorení jednej z najvýznamnejších kurdských
politických strán, a to Kurdskej demokratickej strany (Kurdish Democratic Party –
KDP), v ktorej následne zastával funkciu jej prezidenta. KDP ako strana presadzovala
pretvorenie Iraku na federáciu, kde by Kurdistan bol jedným zo štátov federácie.91

3.2 Kurdistan na počiatku obdobia irackej republiky
Pád irackej monarchie po úspešnom prevrate v júli roku 1958, predznamenal začiatok
novej éry kurdsko – irackých vzťahov. Nový režim, reprezentovaný premiérom
Abdulom Karimom Kásim, sľuboval zásadné zmeny v prístupe ku kurdskej otázke
a zdôrazňoval potrebu nastolenia priateľských vzťahov medzi Arabmi a Kurdmi
žijúcimi v Iraku. Dôkazom zmien v prístupe ku Kurdom je aj text dočasnej irackej
ústavy z r. 1958, kde sa prvýkrát uvádzalo, že Kurdi sú odlišnou etnickou skupinou,
ktorá má nárok na svoje vlastné národné práva. 92
Časom sa však začali objavovať prvé rozpory medzi centrálnou vládou a KDP.
V období 60. rokov postupne narastala moc a vplyv M. Barzaniho, a to až do takej
miery, že začal požadovať udelenie skutočnej politickej autonómie Kurdom v Iraku.
V roku 1961 došlo k prvým výraznejším bojovým stretom medzi centrálnou vládou
a Kurdmi od čias pádu monarchie, ktoré s prestávkami trvali až do r.1963.93
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3.3 Kurdistan v časoch režimu strany Baas
Vo februári 1963 uskutočnila nacionalistická strana Baas – Socialistická strana arabskej
obrody úspešný vojenský prevrat, ktorým zvrhla vládu premiéra Kásima. Vzápätí po
prevzatí moci stranou Baas, nastolili jej prívrženci obdobie teroru, charakteristické
prenasledovaním svojich odporcov.

94

Čo sa týka kurdskej otázky, hneď po prevzatí

moci uzavreli predstavitelia strany Baas prímerie s M. Barzanim. Postoj Barzaniho po
uchopení moci stranou bol založený na taktike vyčkávania, ako sa samotný režim začne
prejavovať. Postupne sa však kurdskí predstavitelia začali dovolávať ústupkov voči
svojej menšine, pričom ich požiadavky boli čoraz vyššie. Centrálna vláda odmietla
s požiadavkami Kurdov súhlasiť, a tak došlo k opätovnému obnoveniu bojov.95 Zároveň
začala strana Baas s rozsiahlou kampaňou arabizácie, namierenej voči kurdskému
obyvateľstvu, ktorá trvala až do r. 2003. 96
Takmer celé obdobie 60. rokov bolo poznamenané bojmi medzi centrálnou vládou
a irackými Kurdmi. Rokovania o prímerí začali až v r.1969, pričom ich výsledkom bolo
podpísanie tzv. marcového Manifestu v r. 1970. Manifest predstavoval doteraz
najrozsiahlejší plán prijatý irackou vládou vo vzťahu ku kurdským národným
ašpiráciám. Jeho hlavnými témami boli: autonómia, štruktúra autonómnych vládnych
orgánov a vzťah medzi centrálnou vládou a autonómnou kurdskou správou.97 Aj napriek
počiatočným nádejam, že sa konečne Kurdom podarí dosiahnuť svoje požiadavky,
nestalo sa tak a ich postavenie v krajine ostalo nezmenené.
Obdobie rokov 1970 – 1974 býva označované aj ako obdobie tzv. prechodu,
charakterizované politikou arabizácie krajiny, ktorá nadobúdala rozličné podoby.
Jednalo sa napríklad o presadzovanie arabčiny v procese vzdelávania, konfiškácie
kurdskej pôdy, transfery kurdského obyvateľstva do púštnych oblastí na juhovýchode
krajiny či umelé prekresľovanie hraníc regiónov tak, aby Arabi predstavovali väčšinu.98
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Keďže sa vláde nepodarilo naplniť požiadavky Manifestu, vypracoval viceprezident
Iraku, Saddám Hussajn, v r. 1974 nový zákon o autonómii (tzv. Autonomy Law). Ten
umožňoval Kurdom vytvoriť si vlastný autonómny región s rozsiahlymi právomocami
hlavne v ekonomických a sociálnych otázkach. Keďže zákon nepočítal so začlenením
provincie Kirkuk do oblasti autonómneho Kurdistanu, bol jeho návrh kurdskými lídrami
zamietnutý.99 V polovici 70. rokov došlo k rozštiepeniu kurdskej KDP, keď sa od nej
odtrhla frakcia reprezentovaná Džalalom Tálabáním, ktorá následne založila svoju
vlastnú politickú stranu, Vlasteneckú úniu Kurdistanu (Patriotic Union of Kurdistan PUK).100
V druhej polovici 70. rokov rozpútala iracká vláda rozsiahlu kampaň namierenú proti
Kurdom. Počas nej bola zavraždená nie len viac ako tisícka príslušníkov pešmergy, ale
aj bežní civilisti. Následkom toho začali desiatky tisícov Kurdov opúšťať krajinu
a hľadať úkryt v susedných štátoch. Okrem toho došlo aj k likvidácii viac ako 1500
kurdských dedín pozdĺž hranice s Iránom, Tureckom a Sýriou a presídleniu jej
obyvateľov do iných oblasti Iraku.101

3.4 Kurdistan v období režimu Saddáma Hussajna
V lete 1979 nahradil na poste niekdajšieho irackého prezidenta A. Bakra jeho
viceprezident Saddám Hussajn. Ten už od počiatku svojho nástupu k moci musel čeliť
vzburám, ktoré mali za cieľ zvrhnúť jeho vládu a tiež režim strany Baas. Začiatky jeho
vlády boli navyše spojené s Iránsko – irackou vojnou, ktorá začala krátko po
Hussajnovom zvolení a trvala nasledujúcich 8 rokov, teda až do r. 1988. Čo sa týka
situácie irackých Kurdov v tomto období, Bagdad využíval kurdské obyvateľstvo ako
strategický nástroj na oslabenie pozícií Iránu. Počas trvania iránsko – irackej vojny
bojovala PUK spolu s irackými vládnymi jednotkami proti jednotkám centrálnej vlády
v Teheráne. Na druhej strane KDP, vedená v 80. rokoch Barzaniho synmi Masúdom
a Idrisom Barzanim, bojovala na strane centrálnej iránskej vlády proti režimu strany
Baas a jej vodcovi S. Hussajnovi. 102
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3.4.1 Operácia al-Anfal
V závere vojny už bojovali KDP aj PUK spoločne po boku iránskych jednotiek a darilo
sa im získavať niektoré mestá na území IK. Úspechy plynúce z kurdsko - iránskej
spolupráce donútili Hussajna v r. 1988 k spusteniu rozsiahlej operácie al-Anfal. Slovo
al-Anfal znamená v preklade korisť, a teda voľne môžeme túto operáciu nazvať ako
„korisť (svätej) vojny“. Veliteľom operácie, zameranej na likvidáciu Kurdov v Iraku,
bol bratranec S. Hussajna, Ali Hassan al-Majid, nazývaný aj „Chemický Ali“.

103

Počas

tejto kampane došlo k likvidácii niekoľkých tisícok kurdských dedín, pričom operácia
pokračovala aj v r. 1989, po ukončení iránsko – irackej vojny.104 Kampaň sa
vyznačovala rozsiahlymi deportáciami kurdského obyvateľstva do arabských oblastí
krajiny či deštrukciami kurdských osád použitím ťažkej techniky. Súčasťou tejto
etnickej čistky boli aj popravy, únosy či dokonca používanie chemických zbraní
v niektorých oblastiach provincie Dahúk alebo chemické útoky v mestách Halabdža či
Balisan. 105
Prvé operácie v rámci kampane boli spustené ešte v r.1987, no skutočný masový rozmer
dosiahli až o rok neskôr. Celkovo kampaň pozostávala z ôsmich rozsiahlych útokov na
oblasti, v ktorých pôsobila kurdská pešmerga. Najrozsiahlejšou a najbrutálnejšou akciou
v rámci kampane bol útok na mesto Halabdža, baštu pešmergy PUK, v marci 1988.
Počas útoku trvajúceho len 2 dni sa podarilo irackým zložkám zabiť viac ako 5 000
civilistov. Väčšina mesta bola zrovnaná zo zemou a jej obyvateľstvo presídlené do
záchytných

táborov,

kde

boli

Kurdi

často

vystavovaní

fyzickému

násiliu

a katastrofálnym životným podmienkam.106 Výsledkom celej kampane bolo viac ako 1,5
milióna presídlených osôb, približne 60 000 kurdských utečencov v Turecku a asi 100
000 v Iráne. Celkovo bolo počas kampane podľa odhadov zrovnaných so zemou viac
ako 4 500 kurdských miest a obcí, pričom odhadované straty na životoch dosahujú
podľa niektorých zdrojov až 180 000 civilistov. 107
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4. Vývoj kurdsko – irackých vzťahov od roku 1991
4.1 Získanie definitívnej autonómie v roku 1991
Cesta irackých Kurdov k autonómii začala bezprostredne po skončení Iránsko – irackej
vojny, keď v r. 1988 sformovali hlavné kurdské politické strany Národný front
Kurdistanu (National Front of Kurdistan). Ten predstavoval politickú silu podieľajúcu
sa na dosiahnutí autonómie Irackého Kurdistanu, a zároveň tvoril bázu budúcej
Kurdskej regionálnej vlády (KRG).

108

Ako impulz k vytvoreniu autonómneho

Kurdistanu poslúžila vojna v Perzskom zálive, odohrávajúca sa v rokoch 1990 – 1991.
Kurdskí politickí lídri sa domnievali, že vojna, ktorú Irak rozpútal povedie
k definitívnej porážke a pádu vládneho režimu. Zároveň sa KDP, na čele s Masúdom
Barzanim, snažila držať územie IK mimo oblasti intenzívnych bojov.

109

Na jar roku

1991 zorganizovali irackí Kurdi a šiitski moslimovia povstanie (tzv. Intifada) s cieľom
zvrhnúť vládu S. Hussajna. Táto revolta sa skončila víťazstvom vládnych jednotiek
a navyše priniesla zdrvujúce dopady na Kurdský región. Celá akcia mala za následok
masový exodus obyvateľstva z Iraku. Predpokladá sa, že celkovo odišlo hľadať útočisko
do susedného Turecka viac ako pol milióna Iračanov, pričom do Iránu ich utieklo až 1,5
milióna.110 Postoj Turecka k masívnemu prílevu kurdských utečencov nebol veľmi
prívetivý a po pár týždňoch sa turecká vláda rozhodla uzavrieť svoju hranicu s Irakom,
čo viedlo k tomu, že tisícky Kurdov ostali uväznení v nepriaznivých horských
podmienkach na severe Kurdistanu.111
Veľké množstvo Kurdov žijúcich v ťažkých podmienkach a bez prísunu potravy,
vyvolávalo obavy na medzinárodnej scéne. V záujme zlepšiť situáciu kurdských
utečencov bola na návrh Európskeho spoločenstva vytvorená v apríli 1991 pre Kurdov
na severe Iraku tzv. ochranná

zóna („safe haven“) pod kontrolou OSN. V rámci

ochrannej zóny bola vytvorená aj bezletová zóna na sever od 36° rovnobežky. 112
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Zároveň prijala Rada bezpečnosti OSN rezolúciu č. 688, ktorou odsúdila utláčanie
irackých civilistov režimom S. Hussajna. Tým sa z irackých Kurdov stala medzinárodne
uznaná utláčaná minoritná skupina, vyžadujúca ochranu.

113

Cieľom OSN bolo v prvom

štádiu vyslobodiť Kurdov z horských oblastí Kurdistanu a následne im pomôcť pri
bezpečnom návrate do svojich domovov. 114
Kruté potlačenie povstania viedlo k rozhodnutiu dvoch hlavných strán v rámci
Národného frontu Kurdistanu, PUK a KDP, uzatvoriť mier s vládnym režimom
v Bagdade. Prvé vyjednávania sa začali v apríli 1991 v Bagdade. Rokovania za kurdskú
stranu viedol predseda Národného frontu Kurdistanu, Džalal Tálabání, pričom na
jednaniach boli prítomní aj predstavitelia ďalších irackých kurdských politických strán.
Táto skutočnosť mala reprezentovať fakt, že Kurdi skutočne tvoria jednotný front.
Tálabánímu sa nepodarilo uzavrieť žiadnu dohodu s centrálnou vládou, a tak sa začalo
ďalšie kolo jednaní, tentokrát pod vedením M. Barzaniho, no aj tie skončili
bezvýsledne.115
V polovici októbra sa rozpútala séria bojov medzi irackými jednotkami a Kurdmi. Ich
výsledkom bolo uvalenie ekonomických sankcií na Irak zo strany OSN 116 a následné
stiahnutie vojsk centrálnej vlády z troch provincií na severe Iraku: Erbil, Sulajmáníja
a Dahúk.117 Línia, z ktorej sa stiahli iracké vojská dostala názov Zelená línia a stala sa
hranicou nového de facto autonómneho regiónu Iracký Kurdistan. 118

4.2 Politický vývoj v autonómnom Irackom Kurdistane
4.2.1 Občianska vojna 1994 - 1998
Bezprostredne po získaní autonómie došlo na území IK k sformovaniu vlastnej vlády,
Kurdskej regionálnej vlády (KRG). Prvé parlamentné voľby sa uskutočnili v máji 1992
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a predstavovali súboj medzi dvoma hlavnými kurdskými politickými stranami, KDP
a PUK. Ich výsledkom bolo vytvorenie koaličnej vlády KDP – PUK, kde sa strany
rozhodli rozložiť si sily v parlamente rovnomerne. V októbri 1992 prehlásilo Kurdské
národné zhromaždenie (Kurdish national Assembly – KNA) región za Federálny štát
Kurdistan.119 Harmonické obdobie medzi politickými stranami však netrvalo dlho a už
na konci r. 1993 začalo dochádzať k prvým stretom.120 Situácia vyústila až do
občianskej vojny, ktorá trvala celé 4 roky, od r. 1994 do r. 1998. Hlavným dôvodom
rozpútania občianskej vojny bol spor ohľadom rozdelenia colných príjmov, ktoré
predstavovali primárny zdroj financií pre KRG. Do občianskej vojny v IK sa zapojili aj
externí aktéri, kedy KDP získavala pomoc zo strany centrálnej vlády v Bagdade, zatiaľ
čo Tálabáního PUK bola podporovaná vládou v Teheráne.121
Počas jej priebehu došlo k faktickému rozdeleniu IK na dva celky. Oblasť Sulajmáníja,
východná časť provincie Erbil, a tá časť provincie Kirkuk, ktorú mali pod kontrolou
Kurdi pripadla Tálabáního PUK. Na druhej strane, Barzaniho KDP spravovala severnú
časť provincie Erbil a celú provinciu Dahúk. Obe strany si zároveň v oblastiach, pod
svojou kontrolou, vytvorili vlastné ministerské komisie, ktoré mali za úlohu
administratívne spravovať príslušné územia. Od r. 1996 exitovali na území IK dve
nezávislé vlády. Jedna pod vedením KDP so sídlom v Erbile a druhá v meste
Sulajmáníja pod správou PUK. Jediná inštitúcia, ktorá zostala unifikovaná, bolo
súdnictvo. To bolo spoločné pre vládu v Erbile, ako aj tú v Sulajmáníji. Jurisdikciu
reprezentoval Najvyšší súd regiónu Iracký Kurdistan so sídlom v Erbile.

122

Celkovo

kontroloval Barzani približne 1/3 IK, zatiaľ čo zvyšné 2/3, vrátane strategických oblastí,
držal v moci Tálabání a jeho PUK. Takéto rozdelenie autonómneho regiónu viedlo už
v prvých rokoch jeho existencie k spochybneniu a oslabeniu teritoriálnej legitimity. IK
bol rozdelený nie len politicky, ale aj z hľadiska svojich vnútorných hraníc na 2
separátne, no do veľkej miery podobné administratívne a politické systémy.
Mierové rokovania medzi KDP a PUK sa začali na konci r. 1997 a pokračovali počas
celého nasledujúceho roku. Konečnú zmluvu o zastavení bojov sa podarilo
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predstaviteľom oboch kurdských strán podpísať v septembri 1998 v americkom
Washingtone. Hlavnými bodmi Washingtonskej dohody bolo primäť strany k väčšej
spolupráci a následnej normalizácii pomerov v provinciách Erbil, Dahúk a Sulajmáníja,
a k vytvoreniu dočasného zriadenia v Erbile.123 Obe strany si však implementáciu cieľov
Washingtonskej dohody predstavovali inak, a tak aj nasledujúce roky pretrvalo
rozdelenie regiónu do 2 oddelených entít. Až v r. 2002 došlo po prvýkrát k stretnutiu
celého parlamentu a jednohlasnej ratifikácii dohody z r. 1998. Zároveň začala
unifikovaná KRG jednať o vytvorení ústavy pre Kurdský región. 124
4.2.2 Situácia po páde režimu Saddáma Hussajna
Invázia amerických vojsk do Iraku na jar r. 2003 viedla k definitívnemu pádu režimu
Saddáma Hussajna. Už počas príprav na americkú inváziu boli Irackí Kurdi ochotní
pomôcť americkým jednotkám pri dosiahnutí ich cieľa, ktorým bolo pretvorenie Iraku
na zjednotený demokratický štát so silným centrom.

125

Vzápätí po zosadení vládneho

režimu došlo k vytvoreniu dočasnej irackej vlády, Coalition Provisional Authority
(CPA,) pod kontrolou USA, kde mali svoje zastúpenie aj Kurdi. Vláda vykonávala
svoju funkciu na základe provizórnej ústavy, tzv. Prechodného organizačného zákona
(Transitional Administrative Law), ktorý zabezpečoval ochranu kurdskej KRG
a umožňoval Kurdom naďalej si udržiavať svoju vlastnú milíciu, tzv. pešmergu.
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Následne došlo v októbri r. 2005 k prijatiu novej irackej ústavy. Táto ústava
jednoznačne podporovala kurdskú autonómiu, keďže zahŕňala formulku o federálnom
štátnom usporiadaní a uznávala existenciu KRG. Zároveň schvaľovala zahrnutie troch
provincií na severe Iraku do oblasti IK a taktiež povoľovala KRG vytvoriť si vlastné
ozbrojené zložky a založiť si oficiálne ambasády za hranicami Iraku. Kurdčina bola
vedľa arabčiny uznaná ako druhý oficiálny jazyk na území IK.127 Jedným
z najvýznamnejších článkov ústavy bol článok č. 140, ktorý sa vzťahoval na tzv. sporné
územia, pričom ústava menovite spomína provinciu Kirkuk. Podľa tohto článku, bolo
prisľúbené zorganizovať na území provincie do konca r. 2007 referendum, kde sa
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obyvatelia mali vysloviť, či chcú byť súčasťou autonómneho regiónu, alebo si aj
naďalej prajú ostať formálne pod správou centrálnej vlády v Bagdade.
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Dodnes sa

žiadne referendum o statuse Kirkuku či iných sporných provincií neuskutočnilo, čo
vedie k trvalému napätiu medzi KRG, centrálnou vládou a susednými štátmi.
Prvé parlamentné voľby na území IK po páde bývalého režimu sa uskutočnili v lete
2005. Výsledkom bolo rovnomerné rozdelenie kresiel v KNA medzi dve dominantné
strany, pričom pár miest ostalo vyhradených pre príslušníkov národnostných menšín.
Zároveň sa líder KDP, Masúd Barzani stal novým prezidentom KRG, zatiaľ čo jeho
konkurent z PUK, Džalal Tálabání, bol menovaný za nového prezidenta Iraku. Táto
situácia, kedy post prezidenta krajiny zastával iracký Kurd, umožnila intenzívne
prepojenie centrálnej vlády v Bagdade s KRG.
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Premiérom kurdského regiónu sa stal

v r. 2006 Nečervan Barzani, synovec M. Barzaniho.
V r. 2009 sa odohrali v poradí druhé voľby do 111-členného Kurdského regionálneho
zhromaždenia (KNA) a zároveň aj prvé priame prezidentské voľby. Spomedzi 4
kandidátov na prezidenta, obhájil svoj post doterajší prezident Masúd Barzani.130 Okrem
dvoch historicky dominantných politických strán sa vo voľbách objavila tretia
významná strana s názvom Gorran (v preklade „Hnutie za zmenu“) na čele
s Nawshirwanom Mustafom, bývalým členom PUK.

131

Voľby skončili víťazstvom

koalície KDP-PUK, ktorej sa podarilo získať 59 kresiel v KNA. Na druhom mieste so
ziskom 25 kresiel skončila strana Gorran.

132

Novým premiérom sa stal Barham Salih

z PUK. Môžeme povedať, že voľby priniesli nečakané prekvapenie, keďže tradičný
systém 2 dominantných politických strán bol narušený príchodom novej, opozičnej
strany, ktorej sa podarilo prilákať na svoju stranu časť voličov z PUK. Dôkazom toho
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je, že v provincii Sulajmáníja, tradičnej bašte PUK, získala strana Gorran takmer
polovicu celkových hlasov. 133
V r. 2011, pod vplyvom tzv. „arabskej jari“, ktorá prebehla vo viacerých štátoch
Arabského polostrova, došlo k sérii nepokojov aj v samotnom Kurdskom regióne. Do
čela vzbúrencov sa postavila strana Gorran, ktorej hlavným cieľom bolo bojovať proti
pretrvávajúcej korupcii v rámci KRG.

134

Ďalšími témami rozmáhajúcich sa protestov

bolo rodinkárstvo či nedostatočné poskytovanie dodávok elektrickej energie. Novinári
a intelektuáli zas protestovali proti obmedzovaniu slobody slova a pôsobenia médií.135
Hlavná séria nepokojov sa odohrala predovšetkým v meste Sulajmáníja, kde došlo k ich
krutému potlačeniu zo strany KDP a PUK, pri ktorom zahynulo niekoľko ľudí a ďalšie
stovky boli zranené. 136
Doposiaľ posledné voľby v Kurdskom regióne sa odohrali na jeseň r.2013. Z volieb
vzišla víťazne KDP, ktorá získala 38 kresiel v 111-člennom KNA. Na druhom mieste
skončila strana Gorran s 24 kreslami v parlamente. PUK sa v týchto voľbách prepadla
na tretie miesto a v prepočte na mandáty sa jej podarilo získať 18 kresiel, čo bolo o 11
menej oproti predošlým voľbám.137 Voľby roku 2013 znamenali definitívny koniec éry
bipartizmu a nástup tretej politickej sily na scénu. Premiérsky post zastával od r. 2012
staronový premiér N. Barzani z KDP, ktorý vykonáva svoju funkciu až do súčasnosti.
138

V následnosti na parlamentné voľby sa mali odohrať aj voľby prezidentské, no

dominantné strany parlamentu sa rozhodli prijať zákon o predĺžení funkčného obdobia
prezidenta Barzaniho na nasledujúce dva roky, t.j. do augusta r. 2015.139 Ani po uplynutí
stanovenej lehoty sa však nové prezidentské voľby neuskutočnili, a to z dôvodu
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prebiehajúcich bojov proti Islamskému štátu (IS) na území Irackého Kurdistanu. Obavy
z možnej destabilizácie regiónu v prípade zmeny prezidenta vedú k neustálym debatám
medzi lídrami strán v KNA o tom, kto by mal Barzaniho nahradiť. Dodnes sa spornú
otázku výmeny prezidenta nepodarilo vyriešiť, a tak Barzani svoju funkciu zastáva až
doposiaľ. 140
Síce sa prijatím ústavy postavenie Kurdov v Iraku formálne zlepšilo, problémom je fakt,
že IK nie je tak jednotný ako sa zdá. Rozdelenie moci a vplyvu medzi 2 dominantné
politické strany je naďalej evidentné. Patronát dvoch dominantných strán, KDP a PUK,
nad územím IK je charakteristickým rysom politického systému autonómneho regiónu.
Politické strany majú významné postavenie v rámci politického systému, keďže majú
vplyv na

zamestnávanie vojakov, členov policajného zboru, profesorov, vládnych

predstaviteľov, či iných štátnych zamestnancov. Vďaka tejto rozsiahlej patronátnej sieti
si každá zo strán zabezpečuje svoju podporu a zisky vo voľbách.

141

KDP, známa ako

tradicionalistická strana, má svoju stabilnú podporu v kmeňových horských oblastiach
na severe regiónu, v blízkosti hraníc s Tureckom, zatiaľ čo PUK, považovaná za čosi
liberálnejšiu stranu než KDP, má svoju tradičnú baštu na juhu IK, pozdĺž hranice
s Iránom. 142
Patronát KDP a PUK je zrejmý aj v bezpečnostnej politike IK, čo môžeme najlepšie
vidieť na rozdelení pešmergy, ozbrojených bezpečnostných zložiek autonómneho
regiónu. Hlavnou úlohou pešmergy je ochrana hraníc a zaisťovanie bezpečnosti na
území IK. Formálne spadá pešmerga pod kontrolu Ministerstva pre pešmergu
a Ministerstva vnútra Kurdského regiónu. V skutočnosti je ale situácia iná a moc nad
bezpečnostnými zložkami vykonávajú 2 dominantné politické strany KDP a PUK.

143
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Dahúk a Erbil a druhá pešmerga, pod kontrolou PUK, ktorá dohliada na bezpečnosť
v gubernii Sulajmáníja a v oblastiach okolo mesta Kirkuk a Diyala. Tu opäť vidíme, že
teritoriálna jednota IK je tak do istej miery spochybnená.

4.3 Ekonomická situácia v Irackom Kurdistane
Z ekonomického hľadiska je Irak, a teda aj Iracký Kurdistan, závislý na obchodovaní
s ropou, ktorá predstavuje hlavný zdroj príjmu pre štát. Irak, má podľa štatistík
organizácie OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 4. najväčšie
rezervy ropy na svete, čo pridáva na geopolitickom a strategickou význame štátu.

144

Celkovo až 95% štátnych príjmov predstavujú zisky z predaja ropy, čo robí z Iraku
rovnako ako aj z jeho autonómneho regiónu typické rentierske politické útvary.145
Čo sa týka samotného IK, najväčšie ložiská ropy sa nachádzajú okolo mesta Kirkuk. 146
Medzi najvýznamnejšie ropné polia na území regiónu patria: Khurmala, Shaikan,
Atrush alebo Tawke.147 Najdôležitejší ropovod, ktorým sa ropa vyváža do susedného
Turecka a odtiaľ do zvyšku sveta je ropovod Kirkuk – Ceyhan.148 Práve z toho dôvodu
vznikajú neustále hádky medzi kurdskými a irackými politickými predstaviteľmi
ohľadom statusu provincie Kirkuk a jej začlenenia k Iraku alebo IK. Produkcia ropy na
území Iraku sa za posledné roky zvýšila, čo viedlo k priaznivým ekonomickým
dopadom na autonómny región. Aj napriek tomu ostáva jedným z najväčších problémov
spor, týkajúci sa uzatvárania samostatných ropných kontaktov zo strany KRG. Podľa čl.
111 irackej ústavy patrí ropa a zemný plyn na území krajiny všetkým jeho
obyvateľom,149 čo vedie predstaviteľov KRG k uzatváraniu vlastných ropných dohôd so
zahraničnými firmami, a to bez súhlasu Bagdadu. V r. 2007 prijala KRG vlastný zákon,
týkajúci sa ropy a zemného plynu, ktorý vytvoril legislatívny podklad pre uzatváranie
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takýchto zmlúv. Centrálna vláda tento krok KRG odsúdila a začala uplatňovať politiku
čiernych listín, kde boli uvedené spoločnosti, ktoré uzavreli ropnú dohodu s IK a to
nezávisle na Bagdade. Súčasťou tejto politiky bolo aj zastavenie dodávok ropy pre tieto
spoločnosti.150 Aj napriek snahám centrálnej vlády zabrániť KRG, aby uzatvárala
vlastné ropné zmluvy, od leta 2015 pokračuje KRG v predaji ropy samostatne, bez
dohľadu Federálneho ministerstva pre ropu,

151

čo vyvoláva neustále napätie medzi

Erbilom a Bagdadom.
Iracký Kurdistan je v súčasnosti ekonomicky vyspelejší ako zvyšok krajiny.
Autonómnemu regiónu pomohlo, že sa jeho rozpočet od pádu baasistického režimu
výrazne zvýšil. V súčasnosti je z celkového rozpočtu Iraku určených 17% pre IK. 152
Hlavným zamestnávateľom v regióne je vláda a verejný sektor. Čo sa týka súkromného
sektoru, ten zostáva v IK naďalej pomerne nerozvinutý, a to hlavne z dôvodu
nedostatku odborníkov s potrebnými skúsenosťami, ako napríklad: inžinieri, architekti,
či technickí pracovníci.

153

Hlavným zdrojom ekonomického bohatstva regiónu sú

investície, ktoré prichádzajú z uzatvárania medzinárodných zmlúv. Prílev zahraničných
investícií a projektov do autonómneho regiónu nastal v súvislosti s uvoľnením situácie
po páde Hussajnovho režimu v r. 2003. Do regiónu vstúpili zahraničné firmy budujúce
nové cesty, letiská či továrne. V súčasnosti je najväčším obchodným partnerom IK
Turecko, pričom sa odhaduje, že približne 80% tovaru, predávaného na území IK
pochádza práve z Turecka. V r. 2012 predstavoval výmenný obchod medzi týmito
dvoma politickými celkami 8,4 miliárd dolárov.154 Druhým najväčším obchodným
partnerom je Irán, ktorý má na území regiónu niekoľko stoviek aktívnych firiem, a to
hlavne v oblastiach pod kontrolou PUK. Čo sa týka vzájomného obchodu, ten
nezaznamenáva tak vysoké peňažné obraty ako obchod s Tureckom. Podľa odhadov z r.
2014 predstavoval vzájomný obchod medzi IK a Iránom 4 miliardy dolárov ročne. 155
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Pozitívny vplyv na ekonomiku IK mal aj stavebný boom, ktorý nastal po r. 2003.
Mnoho obyvateľov utieklo z nepokojných oblastí v centrálnom a južnom Iraku do oveľa
bezpečnejšieho autonómneho regiónu, čo viedlo k nárastu cien pôdy, či poplatkov za
nájom. 156
V rokoch 2014 – 2015 sa však ekonomický boom IK zastavil. Mohol za to výrazný
pokles cien ropy, obliehanie okolitých provincií IS či zastavenie peňažných dodávok
pre KRG z Bagdadu. Kríza zasiahla súkromný ako aj verejný sektor. Mala za následok
pozastavenie

platov

štátnych

zamestnancov,

neschopnosť

vyplácať

peniaze

zahraničným firmám, prepad cien nehnuteľností, úpadok bankového sektoru či
zastavenie rozvoja infraštruktúry.157
Okrem spomínanej krízy čelí ekonomika IK dlhodobo viacerým negatívnym
skutočnostiam. Jedným z najväčších ekonomických problémov regiónu je veľmi dobre
rozvinutý čierny trh respektíve tzv. neformálne ekonomické aktivity. Pašeráctvo, ktoré
bolo rozšírené v období 90. rokov pretrvalo v regióne aj dodnes. Najčastejšími objektmi
pašeráctva sú: ropa, cigarety, alkohol, čaj alebo luxusný tovar. Okrem toho zabezpečuje
prílev nelegálnych peňazí do regionálnej pokladnice aj rozmach úplatkárstva, korupcie
a rodinkárstva na území IK.158

4.4 Spory ohľadom tzv. „disputed territories“
Jedným z najväčších problémov IK sú nejasnosti ohľadom jeho hraníc. Okrem troch
provincií, nad ktorými drží moc KRG, existuje v Iraku ešte viacero oblastí, obývaných
príslušníkmi kurdskej menšiny. Väčšina týchto území má nejasný status, čo sa týka ich
príslušnosti k Iraku alebo autonómnemu regiónu, keďže časť teritória fakticky
kontroluje KRG a časť centrálna bagdadská vláda. Kvôli tomu sa začali tieto oblasti
označovať za sporné (tzv. disputed territories). Už desiatky rokov sa vedú dlhé diskusie
medzi predstaviteľmi centrálnej vlády a KRG ohľadom vyriešenia tohto problému, no
uspokojivé riešenie sa dodnes nenašlo. Medzi najvýznamnejšie sporné oblasti v Iraku
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patria časti provincií: Kirkuk, Ninive, Diyala, Wasit či Salah al-Din.

159

Ak by sa KRG

podarilo zahrnúť tieto územia do IK, jednoznačne by to zvýšilo potenciál politickej
a ekonomickej udržateľnosti nezávislého Kurdistanu. 160
4.4.1 Kirkuk
Kirkuk je strategický významné mesto bohaté na ropu, ležiac na severe Iraku
v rovnomennej provincii. Z hľadiska populácie má mesto približne 850 000 obyvateľov,
a to hlavne kurdského, arabského a turkménskeho pôvodu. Požiadavky irackých Kurdov
získať kontrolu nad týmto mestom boli vždy súčasťou rokovaní, týkajúcich sa udelenia
autonómie, prípadne úplnej nezávislosti Irackému Kurdistanu. Kurdskí politickí
predstavitelia považujú Kirkuk za historickú kolísku a posvätné miesto Kurdistanu
a často ho označujú prívlastkom „Jeruzalem Kurdistanu“.

161

Práve kvôli kurdským

nárokom na Kirkuk sa rokovania o autonómii skončili vždy neúspechom, keďže Irak
nebol ochotný vzdať sa kontroly nad tak strategicky dôležitým mestom.
Kurdi však nie sú jediní, ktorí si na Kirkuk robia nároky. Okrem nich vznášajú svoje
požiadavky na mesto aj Turkméni, ktorí ho taktiež ako Kurdi, považujú za svoje
historické centrum. Tretími nárokovateľmi na mesto sú irackí Arabi. V minulosti
predstavovali kurdskí obyvatelia viac ako polovicu celkovej populácie mesta, no
rozsiahla vlna arabizácie, vedená S. Hussajnom, zmenila jeho etnické zloženie. Väčšina
Kurdov bola pod vplyvom tejto kampane donútená opustiť mesto a presídliť sa do iných
oblastí Iraku. V dôsledku toho dnes kurdské etnikum, podľa sčítania obyvateľstva
z r.1997, predstavuje už len menšinu. Dominantná kurdská populácia je dnes prevýšená
tou arabskou, keďže z celkového počtu obyvateľov tvoria Arabi až 58% . 162
Po páde režimu strany Baas získali de facto kontrolu nad územím kurdské politické
strany KDP a PUK. V provinčných voľbách v r. 2005 sa kurdským politickým stranám
podarilo získať 26 z celkových 40 kresiel v lokálnej vláde, a zároveň získali kľúčové
vládne pozície v provincii.163 Týmto Kurdi potvrdili svoju dominanciu v provincii.
V snahe definitívne vyriešiť otázku ohľadom sporného Kirkuku, bol do irackej ústavy
z r. 2005 zahrnutý článok č. 140, ktorý hovorí o normalizácii pomerov v provincii v
159

YILDIZ, Kerim. The Future of Kurdistan: The Iraqi Dilemma [online]. London: Pluto Books, 2012.
168 s. [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/j.ctt183p57j.
160
RAFAAT, Aram. Kirkuk: The Central Issue of Kurdish Politics and Iraq's Knotty Problem. Journal of
Muslim Minority Affairs. 2008, 28(2), s. 251-266. ISSN 13602004.
161
Tamtiež, s. 252.
162
Tamtiež, s. 252.
163
Tamtiež, s. 254 – 255.

40

podobe návratu

presídleného,

prevažne

kurdského

obyvateľstva,

sčítaní

ľudu

a následnom usporiadaní referenda ohľadom administratívneho statusu Kirkuku, ale aj
ostatných sporných území najneskôr do konca r. 2007.164 V snahe nastoliť proces
normalizácie v provincii, dochádzalo zo strany Kurdov k tlakom na arabské
obyvateľstvo, aby oblasť opustilo, a to aj cestou finančnej odmeny niekoľkých tisícov
dolárov. Tým chceli Kurdi marginalizovať arabskú populáciu na území provincie
a vytvoriť dominantnú kurdskú väčšinu.
Referendum podľa čl. 140 irackej ústavy malo definitívne rozhodnúť, či sa Kirkuk stane
súčasťou IK, zostane aj naďalej pod správou centrálnej vlády v Bagdade alebo získa
špeciálny status, ktorý mu dá možnosť vytvoriť si vlastnú vládu. Referendum je však už
niekoľko rokov odkladané a jeho uskutočnenie nie je vôbec isté.

165

Hlavným dôvodom

neúspechu všetkých jednaní ohľadom statusu provincie je neochota Iraku odstúpiť
Kurdom tak strategicky významné územie ako je Kirkuk. V jeho okolí sa nachádza
približne 20% celkových ropných rezerv štátu,166 čo by v prípade zverenia provincie do
rúk Kurdov znamenalo zaistenie ekonomickej stability a rastu v regióne a mohlo by
viesť k dovolávaniu sa väčšej autonómie či secesie od Iraku, čoho sa lídri v Bagdade
obávajú. 167
Proti začleneniu Kirkuku do oblasti IK sa stavajú aj medzinárodní aktéri ako Turecko či
Irán. Tieto krajiny sa obávajú, že získanie tak strategicky významnej oblasti ako je
Kirkuk, by posilnilo ašpirácie irackých Kurdov na úplnú nezávislosť, čo by mohlo viesť
k podobnej reakcii aj medzi kurdskou populáciou žijúcou na ich území. Turci navyše
považujú Kirkuk za legitímne územie Turkménov a odmietajú uznať kurdské
požiadavky na danú oblasť.

168

Boj proti IS však priniesol zmenu v provincii Kirkuk. V lete r. 2014 sa v rámci úspešnej
ofenzívy podarilo kurdskej pešmerge zmocniť mesta Kirkuk a oblastí v jeho
bezprostrednom okolí po tom, ako iracké bezpečnostné zložky opustili svoje pozície na
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tomto území. 169 V súčasnosti je teda Kirkuk pod kontrolou kurdských bezpečnostných
jednotiek, a teda aj KRG.170 Čo sa však stane s provinciou, keď dôjde k ukončeniu
vojny, nie je jasné. Isté je, že snahy centrálnej vlády zachovať si formálne kontrolu nad
oblasťou určite neoslabnú, rovnako ako nezmiznú ani ašpirácie Kurdov začleniť túto
strategickú oblasť do oblasti svojho autonómneho regiónu.

4.5 Otázka nezávislosti z pohľadu lídrov Irackého Kurdistanu
Iracký Kurdistan si užíva svoju de facto autonómiu od r. 1991, teda už viac ako 25
rokov. V r. 2005 bol navyše autonómny status regiónu zakotvený aj v novej irackej
ústave. Od tohto obdobia začali kurdskí politici predstavitelia vyhlasovať svoju podporu
zjednotenému federálnemu irackému štátu a podieľali sa spoločne so šiitskymi
a sunnitskými predstaviteľmi na budovaní

nového štátu, ktorý zaručoval silné

právomoci pre regionálne vlády. Ašpirácie na úplné odtrhnutie sa od Iraku tak na istú
dobu utíchli.

171

Zmena prišla až v r. 2011, keď sa z územia Iraku stiahli posledné jednotky americkej
armády. Iracký premiér Nouri al-Maliki začal centralizovať moc vo svojich rukách
a snažil sa obmedzovať vplyv sunnitských moslimov v krajine, čo vyvolalo veľkú vlnu
odporu najmä medzi kurdskou menšinou v krajine a oživilo to ich volanie po väčšej
nezávislosti.172 Prezident Barzani v nadväznosti na pretrvávajúcu politickú krízu v Iraku
vyhlásil, že pokiaľ sa ju nepodarí prekonať, do úvahy prichádza možnosť uskutočniť na
území IK referendum ohľadom vytvorenia samostatného kurdského štátu nezávislého
od Iraku.173
V r. 2014 vyhlásil prezident IK, Masúd Barzani, oficiálne svoj zámer, zorganizovať na
území autonómneho regiónu referendum, týkajúce sa kurdskej nezávislosti. Pohnútkou
k tomuto kroku bolo ohrozovanie Iraku zo strany IS, ktorému sa podarilo v lete r. 2014
zmocniť Mosulu, druhého najväčšieho mesta v krajine, ako aj spory medzi šiitskymi
169
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a sunnitskými príslušníkmi v štáte. Ďalším impulzom k vyhláseniu referenda bolo
spomínané získanie kontroly nad strategickými oblasťami bohatými na ropu kurdskou
pešmergou, po tom, čo tieto územia okupoval IS. Prezident Barzani v rozhovore pre
britskú televíziu BBC

vyhlásil: „ Odteraz už nebudeme skrývať náš cieľ. Irak je

v skutočnosti rozdelený. Sme ochotný ostať v tejto tragickej situácii, v ktorej sa krajina
práve nachádza? Nie som to ja, kto rozhodne o nezávislosti, ale bude to ľud.

174

Následne Barzani vo svojom prehlásení potvrdil, že referendum o nezávislosti by sa
malo uskutočniť v najbližších mesiacoch.175 Barzani sa pri vyhlásení referenda odvolal
na právo Kurdov na sebaurčenie, ktoré je podľa jeho slov: „...prirodzeným právom
každého národa a každej krajiny. Kurdskí národ disponuje týmto právom rovnako ako
ktorýkoľvek iný národ na svete.“

176

Súhlasný postoj k referendu zaujala aj premiér IK,

Nečervan Barzani, ktorý prehlásil: „Situácia sa po Mosule zmenila. Nemôžeme sa vrátiť
k starým štruktúram, k starému systému, pretože Irak je dnes zrúteným štátom.
Nezávislosť nám nebude ponúknutá, musíme si ísť po ňu!“ 177Aj napriek prezidentovým
sľubom sa žiadne referendum v danom roku neuskutočnilo, čo vyvolalo dojem, že
vyhlásenie referenda bolo len nástrojom na vytváranie permanentného tlaku na Bagdad,
za účelom získať väčšie výhody pre kurdskú menšinu v štáte. 178 V dôsledku rozmáhania
sa IS na území Iraku a Sýrie sa však prioritou Kurdov stal boj proti teroristom, a preto
boli plány o referende na istý čas odložené.179
Opätovné volanie po nezávislosti prišlo v r. 2016, keď vo februári vyhlásil prezident
Barzani svoj zámer, usporiadať nezáväzné referendum, ktorého cieľom by bolo zistiť, či
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si obyvatelia IK žiadajú nezávislosť.180 Podľa kancelára Bezpečnostnej rady Kurdského
regiónu, Masroura Barzaniho, je prirodzeným právom Kurdov domáhať sa svojho práva
na sebaurčenie. Vo svojom prehlásení počas konferencie týkajúcej sa budúcnosti IK M.
Barzani povedal: „Sme povinní domáhať sa nezávislého Kurdistanu, aby sme uchránili
samých seba pred opakovaním zverstiev, genocíd a chemických útokov páchaným proti
nášmu etniku. Bagdad nás donútil domáhať sa nezávislosti, pretože nás neakceptoval
ako rovnocenných občanov. Nebol pripravený rešpektovať nás a chrániť naše životy.“181
Plánované referendum sa malo uskutočniť najneskôr do októbra toho istého roku, no
nestalo sa tak.182 V októbri sa premiér N. Barzani vyjadril, že referendum o nezávislosti
sa uskutoční hneď, ako sa podarí vyslobodiť Mosul z rúk IS.183 V súvislosti so
spustením akcie zameranej na oslobodenie Mosulu a jej úspechmi zo začiatku r. 2017,
kedy sa podarilo oslobodiť celú východnú časť mesta,

184

sa rozhodli kurdskí lídri

k rozhodujúcemu kroku a v apríli oficiálne vyhlásili, že referendum o nezávislosti IK sa
uskutoční ešte tento rok. Za účelom zorganizovania referenda, vytvorili KDP a PUK
spoločnú komisiu, kam prizvali aj zástupcov ďalších menších politických strán, ktorá
bude riadiť priebeh celého procesu.185 Strana Gorran sa odmietla stať členom tejto
komisie s odvolaním sa na to, že o veci ako je referendum, by mal rozhodovať
parlament Kurdistanu a nie jednotlivé politické strany. Problémom však je, že parlament
je paralyzovaný a nezasadá už takmer 2 roky. 186 Strana Gorran tak v súčasnosti odmieta
jednať o otázke referenda, pokiaľ sa na území IK nepodarí stabilizovať politickú
situáciu.
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Vidíme, že v poslednom období výrazne posilnili volania po nezávislosti IK, a to hlavne
medzi predstaviteľmi KDP. Aj napriek tomu sa však spomínané referendum
permanentne od r. 2014 prekladá, čo vyvoláva dojem, že vyhlásenia predstaviteľov
KDP, týkajúce sa nezávislosti IK slúžia len ako nástroj na zastrašovanie centrálnej
bagdadskej vlády, v snahe získať od nej väčšie ústupky pre IK. Výsledok referenda
o nezávislosti zároveň môžeme považovať ako vynesenie rozsudku nad prezidentom IK,
ktorý už takmer 2 roky presluhuje vo svojej funkcii. Podľa zákona o predĺžení
funkčného obdobia prezidenta IK, prijatého v r. 2013, jeho funkčné obdobie oficiálne
skončilo v auguste 2015. Aj napriek tomu požadovali predstavitelia KDP, aby Barzani
zostal vykonávať svoju funkciu aj naďalej, pričom sa odvolali na rozhodnutie
Konzultačnej rady Kurdistanu. Opozičné strany, najmä strana Gorran, odsúdili tento
krok a vyhlásili, že Konzultačná rada nemá právomoc vydávať takéto rozhodnutia,
a teda zotrvanie Barzaniho vo funkcii prezidenta porušuje zákon.187 Ďalším problémom,
ktorý komplikuje možnosť vytvorenia nezávislého štátu je paralyzovaný kurdistanský
parlament, ktorý nezasadol už od augusta 2015.

188

Ako som spomínala, strana Gorran

sa odmieta zúčastňovať jednaní o príprave referenda pokiaľ nezačne parlament znovu
zasadať. Môžeme teda vidieť, že IK nie je momentálne v postoji k svojej nezávislosti
jednotný. Zatiaľ čo KDP a PUK pracujú na prípravách ohľadom uskutočnenia
referenda, strana Gorran v súčasnej politickej situácii odmieta jeho uskutočnenie. Aj
napriek volaniam po nezávislosti, môžeme povedať, že výsledok kurdských snáh bude
determinovaný uzmierením kurdských lídrov, vyriešením súčasnej politickej blokády
a zjednotením ich postoja k otázke samostatného Kurdistanu.
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5. Perspektíva získania nezávislosti Irackého Kurdistanu vo
vzťahu k medzinárodným aktérom
5.1 Vzťahy Irackého Kurdistanu s Iránom
Irán, podobne ako Irak, patrí medzi krajiny s veľkým zastúpením kurdskej menšiny na
svojom území. Podľa aktuálnych údajov tvoria Kurdi viac ako 10% z 80 miliónovej
iránskej populácie189, čiže približne 8 miliónov. Okrem toho zohrával Irán už
v minulosti dôležitú rolu na ceste k dosiahnutiu kurdských národnostných ambícií.
Práve na území Iránu sa podarilo vytvoriť doposiaľ jediný kurdský štátny útvar, ktorým
bola Mahábádska republika založená v r. 1946, na čele s Qazim Muhammadom.
Republika bola do veľkej miery podporovaná Sovietskym zväzom (ZSSR), pričom jej
založenie uvítali aj predstavitelia irackých Kurdov.190 Postupný odchod sovietskych
vojsk z Iránu znamenal úpadok Mahábádskej republiky. Na konci r. 1946 republika
definitívne zanikla po tom, ako sa centrálnej iránskej vláde opäť podarilo obnoviť
kontrolu nad týmto územím.191 Aj napriek jej krátkemu trvaniu predstavovala
Mahábádska republika doposiaľ najväčší úspech kurdských národnostných ašpirácií na
Blízkom východe.
Rozvoj vzájomných vzťahov medzi irackými Kurdmi a Iránom začal ešte v minulom
storočí. V polovici 20. st. sa iránsky šáh, Mohammad Pahlaví, významne podieľal na
podporovaní Mustafu Barzaniho, v jeho snahách získať pre tamojšie kurdské
obyvateľstvo určité právomoci.192 V 70. rokoch stál Irán opäť na strane irackých Kurdov
počas ich boja proti režimu centrálnej vlády v Bagdade. Iránska podpora Kurdov
pretrvala až do podpisu Alžírskej zmluvy v r. 1975, ktorá znamenala zastavenie iránskej
pomoci kurdskej menšine v krajine.193 Teherán sa postavil na stranu irackých Kurdov
opäť v 80. rokoch, a to počas genocídnej kampane Anfal, kedy okrem humanitárnej
pomoci priamo v IK, poskytla teheránska vláda útočisko pre viac ako 100 000
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kurdských utečencov z Iraku.194 Po získaní autonómie IK na začiatku 90. rokov, sa
začali iránski lídri obávať možného vytvorenia nezávislého Kurdistanu. Z toho dôvodu
sa snažili oslabiť akékoľvek nacionalistické snahy medzi svojim kurdským
obyvateľstvom a podporovať územnú celistvosť Iraku.

195

Vzájomné vzťahy medzi

lídrami IK a Iránom neoslabli ani po získaní autonómie. V polovici 90. rokov počas
občianskej vojny na území IK, poskytoval Teherán podporu Tálabáního PUK, zatiaľ čo
KDP získavala pomoc od Turecka.

196

Po invázii amerických vojsk do Iraku, keď sa

Kurdom podarilo vymôcť od Bagdadu sériu ústupkov, sa začal Teherán, podobne ako
ostatné krajiny v regióne, obávať vytvorenia vlastného kurdského štátu nezávislého
od Iraku. Iránski politickí predstavitelia opakovane vyjadrovali svoj nesúhlas so
secesiou Kurdistanu a zdôrazňovali zachovanie irackej teritoriálnej integrity. 197
V posledných rokoch môžeme vidieť, že Iránu sa úspešne darí konsolidovať svoj vplyv
v krajine ako aj v Kurdskom regióne. Dobré vzťahy s centrálnou vládou udržiaval už
v časoch premiéra Malikiho, a to vďaka presadzovaniu šiitskej doktríny a podporovaniu
tejto dominantne šiitskej vlády.198 Postupom času ako rástla rola Teheránu v krajine,
nadviazal Irán dobré vzťahy aj s lídrami KRG, v záujme udržiavať pozitívne kontakty
s ostatnými aktérmi v oblasti Blízkeho východu.199 Za posledné roky došlo
predovšetkým k rozšíreniu ekonomických, politických a energetických vzťahov medzi
IK a Iránom.

200

Ako som v predchádzajúcej kapitole spomínala, Irán predstavuje 2.

najvýznamnejšieho obchodného partnera KRG.201 Ekonomický význam krajiny je
zrejmý prevažne na území pod kontrolou PUK a ďalších oblastiach, nachádzajúcich sa
v blízkosti iracko – iránskej hranice. Medzi najvýznamnejšie suroviny, ktoré KRG
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odoberá od Iránu patrí predovšetkým ropa, pohonné hmoty a elektrická energia. Vďaka
týmto externým dodávkam je IK schopný vykompenzovať nedostatok svojich vlastných
zdrojov.202 Vidíme, že z ekonomického hľadiska je IK závislý na obchode s Iránom,
a tak je pochopiteľné, že je v záujme kurdských politických predstaviteľov udržiavať
s touto krajinou pragmatické vzťahy, ak chcú aj naďalej zabezpečiť úspešný chod
regiónu.
Okrem ekonomických vzťahov sa v poslednom období posilnili aj politické väzby
medzi KRG a Teheránom. Historicky udržiaval Teherán lepšie vzťahy s predstaviteľmi
PUK, a to aj z geografických dôvodov, keďže PUK má svoju baštu v provincii
Sulajmáníja, neďaleko hraníc s Iránom. V poslednom období však môžeme vidieť, že sa
Irán snaží zlepšovať svoje vzťahy aj s predstaviteľmi KDP. Príkladom zlepšenia
vzťahov s KDP je rozsiahla vojenská pomoc, ktorú jej poskytol Teherán v lete 2014,
keď hrozil v dôsledku postupu IS pád Erbilu, hlavného mesta IK a zároveň bašty KDP.
Teherán sa stal kľúčovým dodávateľom zbraní, vrátane tých ťažkých, pre kurdskú
pešmergu a aj vďaka jeho pomoci sa KRG podarilo odvrátiť pád Erbilu.203
Napätie do súčasných vzťahov medzi Teheránom a Erbilom vnáša prítomnosť iránskych
povstaleckých skupín na území autonómneho regiónu, predovšetkým v oblasti
Qandílskych hôr, odkiaľ tieto zoskupenia podnikajú ozbrojené útoky na iránske pozície.
Jedná sa predovšetkým o kurdské politické a vojenské zoskupenie s názvom Strana za
slobodný život v Kurdistane (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK), ktorej cieľom
je presadzovať nacionalistické ambície iránskych Kurdov.204 Strana je vetvou tureckej
kurdskej organizácie s názvom Strana kurdských pracujúcich (Partiya Karkerên
Kurdistan – PKK), ktorá je medzinárodne považovaná za teroristickú organizáciu.
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čoho príkladom je séria protestov v IK namierená voči Teheránu na jeseň 2013, po tom
ako nariadil obesiť niekoľkých údajných členov skupiny PJAK.207 Zásah Teheránu proti
kurdským povstaleckým zložkám PJAK dáva jasne najavo, že si iránski predstavitelia
neželajú ďalšie posilňovanie kurdskej autonómie v regióne.
Okrem rozvoja ekonomických a politických vzťahov, je pôsobenie Iránu na území IK
viditeľné aj v oblasti bezpečnosti. Od vypuknutia vojny proti IS v r. 2014 zohrával
Teherán dôležitú rolu v pomoci kurdskej pešmerge pri jej boji s teroristami. Ako som už
spomínala, pod hrozbou napadnutia Erbilu v r. 2014 zo strany IS, bol Irán jednou
z prvých krajín, ktorá poskytla pomoc KRG. V súčasnosti pôsobia na území IK iránske
spravodajské služby a vojenské jednotky, ktorých cieľom je ochraňovať územie
autonómneho regiónu a pomáhať kurdskej pešmerge.208
Aj napriek tomu, že v súčasnosti Teherán pomáha irackým Kurdom a udržiava dobré
vzťahy s predstaviteľmi KRG, jeho postoj k nezávislosti IK ostal nezmenený.
V súvislosti s posledným vyhlásením referenda o samostatnosti, zaujali iránski
predstavitelia rovnaké stanovisko ako v minulosti. Zdôraznili svoje presvedčenie, že
jednota Iraku by mala ostať zachovaná.

209

Hlavným dôvodom je ich obava, že

nezávislosť Kurdského regiónu by znamenala hrozbu nie len pre samotný Irak, ale
zároveň aj pre iránsku národnú bezpečnosť. Hlavnou úlohou Iraku by malo podľa
iránskych lídrov ochrániť národnú jednotu a uspieť v boji proti teroristom. 210

5.2 Vzťahy Irackého Kurdistanu s Tureckom
Vzťahy irackých Kurdov s Tureckom neboli nikdy jednoduché. Turecko patrí taktiež
medzi tie krajiny Blízkeho východu, ktoré disponujú veľkým počtom príslušníkov
kurdskej menšiny, čo do veľkej miery ovplyvňuje pohľad jeho lídrov na ambície
Kurdov v okolitých krajinách. Podľa odhadov tvoria Kurdi približne 18% populácie
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Turecka, čo v prepočte na čísla predstavuje približne 18 miliónov.211 Práve kvôli
vysokému zastúpeniu Kurdov v krajine, je kurdská otázka jedným z dominantných
bodov tamojšej politiky, ktorá svojim významom vplýva aj na kurdské menšiny
v okolitých krajinách.
Vzťah Turecka voči IK sa odvíja od problémov Ankary so svojou vlastnou kurdskou
populáciou. Krajina dlhodobo zápasí s kurdskými nacionalistami, pôsobiacimi v Strane
kurdských pracujúcich (PKK), ktorých hlavným cieľom je dosiahnuť vytvorenie
nezávislého Kurdistanu. Časť zložiek tejto strany pôsobí aj na území IK, čo malo až do
nedávna svoj vplyv na dlhodobo zhoršené vzťahy medzi Tureckom a lídrami KRG.

212

V priebehu celých 80. rokov vnímali tureckí politici irackých Kurdov ako aktérov, ktorí
poskytujú pomoc a podporu PKK, a preto presadzovali politiku spolupráce s irackým
režimom, aby spoločne postupovali proti kurdským nacionalistickým skupinám v oboch
krajinách.213 Situácia sa nezmenila ani v 90. rokoch, kedy turecká armáda podnikla
niekoľkokrát intervenciu na územie Kurdského regiónu, a to práve z dôvodu boja proti
povstaleckým zložkám PKK.214 Prítomnosť PKK na území IK tak bola jedným
z najväčších zdrojov napätia medzi KRG a Ankarou. Tureckí lídri útočili na
predstaviteľov KRG, že nepodnikajú dostatočné kroky proti PKK, zatiaľ čo kurdskí
predstavitelia obviňovali Turecko, že nedokáže priniesť politické riešenie, ktoré by
odstránilo problém ohľadom PKK.215
Počas občianskej vojny v IK sa vzájomné vzťahy medzi Tureckom a KRG, najmä však
KDP, na isté obdobie zlepšili. Turecká armáda v záujme zachovať národnú bezpečnosť,
poskytovala pomoc Barzaniho KDP v jej boji proti PUK. Okrem vojenskej pomoci,
prichádzala na územie autonómneho regiónu aj

pomoc ekonomická. Po invázii

amerických vojsk do Iraku sa však situácia medzi Tureckom a KRG opäť zhoršila,
najmä keď v r. 2004 obnovila PKK boje proti Ankare.216 Vyvrcholenie napätia medzi
KRG a Ankarou prišlo v r. 2007, po tom ako PKK podnikla niekoľko útokov na tureckú
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armádu z územia autonómneho regiónu. Reakciou Ankary bola hrozba intervencie
tureckej armády do Iraku, ak PKK s útokmi neskončí. V októbri 2007 boli skutočne
vyslané desiatky tisíce tureckých vojakov na hranicu s Irakom, pričom Turecko
požadovalo od irackých a amerických predstaviteľov, aby podnikli konkrétne opatrenia
voči PKK. Výsledkom bol prísľub KDP a PUK zamedziť zásobovacie trasy pre PKK.217
Po tom ako v r. 2007 dosiahli vzťahy medzi KRG a Ankarou bod mrazu, sa obe strany
rozhodli prehodnotiť svoj postoj, a tak od r. 2008 môžeme pozorovať výrazné zlepšenie
spolupráce medzi Ankarou a KRG, hlavne v ekonomickej oblasti. Kvôli významným
ložiskám ropy a zemného plynu na území autonómneho regiónu sa rozhodla Ankara
zlepšiť vzájomné vzťahy s lídrami IK. Ekonomická spolupráca prerástla do takej miery,
že v súčasnosti Turecko predstavuje najväčšieho investora v IK, a taktiež sa podieľa na
technologickom a infraštrukturálnom rozvoji autonómnej oblasti. Územím IK zároveň
prechádza významný ropovod Kirkuk – Ceyhan, ktorým sa môže ropa z IK cez Turecko
vyvážať ďalej do sveta.218 V posledných rokoch začala dokonca Ankara vyjednávať
energetické dohody s predstaviteľmi KRG, a to bez súhlasu Bagdadu, čo vyvolalo
medzi viacerými pozorovateľmi obavy, že týmto krokom Turecko zvyšuje šance IK na
úplne osamostatnenie. 219
Situácia medzi Tureckom a KRG sa zmenila aj z politického hľadiska. V r. 2010 si
Turecko otvorilo svoj konzulát v Erbile a došlo k obnoveniu diplomatických
a politických kontaktov medzi oboma krajinami. V r. 2012 navštívil prezident Barzani
Turecko, kde sa stretol s najvyššími tureckými vládnymi predstaviteľmi, pričom bol
uvítaný so všetkými štátnymi poctami. Takéto jednanie Ankary vyvolalo obavy
v Bagdade, kde začala Malikiho vláda obviňovať tureckých lídrov, že sa správajú k IK
akoby sa jednalo o samostatný štát. Môžeme teda vidieť, že namiesto pôvodného
nepriateľstva medzi oboma stranami, sú dnešné vzťahy založené na spolupráci, ktorú
obe strany považujú za strategickú. 220
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Po tom, ako sa na území Blízkeho východu začal rozmáhať IS, môžeme pozorovať, že
pozitívne vzťahy medzi Ankarou a KRG boli opäť čiastočne narušené. Po tom ako IS
začal ohrozovať Erbil, neprišla od Turecka taká pomoc, akú by kurdskí lídri
očakávali.221 Zároveň od leta 2015 obnovilo Turecko boje proti PKK, keď podniklo
niekoľko leteckých útokov na jej základne v IK, pričom nálety zabili aj niekoľkých
civilistov, čo vyvolalo dočasné napätie medzi KRG a Ankarou.222 Na druhej strane sa
ale Turecko stále snaží zachovať dobré vzťahy s KRG, a to prostredníctvom
zabezpečovania podpory a výcviku kurdskej pešmerge v jej boji proti IS.

223

Pri

príležitosti stretnutia Barzaniho s najvyššími tureckými štátnymi predstaviteľmi na
konci r. 2015 došlo k zaujímavému momentu, keď sa na všetkých oficiálnych
stretnutiach s Barzanim objavila vedľa tureckej a irackej vlajky aj vlajka Kurdského
regiónu. Týmto krokom dali tureckí predstavitelia najavo, že vnímajú IK ako
rovnocenného partnera vedľa Bagdadu a je v ich záujme udržiavať aj naďalej dobré
vzťahy s jeho predstaviteľmi. Hlavným cieľom Barzaniho návštevy v Ankare bola
snaha napraviť súčasné mierne poškodené vzťahy s Tureckom, no čo sa týka jednania
o nezávislosti IK, kurdský prezident verejne poprel, že by bola táto téma diskutovaná
počas politických stretnutí. 224
Ankara sa voči možnosti vytvorenia nezávislého IK stavala už od získania autonómie
proti. Tamojší lídri sa obávali, že by secesia IK od Iraku mohla prebudiť nacionalizmus
medzi ich vlastnou kurdskou populáciou, a preto odrádzali predstaviteľov KRG od ich
cieľa získať úplnú nezávislosť.225 Zároveň Turecko vždy namietalo zahrnutiu sporného
mesta Kirkuk do oblasti IK. Medzi národnosťami, ktoré si na mesto nárokujú, sa Ankara
stavia na stranu Turkménov, pričom sa odvoláva na ich historické nároky. Môžeme sa
však domnievať, že pravým dôvodom Ankary, prečo podporuje Turkménov, je obava,
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že by uchopenie tohto mesta Kurdmi, mohlo viesť k vytvoreniu nezávislého a navyše
životaschopného IK. 226
V súvislosti s vyhlásením Barzaniho zámeru uskutočniť v najbližšej dobe referendum
týkajúce sa nezávislosti IK, sa Turecko oficiálne postavilo proti. Poradca tureckého
prezidenta, Ibrahim Kalin, sa v rozhovore na danú tému vyjadril nasledovne: „Myslíme
si, že to bude zlý krok. Zaradenie referenda do agendy v súčasnej dobe nie je správne,
keďže krajina čelí vážnym bezpečnostným rizikám.“227 Podobne sa vyjadrujú aj ďalší
tureckí predstavitelia, ktorí hovoria, že narušenie irackej teritoriálnej integrity
v súčasnej dobe, by viedlo k ohrozeniu regionálnej stability a rozširovaniu terorizmu.228
Navzdory oficiálnym vyjadreniam, v ktorých Ankara odmieta nezávislosť IK, môžeme
vidieť, že veľmi dobré vzťahy medzi oboma krajinami pretrvávajú aj dnes. Pri
príležitosti Barzaniho návštevy Turecka na začiatku r. 2017 bol opäť kurdský líder
privítaný ako oficiálny štátny predstaviteľ, keď bola na letisku počas jeho príchodu
okrem irackej vlajky vyvesená aj vlajka Kurdského regiónu. Kurdská zástava bola
prítomná aj počas oficiálneho jednania s tureckým premiérom, no pri stretnutí
s prezidentom Erdoganom už nie.229 Síce Turecko oficiálne preferuje zachovanie
statusu quo v Iraku, kontroverzné jednanie krajiny z posledných mesiacov naznačuje, že
by sa mohol do budúcnosti vytvoriť priestor pre ďalšie jednania ohľadom nezávislosti
IK. Momentálne je však naďalej, podľa oficiálnych vyjadrení, prioritou Turecka
zachovať integritu Iraku, a to z dôvodu obáv pred IS.

5.3 Vzťahy Irackého Kurdistanu so Sýriou
Ďalším zo štátov, ktorý je domov niekoľkých miliónov Kurdov, je Sýria. Sýrski Kurdi
predstavujú najväčšiu nearabskú moslimskú menšinu v krajine230, pričom podľa
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odhadov ich v súčasnosti žije v štáte okolo 2 miliónov.231 Z dôvodu toho, že sa krajina
nachádza v bezprostrednej blízkosti Iraku, a zároveň sama disponuje pomerne veľkou
kurdskou populáciou, je pohľad sýrskych politických predstaviteľov na nezávislosť IK
taktiež veľmi dôležitý a môže mať vplyv na výsledok celkového procesu.
Čo sa týka vzťahov tejto krajiny k irackým Kurdom, môžeme vypozorovať pomerne
dlhú históriu oficiálnych kontaktov medzi KDP, PUK a sýrskym Damaskom, pričom
svoj vplyv na tamojšie kurdské obyvateľstvo si tieto strany zachovali až do dnešných
dní.
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Bol to práve sýrsky Damask, kde Džalal Tálabání oznámil v r. 1975 svoj zámer

odtrhnúť sa od KDP a založiť si vlastnú politickú stranu, Vlasteneckú úniu Kurdistanu
(PUK).
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V období 70. rokov podporovala Sýria opozičné iracké skupiny, ktoré stáli

proti Hussajnovmu režimu. V snahe oslabiť Bagdad sa sýrski lídri snažili o uzmierenie
dvoch kurdských politických strán KDP a PUK. Obidvom stranám bolo povolené
založiť si svoje úrady v sýrskom meste Kámišlí a sýrski Kurdi boli dokonca verbovaní
do kurdskej pešmergy, aby po boku svojich irackých náprotivkov bojovali proti
vládnym jednotkám, 234 pričom spolupráca sýrskych a irackých Kurdov pretrvala aj po
páde bagdadského režimu.
V r. 2000 došlo v Sýrii k zmene na prezidentskom poste a novým lídrom krajiny sa stal
súčasný prezident, Baššár al-Asad, ktorý zaujíma negatívne stanovisko voči domácej
kurdskej menšine a odmieta uznávať ich politické či kultúrne požiadavky. Aj napriek
tomu, že Asadov režim nie je naklonený ústupkom voči tamojšej kurdskej menšine,
nesnažil sa zabrániť tomu, aby si sýrski kurdskí predstavitelia zachovali dobré
a priateľské vzťahy s KRG. V súčasnosti majú mnohé sýrske kurdské politické strany
svoje úrady v Erbile, čo dáva KRG možnosť kontrolovať a zasahovať do ich vnútorných
záležitostí, ako aj ovplyvňovať kurdskú politiku v Sýrii.235 Príkladom takéhoto
zasahovania irackých Kurdov do sýrskej politiky je vytvorenie Kurdskej národnej rady
(Kurdish National Council - KNC) v Sýrii v r. 2011. KNC predstavuje protiváhu voči
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najsilnejšej kurdskej strane v Sýrii, Strane demokratickej únie (Partiya Yekîtiya
Demokrat – PYD), podporovanej tureckou PKK. KNC je koalíciou 16 kurdských
sýrskych politických strán, kde dominantnú rolu zohráva Kurdská demokratická strana
v Sýrii, vetva irackej KDP. KNC vznikol za podpory prezidenta Barzaniho, ktorý týmto
krokom sledoval rozšírenie svojho politického a vojenského vplyvu v Sýrskom
Kurdistane. 236
Aj napriek dobrým vzťahom medzi sýrskymi a irackými Kurdmi, nie je Sýria jedným zo
štátov, ktorý by podporoval vznik nezávislého Kurdistanu. Práve naopak, sýrski
predstavitelia dlhodobo odporujú myšlienke úplného odtrhnutia IK od Iraku, a to
z dôvodu, že by vznik nezávislého Kurdistan priniesol destabilizáciu do moslimského
sveta.
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Dnes sa Sýria zmieta už viac ako 6 rokov v občianskej vojne, pričom situáciu

v krajine ešte viac skomplikovala prítomnosť teroristickej organizácie IS na jej území.
V súčasnosti bojuje v Sýrii niekoľko desiatok rozličných zoskupení, no čo sa týka
pozície k nezávislému Irackému Kurdistanu, stúpenci režimu B. Asada, rovnako ako aj
opozičné sily nesúhlasia s jeho vytvorením.238

5.4 Vzťahy Irackého Kurdistanu s Izraelom
Čo sa týka vzťahu Izraela voči kurdským lídrom v Iraku, môžeme ho charakterizovať
ako veľmi dobrý. Už v období 60. rokov minulého storočia existovali tajné kontakty
medzi izraelskými politikmi a lídrami budúceho IK, a to v podobe sponzorovania
kurdskej pešmergy na severe krajiny. Táto podpora zo strany Izraela mala slúžiť ako
prevencia proti vytvoreniu silného irackého štátu.239 Počas bojov o kurdskú autonómiu
v r. 1991 posielal Izrael cez Turecko pomoc irackým Kurdom a vtedajší izraelský
premiér J. Šamir vyzýval americké jednotky k zabezpečeniu ochrany pre tamojších
Kurdov.240 Dobré vzťahy Izraela a irackých Kurdov pretrvali až dodnes a slúžia ako
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nástroj na zmierňovanie radikálneho postoja arabských irackých predstaviteľov voči Tel
Avivu.241
Aj napriek tomu, že Irak oficiálne neuznáva Izrael na diplomatickom poli ako de iure
alebo de facto štát242, existujú medzi oboma krajinami dlhodobé ekonomické väzby.
V časoch režimu S. Hussajna sa obchod uskutočňoval predovšetkým vďaka spolupráci
s tretími stranami, ktoré zabezpečovali import izraelského tovaru na územie Iraku. Po r.
2003 si Izrael udržal svoje obchodné väzby s Irakom predovšetkým vďaka americkým
jednotkám, pôsobiacim na území krajiny. V súčasnosti smeruje hlavná časť izraelského
obchodu najmä do autonómneho Kurdského regiónu na severe, a to z dôvodu jeho
relatívne pokojnej bezpečnostnej situácie v porovnaní so zvyškom krajiny. Okrem toho,
že Izrael dodáva svoj tovar do IK, funguje obchod aj opačným smerom, keďže sa
v posledných rokoch objavili správy, podľa ktorých Izrael odoberá vo veľkom množstve
ropu z územia IK. 243
Okrem rozvoja ekonomických vzťahov, sa Izrael podieľa aj na zaisťovaní bezpečnosti
v autonómnom regióne. Podľa niektorých zdrojov pôsobia na území IK izraelskí
spravodajcovia a vojenskí agenti, ktorí pomáhajú trénovať kurdskú pešmergu v jej
boji.244 Medzi týmito pracovníkmi sa údajne nachádzajú aj členovia Mosadu, izraelskej
tajnej spravodajskej služby. Udržiavanie dobrých vzťahov s Kurdmi má pre Izrael
okrem ekonomických benefitov aj iný, strategicky dôležitý význam. Pôsobením na
území IK, získava Izrael väčší dohľad nad obávaným Iránom. Podľa viacerých zdrojov
Mosad a iné spravodajské zložky, využívajú hornaté územie IK, ako ideálnu oblasť,
odkiaľ môžu podnikať tajné operácie na územie Iránu.245
Čo sa týka postoja Izraelu k nezávislému IK, jeho politickí predstavitelia otvorene
podporujú irackých Kurdov na ceste k dosiahnutiu vytúženého cieľa. Izraelskí lídri
v posledných rokoch niekoľkokrát verejne vyhlásili podporu nezávislému Kurdistanu.
Podľa slov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua: Izrael podporuje kurdské
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ašpirácie na nezávislosť, pretože Kurdi sú bojujúcim národom, ktorý dodržiava svoje
politické záväzky, potvrdil svoju politickú umiernenosť a zaslúži si politickú
nezávislosť.“246 Rovnaký postoj zaujal aj bývalý izraelský prezident Šimon Peres, ktorý
pri príležitosti stretnutia sa s americkým prezidentom Barackom Obamom v lete r. 2014
vyhlásil podporu kurdským snahám, keď povedal, že Kurdi si už de facto svoj vlastný,
demokratický štát vytvorili.

247

Podobne pozitívne sa vyjadril k nezávislosti IK aj

vtedajší izraelský minister zahraničných vecí, Avigdor Lieberman, ktorý sa pri stretnutí
so svojim americkým náprotivkom, Johnom Kerrym, vyjadril ku kurdskej otázke v
Iraku nasledovne: „Irak sa rozpadá pred našimi očami a zdá sa, že vytvorenie
nezávislého kurdského štátu je samozrejmým riešením.“248
Hlavným dôvodom podpory nezávislého IK zo strany Izraela sú predovšetkým
bezpečnostné a širšie geopolitické dôvody. Vytvorenie nezávislého Kurdistanu by podľa
Netanjahua prispelo k vytvoreniu aliancie umiernených síl naprieč regiónom, čo
považuje za nesmierne dôležité, najmä v súvislosti so súčasným bojom proti
teroristickej organizácii IS. 249 Mnohí izraelskí predstavitelia vidia v nezávislom IK pro
– západne orientovaný štát, ktorý by predstavoval významného demokratického
spojenca, s ktorým by dokázali čeliť spoločným nepriateľom na Blízkom východe.
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Podobné postoje zastávajú aj ďalší izraelskí politici. Izraelská ministerka vnútra Ajelet
Šakedová taktiež verejne vyzvala k vytvoreniu nezávislého Kurdistanu, ktorý by
udržiaval priateľské vzťahy s Izraelom. Ako samotná politička zdôraznila: „Kurdi sú
partnerom pre izraelský národ a ich spoločným zámerom je poraziť rozmáhajúce sa
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džihádistické islamistické skupiny v regióne.“251 Zdôraznila, že Kurdi sú mierumilovný
demokratický národ a je najvyšší čas, aby mu Izrael pomohol. Obdobne sa vyjadril aj
izraelský politický predstaviteľ pôsobiaci v USA, ktorý vyhlásil, že Izrael bude jednou
z prvých krajín, ktorá uzná existenciu nezávislého Irackého Kurdistanu.

252

Na základe

početných vyjadrení politických lídrov Izraela, tak môžeme vidieť, že krajina sa
otvorene hlási k podpore nezávislého Kurdistanu.
Predstavitelia IK vnímajú Izrael ako model pre kurdské ašpirácie. Izraelu sa podarilo
dosiahnuť to, o čo sa IK už dlho pokúša. V prípade Izraela sa taktiež jednalo o malú
politickú jednotku, obklopenú nepriateľmi na Blízkom východe, ktorej sa však podarilo
vytvoriť demokratický štát, podporovaný superveľmocami. Je však otázne, či podporné
hlasy Izraela budú irackým Kurdom v ich ašpiráciách postačovať, keďže všetky okolité
krajiny v regióne sa stavajú v tejto otázke zásadne proti.

5.5 Vzťahy Irackého Kurdistanu s USA
Z hľadiska charakteristiky vzťahov medzi USA a predstaviteľmi IK, môžeme povedať,
že Amerika predstavovala vždy jedného z najvýznamnejších a najbližších spojencov
irackých Kurdov. Darren Logan označil spojenectvo irackých Kurdov a USA ako
manželstvo s výhodami, ktoré prinášalo výhody pre obe strany.
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Oblasť Blízkeho

východu, obývaná z veľkej časti práve kurdským etnikom, bola vždy strategickou
súčasťou americkej zahraničnej politiky, pričom hlavným záujmom USA bolo
zabezpečiť stabilitu v tomto regióne. Za tým účelom sa Washington rozhodol, že bude
vhodné, ak nadviaže kontakty s tamojšími Kurdmi a bude im poskytovať pomoc
a ochranu. 254
Výraznejšie sa USA začali problematikou Kurdov zaoberať až v 70. rokoch, v súvislosti
s povstaním Mustafu Barzaniho, kedy podporovali irackých Kurdov v ich boji proti
centrálnej vláde. Spojenectvo USA a irackých Kurdov bolo narušené podpisom
Alžírskej zmluvy v r. 1975 medzi iránskym šahom a
251

S. Hussajnom, kde sa Irán

PILEGGI, Tamar. Justice minister calls for an independent Kurdistan. In: The Times of Israel [online].
20.1.2016 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: http://www.timesofisrael.com/shaked-calls-for-an-independentkurdistan/
252
SULAIVANY, Karzan. “Israel would be first to recognize independent Kurdistan”. In: Kurdistan24
[online]. 09.07.2016 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: http://www.kurdistan24.net/en/feature/7cb7106e0698-4520-a9fc-eb20073e26e4/“Israel-would-be-first-to-recognize-independent-Kurdistan”
253
LOGAN, Darren L. Thoughts on Iraqi Kurdistan: Present Realities, Future Hope. Iran & The
Caucasus. 2009, 13(1), s. 161-186. ISSN 16098498
254
GUNTER, MICHAEL M. The Five Stages of American Foreign Policy towards the Kurds. Insight
Turkey. 2011, 13(2), s. 93-106. ISSN 1302177X.

58

zaviazal, že nebude podporovať Kurdov v ich povstaniach proti režimu. USA, ako
vtedajší spojenec Iránu, sa taktiež rozhodli túto zmluvu rešpektovať. Kurdskí
predstavitelia v Iraku niesli túto zradu veľmi ťažko a na istú dobu to naštrbilo vzťahy
medzi USA a IK.
K opätovnému nadviazaniu užších kontaktov medzi IK a USA došlo až v 90. rokoch
v súvislosti s povstaniami proti vládnemu režimu v Iraku, ktoré vypukli v r. 1991.
V nadväznosti na zhoršujúcu sa situáciu tamojších Kurdov, sa USA rozhodli vytvoriť
nad severným Irakom bezletovú zónu, ktorá zabezpečila Kurdom dočasnú ochranu. Jej
výsledkom bolo následné vytvorenie autonómneho Kurdského regiónu pod kontrolou
KRG.255 Najintenzívnejšie väzby medzi USA a IK sa však objavili až po invázii
amerických vojsk do Iraku a následnom páde režimu S. Hussajna, na ktorom sa do
veľkej miery podieľali aj kurdské jednotky. Od tohto obdobia prevzali USA na seba
rolu mediátora, ktorý sa snaží riešiť spory medzi irackými Kurdmi a centrálnou vládou
v Bagdade,256 pričom výnimkou nie sú ani spory ohľadom provincie Kirkuk.257
Plánované stiahnutie amerických vojsk z Iraku v r. 2011 vyvolalo medzi obyvateľmi IK
obavy, že svoj vplyv, ktorý v Iraku získali, bude oslabený. Americkí predstavitelia sa
však zaviazali, že aj po stiahnutí svojich vojsk z krajiny budú pomáhať politickým silám
v Iraku prekonávať vzájomné rozdiely, a taktiež budú podporovať rozvoj a prosperitu
Kurdského regiónu.258 Potvrdením tohto prísľubu Washingtonu, bolo otvorenie
generálneho konzulátu USA v Erbile v r. 2011.259 O rok neskôr navštívil prezident
Barzani Washington, kde sa stretol s americkým prezidentom B. Obamom ako aj
s viceprezidentom J. Bidenom, s ktorými diskutoval o nutnosti prehlbovať vzťahy
medzi USA a IK. 260
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V súvislosti s posledným vývojom v regióne sú súčasné vzťahy medzi USA a IK
najviac charakterizované americkou pomocou kurdskej pešmerge v jej boji proti IS.
Washington sa zameriava predovšetkým na trénovanie kurdských jednotiek a ich
zásobovanie vojenským vybavením.261 Aj napriek tomu, že USA sa dlhodobo
prezentujú ako kľúčový spojenec irackých Kurdov, čo sa týka ich postoja k nezávislému
Kurdistanu, zastávajú rovnaké stanovisko ako mnohé ďalšie štáty v oblasti Blízkeho
východu. Na opakovanom stretnutí Barzaniho s americkým prezidentom Obamom
a viceprezidentom Bidenom v r. 2015, vyjadrili americkí predstavitelia podporu IK, no
zároveň zdôraznili svoj záväzok voči jednotnému, demokratickému a federálnemu
Iraku.262 Podobné stanovisko USA k otázke secesie IK prišlo aj po vyhlásení zámeru
prezidenta Barzaniho, usporiadať referendum o nezávislosti. Americké ministerstvo
zahraničných vecí vtedy jasne vyjadrilo svoj postoj nasledujúcim prehlásením:
„Podporujeme Kurdský región ako súčasť Iraku. Podporovali sme ho v jeho snahách
bojovať proti IS, zničiť ho a vyhnať s Iraku.“
Na základe takýchto vyjadrení je jasné, že USA si zachovali svoje dlhodobo nezmenené
stanovisko voči nezávislému IK. Podobne ako ďalšie štáty sa aj Washington obáva, že
by získanie nezávislosti IK viedlo k rozdeleniu a prípadnému zániku Iraku, čo by
následne vyvolalo nestabilitu v celom regióne. Podpora USA voči KRG by sa tak dala
charakterizovať ako snaha uspokojiť tamojších Kurdov, no pritom zachovať územnú
celistvosť Iraku.263

5.6 Vzťahy Irackého Kurdistanu s Ruskom
Z hľadiska rusko – kurdských vzťahov môžeme vidieť zaujímavé manévrovanie medzi
dvoma pólmi. Na jednej strane Rusko a aj niekdajší ZSSR udržiavali vždy dobré vzťahy
s Kurdmi na Blízkom východe, no na strane druhej Kremeľ súčasne nadväzoval
kontakty s ďalšími hráčmi v regióne, ako napríklad s Tureckom, Sýriou či Iránom. Tieto
štáty vždy disponovali početnými kurdskými menšinami a odporovali myšlienke
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vytvorenia nezávislého Kurdistanu. Aj napriek tomu bolo strategickým záujmom
Moskvy udržať si kontakty s týmito politickými aktérmi. 264
Čo sa týka konkrétnych vzťahov Ruska a IK, tie siahajú približne do polovice minulého
storočia. Ešte v časoch ZSSR udržiavalo Rusko dobré väzby s irackými kurdskými
predstaviteľmi, predovšetkým s klanom Barzaniovcov. Bol to práve ZSSR, ktorý v 40.
a 50. rokoch poskytol ochranu Mustafovi Barzanimu, ktorý bol po páde Mahábádskej
republiky, podporovanej Moskvou, nútený utiecť z Iraku. Svoje útočisko našiel
v Rusku, kde sa ukrýval až do pádu Hašimovskej dynastie v Iraku.
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V 70. rokoch

podporovala Moskva myšlienku autonómie a národnej emancipácie irackých Kurdov.
Upevňovaním vzťahov s tamojšími Kurdmi sledoval Kremeľ svoj cieľ, rozšíriť
sovietsky vplyv do oblasti Blízkeho východu. Aj po rozpade ZSSR a získaní autonómie
IK si krajina udržala dobré vzťahy s lídrami KRG. Rusko bolo jedným z prvých štátov,
ktoré si otvorili svoj generálny konzulát v Erbile už v r. 2007.266 Na druhej strane však
vzťahy medzi Erbilom a Moskvou prešli po r. 2003 určitou zmenou. Moskva v snahe
zachovať si strategické kontakty s ostatnými hráčmi na Blízkom východe, no
predovšetkým s Tureckom, nevyužívala dobré vzťahy s lídrami IK do takej miery ako
by mohla. Obávala sa totiž obvinení, že podporuje separatistické kurdské snahy, čo by
viedlo k zhoršeniu vzťahov s jej dôležitými partnermi na Blízkom východe.267 V r. 2012
nadviazalo Rusko s IK významnejšie obchodné vzťahy v ropnom priemysle, kedy na trh
v autonómnom regióne vstúpila ruská spoločnosť Gazprom Neft. Je dôležité
poznamenať, že Moskva dokázala nadviazať obchodné kontakty s IK bez toho, aby
narušila svoje priateľské vzťahy s Bagdadom. 268
V súvislosti s posledným vývojom v regióne poskytuje Rusko, podobne ako ďalšie
krajiny pomoc kurdskej pešmerge v jej boji proti IS, pričom dodávky zbraní na územie
IK sú koordinované zo strany Bagdadu, v snahe zachovať dobré vzťahy s centrálnou
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vládou. Oficiálna podpora kurdskej pešmerge z Moskvy však prišla až na jar r. 2016. 269
Do tohto času sa Rusko neangažovalo vo vojenskej podpore kurdských milícii
bojujúcich proti IS. Pomoc, ktorá do oblasti IK dovtedy prichádzala, mala podobu
operačného spravodajstva a humanitárnej pomoci.270
Vidíme, že záujmom Ruska bolo vždy udržať si dobré vzťahy s Bagdadom aj napriek
podpore kurdskej menšiny na severe Iraku. Čo sa týka postoja Moskvy k nezávislému
Kurdistanu, nie je teda prekvapujúce, že Kremeľ presadzuje zachovanie statusu quo.
Podľa slov ruského ministra zahraničných vecí S. Lavrova Rusko plne rešpektuje
suverenitu a územnú celistvosť Iraku.

271

Rovnaké stanovisko zdôraznil aj ruský

vyslanec pre OSN V. Churkin, ktorý sa domnieva, že prípadné vytvorenie nezávislého
Kurdistanu by viedlo k dezintegrácii celého regiónu podobnej tej, ktorá nastala v Bosne
v 90. rokoch minulého storočia.

272

Podľa vyjadrenia samotného ruského prezidenta, V.

Putina, nie je záujmom Moskvy zasahovať do vnútorných záležitostí Iraku. Síce vyjadril
podporu kurdskej pešmerge v jej úspešnom boji proti IS, no v súvislosti s otázkou
prípadnej nezávislosti IK sa Putin vyjadril nasledovne: „Rusko udržiavalo vždy dobré
vzťahy s Kurdmi. Boli sme a aj vždy budeme v kontakte s Bagdadom, ako aj s irackými
Kurdmi, ale nebudeme zasahovať do vnútroštátnych záležitostí Iraku. Čo sa týka
suverenity a nezávislosti (IK) je potrebné jednať v súlade s medzinárodným právom. To
akým spôsobom a v akej forme budú práva Kurdov zaistené je výhradne záležitosťou
Iraku a irackých Kurdov.“273 Vidíme tak, že ani Rusko nepodporuje vytvorenie
nezávislého Kurdistanu, zdôrazňuje zachovanie statusu quo a prípadné rozhodnutie
o secesii IK necháva výhradne na uvážení Iraku.
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5.7 Vzťahy Irackého Kurdistanu s EÚ
EÚ a aj jej predchodca, Európske spoločenstvo, udržiavali vždy dobré vzťahy s lídrami
IK, pričom po invázii amerických vojsk do Iraku sa začali vzťahy medzi EÚ a IK
rozvíjať ešte výraznejšie. V r. 2009 uskutočnil prezident Barzani cestu po Európe, ktorej
hlavným cieľom bolo vyzvať jednotlivé európske krajiny, aby nadviazali bližšie
kontakty s KRG a spoločne sa podieľali na rozvoji Kurdského regiónu, predovšetkým
na zlepšení jeho súdneho, zdravotníckeho a vzdelávacieho systému. V rámci svojich
ciest navštívil Barzani aj Európsky parlament (EP), v ktorom predniesol svoju reč,
vzťahujúcu sa k IK.

274

Od tohto obdobia navštívil Barzani Európu ešte niekoľkokrát,

a v súčasnosti tak existujú kontakty medzi predstaviteľmi KRG a lídrami jednotlivých
európskych krajín. 275
V súčasnosti má KRG svoj vlastný úrad v Bruseli, pričom EÚ považuje KRG za
dôležitého partnera pri implementácií svojich regionálnych stratégií v Iraku a Sýrii.
Hlavné body spolupráce medzi KRG a EÚ sa v dnešnej dobe týkajú spoločného boja
proti IS a pomoci utečencom v oblasti Blízkeho východu. EP opakovane vyzýva k
spolupráci s kurdskými vojenskými jednotkami v boji proti teroristom z organizácie IS
a v r. 2014 dokonca schválila Európska rada dodávky zbraní kurdskej pešmerge od
niektorých štátov únie. 276
Vidíme, že EÚ udržiavala a dodnes udržiava pomerne dobré vzťahy s lídrami KRG.
Mohli by sme preto očakávať, že EÚ bude po boku Izraela taktiež podporovať
nezávislosť IK, no reálna situácia poukazuje na opačnú skutočnosť. V súvislosti
s vyhlásením Barzaniho zámeru usporiadať referendum o nezávislosti IK v r. 2014,
vydala rada EÚ prehlásenie vzťahujúce sa k Iraku, v ktorom sa jej predstavitelia jasne
vyjadrili, že podporujú zachovanie jednoty, suverenity a územnej celistvosti Iraku.
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Zároveň vyzvali KRG, aby spolupracovala s centrálnou vládou v Bagdade za účelom
zaistenia stability a bezpečnosti v krajine ako aj celom regióne. 277
V ten istý rok sa Barzani stretol v Erbile s Vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku, Federicou Mogheriniovou, aby spoločne diskutovali
o možnosti nezávislého IK. Mogheriniová len potvrdila stanovisko rady EÚ, keď
prehlásila: „EÚ chce zachovať jednotný Irak. Dúfame, že súčasná iracká vláda dokáže
ochrániť jednotu krajiny. Myslíme si, že hrozba v podobe IS Iračanov spojí.“ Zároveň
dodala, že členské krajiny EÚ sú pripravené poskytnúť Kurdistanu pomoc, či už
v podobe vojenskej alebo humanitárnej asistencie.

278

V súvislosti s opätovnou výzvou

usporiadať referendum o nezávislosti, ktorá prišla od prezidenta IK v r. 2016 potvrdila
EÚ svoje stanovisko spred dvoch rokov. Mogheriniová sa na otázku kurdských
národnostných ašpirácii vyjadrila nasledovne: „Európska únia nepodporuje žiadnu
separatistickú agendu Kurdov, či už je to v Turecku, Iraku alebo Sýrii. 279
Vidíme tak, že stanovisko EÚ k nezávislosti IK je jednoznačné a ani vývoj situácie
v regióne za posledné roky ho nezmenil. EÚ síce podporuje Kurdov v ich boji proti IS,
no čo sa týka ich národnostných ambícií, preferuje zachovanie teritoriálnej integrity
Iraku. Práve z tohto dôvodu, tak môžeme EÚ považovať za určitého mediátora medzi
Bagdadom a Erbilom.
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6. Perspektíva získania nezávislosti vo vzťahu k irackej
centrálnej vláde
Najdôležitejšiu rolu v prípadnom získaní nezávislosti IK zohráva jednoznačne centrálna
vláda v Bagdade. Analýzou vzťahov medzi predstaviteľmi irackých Kurdov
a centrálnou vládou v minulosti som sa zaoberala podrobnejšie v predchádzajúcich
kapitolách, kde som ukázala, akou komplikovanou cestou museli irackí Kurdi prejsť,
kým sa im podarilo dosiahnuť autonómiu v rámci Iraku. Z toho dôvodu by som rada
v tejto kapitole priblížila podobu súčasných vzťahov medzi Bagdadom a Erbilom,
poukázala na hlavné body sporov medzi oboma stranami a priblížila stanovisko
irackých lídrov voči secesii IK. Na záver kapitoly poukážem, akú rolu v súčasnosti
zohráva IS v procese budovania samostatného kurdského štátu.

6. 1 Charakteristika súčasných kurdsko – irackých vzťahov
Po páde Hussajnovho režimu v Iraku sa situácia Kurdov v krajine výrazne zlepšila.
Autonómny status IK bol po prvýkrát zakotvený v ústave z r. 2005. Zároveň došlo
k pretvoreniu Iraku na demokratickú federáciu a kurdskí politici zastávali významné
pozície v rámci centrálnej vlády v Bagdade. IK sa tak stal federálnou jednotkou v rámci
Iraku, ktorá sa mohla tešiť rozsiahlej miere autonómie. Kurdskí politici spočiatku
vyjadrovali podporu jednotnému federálnemu Iraku a ich ašpirácie na väčšiu
samostatnosť na istý čas utíchli. Situácia sa začala meniť až v súvislosti so snahami o
centralizáciu moci zo strany irackého premiéra Nouri al-Malikiho v r. 2008. Ten okrem
toho, že začal koncentrovať moc výhradne vo svojich rukách, rozpútal aj kampaň
namierenú na odstránenie sunnitských a kurdských predstaviteľov z významných
politických funkcií.280 Takéto správanie irackého premiéra oživilo medzi tamojšou
kurdskou populáciou nacionalistické ašpirácie, ktoré začali byť čoraz viac verejne
artikulované.
Irackí Kurdi sa spočiatku začali domáhať väčších právomocí v rámci Iraku
v ekonomickej oblasti, kde požadovali vyjednávanie a uzatváranie vlastných ropných
kontraktov nezávisle od Bagdadu. S touto požiadavkou odmietla centrálna vláda
súhlasiť, no aj napriek tomu pokračovala KRG v uzatváraní týchto zmlúv. V r. 2011
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uzavrela samostatný kontrakt s americkou ropnou spoločnosťou ExxonMobil281 a v r.
2013 sa KRG dohodla s Tureckom na rozsiahlom exporte ropy a zemného plynu
z územia IK, a to bez predchádzajúceho súhlasu Bagdadu. Uzavretie týchto dohôd bez
súhlasu irackých predstaviteľov samozrejme vyvolalo negatívnu reakciu v Malikiho
vláde, ktorá obvinila Kurdov z podkopávania jednoty Iraku. Na druhej strane
argumentovali kurdskí predstavitelia tým, že zakázať KRG uzatvárať vlastné dohody,
týkajúce sa ťažby ropy, je zasahovanie do vnútorných záležitostí IK. Barzani dokonca
označil Malikiho za diktátora, ktorý nemôže vládnuť Kurdistanu, a ak sa o to bude
snažiť, pôjdu Kurdi svojou vlastnou cestou.282 Vidíme tak, že prvým vážnym sporom,
ktorý charakterizuje súčasné kurdsko - iracké vzťahy je neschopnosť zhodnúť sa na
tom, či majú obe strany právo rozhodovať o ťažbe a obchodovaní s ropou. Aj napriek
snahám Bagdadu, dohodnúť sa s predstaviteľmi IK, pokračuje KRG od leta 2015
v obchodovaní s ropou nezávisle od centrálnej vlády.

283

Bagdad si je veľmi dobre

vedomý, že uzatváranie takýchto ropných kontraktov by mohlo povzbudiť lídrov IK
k prípadnej secesii od Iraku, a preto sa im snaží zabrániť. Môžeme teda povedať, že
týmto krokom dáva centrálna vláda jednoznačne najavo svoje stanovisko, že si neželá
odtrhnutie IK.
Ďalším sporným bodom medzi Bagdadom a Erbilom, je nezhoda o tom, aký podiel by
mala KRG získavať z centrálneho rozpočtu. Podľa zmluvy ratifikovanej v r. 2007 malo
ročne smerovať z Bagdadu 17% z celkového rozpočtu do Erbilu. Okrem toho mala
KRG dostávať ešte dodatočné finančné príspevky na kurdskú pešmergu a pohraničné
stráže.284 Môžeme však vidieť, že irackí predstavitelia tento svoj záväzok nie vždy
dodržujú. Napríklad v r. 2009 dostával autonómny región len 11% zo štátneho rozpočtu,
a to v dôsledku nárastu štátneho financovania.285 Situácia z r. 2014 – 2015 dokonca
ukázala, že Bagdad svoj záväzok týkajúci sa rozpočtu nemusí vôbec splniť. V súvislosti
s vyjednávaním vlastných ropných kontraktov, prestala centrálna vláda posielať
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vyhradené peniaze z rozpočtu na územie IK.286 Tým sa autonómny región dostal do
veľkej hospodárskej krízy, ktorej následky nesie až dodnes. Nezhody ohľadom
vyplácania podielu zo štátneho rozpočtu pre IK, tak predstavujú druhý významný bod
sporov medzi oboma stranami. Tým, že zastavila centrálna vláda na isté obdobie prílev
financií do Erbilu, dostala autonómny región do ekonomickej krízy. Na druhej strane
však týmto krokom obmedzila na istý čas volanie Kurdov po nezávislosti, keďže
riadenie samostatného štátu v čase, keď je krajina v ekonomickej kríze, zadlžená
a neschopná vyplácať svojich zamestnancov, by znamenal veľký risk.287
Tretí bod sporov medzi Erbilom a Bagdadom sa týka problému jasného vymedzenia
hraníc IK, kvôli tzv. sporným územiam, no predovšetkým nároku Kurdov na provinciu
Kirkuk. O situácií v sporných územiach som sa zmieňovala v predchádzajúcich
kapitolách, preto sa jej už podrobnejšie nebudem venovať. Je však potrebné podotknúť,
že neochota irackej vlády vzdať sa nároku na tieto územia, opäť potvrdzuje jej obavy,
že by tento krok mohol viesť k úplnej nezávislosti IK. Získanie oficiálnej kontroly nad
provinciou Kirkuk, kde sa nachádza približne 20% všetkých ropných rezerv Iraku, by
mohol dať irackým Kurdom potrebný impulz k definitívnemu osamostatneniu sa.288
Môžeme vidieť, že v súčasnej dobe existuje viacero zdrojov napätia medzi KRG
a centrálnou vládou v Bagdade, ktoré ohrozujú teritoriálnu integritu Iraku a vedú
Kurdov k volaniam po osamostatnení. Na základe jednania centrálnej vlády môžeme
spozorovať, že sa snaží rôznymi opatreniami zabrániť potenciálnej nezávislosti IK. Či
už sa jedná o obmedzovanie uzatvárania dôležitých ropných kontraktov KRG so
zahraničnými investormi, zastavenie toku peňazí zo štátneho rozpočtu alebo nesúhlas so
začlenením provincie Kirkuk do IK, respektíve usporiadaním referenda, tak ako to
stanovuje ústava. Všetky tieto kroky dávajú najavo, že vytvorenie nezávislého
Kurdistanu nie je v záujme irackých predstaviteľov. To, že si Irak neželá nezávislosť IK
potvrdil aj niekdajší iracký prezident Tálabání, ktorý zdôraznil: „Nezávislosť Irackého
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Kurdistanu nie je momentálne na programe, pretože kurdský národ si užíva svoje práva
pod súčasným politickým systémom.“289

6. 2 Rola IS v procese budovania samostatného štátu
Zásadnú zmenu na ceste irackých Kurdov k svojej nezávislosti priniesla okupácia časti
územia Sýrie a Iraku teroristickou organizáciou IS. V júni 2014 zajali bojovníci z tejto
organizácie Mosul, iracké druhé najväčšie mesto. Okrem toho sa zmocnili aj ďalších
oblastí Sýrie a Iraku a ohlásili svoj zámer zriadiť na danom území kalifát. Kurdská
pešmerga sa však vďaka pomoci koalície pod vedením USA rýchlo zmobilizovala
a začala územia zajaté IS oslobodzovať. Jedným z najvýznamnejších úspechov bolo
zmocnenie sa strategického Kirkuku v lete 2014 po tom, ako iracká armáda z mesta
utiekla, kvôli obavám z IS.290 Postupne sa kurdskej pešmerge podarilo dostať pod svoju
kontrolu aj hornaté oblasti v okolí pohoria Sindžár, oblasť na juhovýchode
autonómneho regiónu v blízkosti hraníc s Iránom291 a v roku 2016 oslobodila aj niektoré
územia v okolí Mosulu.292 V dôsledku úspechov pešmergy v boji proti IS sa územie IK
značne rozrástlo, keďže v súčasnosti kurdské jednotky kontrolujú významnú časť tzv.
sporných území. (viď. príloha č. 3).293 Tieto úspechy, a predovšetkým získanie mesta
Kirkuk, oživilo medzi kurdskými lídrami volanie po nezávislosti. Prezident Barzani
vyhlásil na začiatku r. 2016 svoj zámer usporiadať referendum týkajúce sa potenciálnej
nezávislosti Kurdistanu.294 Zároveň Barzani vyhlásil, že pešmerga neopustí územia,
ktoré sa jej podarilo oslobodiť od IS ešte pred spustením ofenzívy v Mosule. Odvolal sa
na to, že k dosiahnutiu konečného cieľa, a to oslobodenia týchto oblastí, musela byť
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preliata kurdská krv, a preto by tieto oblasti mali pripadnúť Kurdom.295 Niektorí kurdskí
predstavitelia tiež vyzvali, aby sa na území, ktoré sa podarilo pešmerge získať
v súvislosti s bojom proti IS, uskutočnilo referendum, či si jeho obyvatelia želajú stať sa
súčasťou Kurdistanu.296
Vidíme, že boj proti teroristickej organizácii IS priniesol irackým Kurdom značné
úspechy, ktoré posilnili ich ambície vyhlásiť svoj vlastný štát. Nesmieme ale zabúdať,
že životaschopnosť samostatného Kurdistanu je stále ohrozená pretrvávajúcou
ekonomickou a predovšetkým politickou krízou v regióne. V neposlednom rade zohráva
dôležitú rolu v konečnom rozhodnutí stále Irak. Kurdskí lídri si uvedomujú, že v danej
situácii je potrebné jednať s centrálnou vládou, keďže vyhlásenie samostatného štátu
bez súhlasu Bagdadu by znamenalo veľké riziko pre jeho životaschopnosť. Keď sa však
pozrieme na postoje súčasných irackých lídrov, vidíme, že na ich postoji k odtrhnutiu
IK sa nič nezmenilo. Súčasný iracký premiér Haider al-Abadi v súvislosti s plánovaným
referendom o nezávislosti vyhlásil na konferencii v Berlíne na začiatku r. 2017: „
Kurdistan je súčasťou Iraku a dúfam, že ním aj ostane. Dezintegrácia nie je v súčasnosti
v záujme nikoho. Žiadam kurdských lídrov, aby oboznámili svoju verejnosť so
skutočnosťou, že Iracký Kurdistan nebude napredovať bez Iraku.“297Abadi taktiež
prehlásil, že v súčasnej dobe, keď Irak bojuje proti IS nie je vhodná doba na
organizovanie referenda na území IK a takýto krok by priniesol len ďalšie problémy do
regiónu zmietaného vojnou.298 Rovnaké stanovisko voči nezávislosti zastáva aj terajší
prezident Iraku, Fuad Masum, ktorý varoval lídrov KRG, že usporiadanie referenda
neznamená automatickú samostatnosť a bude potrebné, aby bol tento krok odsúhlasený
v Bagdade. Zároveň zdôraznil, že nezávislosť IK si vyžaduje aj súhlas ostatných
susedných štátov.299
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Môžeme vidieť, že síce sa irackým Kurdom za posledné roky podarilo v dôsledku bojov
proti IS výrazne rozšíriť svoj vplyv na území Iraku, no na postoji centrálnej vlády voči
samostatnosti IK sa nič nezmenilo. Bagdad aj naďalej zdôrazňuje zachovanie integrity
Iraku a odmieta nacionalistické snahy kurdských lídrov. Predstavitelia KRG
v súčasnosti pracujú na prípravách referenda týkajúceho sa svojej nezávislosti, no to, či
sa uskutoční aj napriek nesúhlasu Bagdadu zostáva otázne. Rovnako diskutabilná je
situácia aj v prípade, že sa referendum uskutoční. Vidíme, že v súčasnosti nemá IK
v Iraku a ani v oblasti Blízkeho východu žiadneho spojenca, ktorý by podporoval jeho
národnostné ašpirácie. Je teda otázne, či budú lídri IK ochotní riskovať vytvorenie
samostatného štátu, aj napriek nesúhlasu všetkých okolitých krajín vrátane
superveľmocí.
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Záver
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo overiť pravdivosť dvoch výskumných otázok,
ktoré som si zadefinovala v úvode. Prvá z nich sa vzťahovala na domácu politiku
autonómneho regiónu a mala nasledujúce znenie:
„Plán na referendum je súčasťou vnútropolitického boja – Kurdský región nie je
v otázke nezávislosti jednotný a navyše má spochybnenú vládnu aj teritoriálnu
legitimitu.“
V rámci overenia platnosti tejto otázky som sa detailne pozrela na fungovanie
politického systému autonómneho regiónu, ako aj na postoje jednotlivých politických
strán k otázke nezávislosti. Dospela som k záveru, že moje predpoklady z úvodu práce
boli čiastočne pravdivé. Lídri IK nie sú v otázke svojej vlastnej nezávislosti úplne
jednotní. Prezident Barzani a jeho politická strana KDP už viac ako 2 roky vyhlasujú
zámer usporiadať referendum, no k jeho uskutočneniu dodnes nedošlo. V posledných
mesiacoch, však môžeme spozorovať významný pokrok v otázke jeho realizácie. Dvom
tradične dominantným stranám v regióne, KDP a PUK, sa podarilo dohodnúť na
spoločnom postupe pri organizovaní referenda, čo výrazne zvýšilo šance na jeho
úspešné

uskutočnenie.

Prvok

nejednotnosti

dodáva

do

situácie

tretia,

no

marginalizovaná, politická sila v podobe strany Gorran. Tá sa odmieta podieľať na jeho
príprave a argumentuje, že o záležitosti akou je referendum, by nemali rozhodovať
jednotlivé politické strany, ale parlament Kurdistanu. A práve v tom je problém, keďže
parlament IK nezasadá už takmer 2 roky. K tejto skutočnosti sa pridáva aj fakt, že
samotný prezident Barzani presluhuje svoj mandát od leta 2015. Aj napriek tomu
požadujú predstavitelia KDP, aby Barzani vykonával svoju funkciu naďalej, čomu
strana Gorran opäť odporuje. Je potrebné podotknúť, že Gorran je však v skutočnosti
len marginalizovanou stranou, ktorá nedisponuje svojimi vlastnými mocenskými
zložkami. Reálnu moc a vplyv v regióne majú naďalej tradičné strany KDP a PUK,
a tak je ich dohoda ohľadom referenda kľúčovým faktorom, ktorý navracia do regiónu
prvok jednotnosti.
Čo sa týka druhej časti výskumnej otázky, podarilo sa mi preukázať, že vládna
legitimita v regióne je naozaj spochybnená. Paralyzovaný parlament a neschopnosť
lídrov dohodnúť sa na novom prezidentovi sú hlavnými politickými problémami
v regióne, ktoré bude potrebné čo najskôr vyriešiť, ak chce IK získať svoju nezávislosť.
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K tomu sa pridáva aj skutočnosť, že rozdelenie moci medzi 2 hlavné politické strany,
KDP a PUK, je na území Kurdského regiónu stále evidentné. Každá zo strán má oblasti
so svojou stabilnou podporou, kde si udržuje svoj vplyv, čo vyvoláva dojem, že región
je fakticky rozdelený na dva celky. Síce teritoriálne rozdelenie moci medzi KDP a PUK
nie je tak evidentné ako v období 90. rokov, stále platí, že každá z oblastí ma svojho
vlastného politického lídra a navyše disponuje svojimi vlastnými ozbrojenými
zložkami. Všetky tieto faktory poukazujú na spochybnenú teritoriálnu legitimitu. Aj tu
však môžeme pozorovať, že pod vplyvom dohody medzi KDP a PUK z posledných
mesiacov, sa podarilo tento negatívny faktor marginalizovať a dnes vidíme ochotu
predstaviteľov KDP a PUK k väčšej vzájomnej spolupráci.
Druhá výskumná otázka, ktorú som sa v práci snažila zodpovedať, sa vzťahovala na
oblasť medzinárodnej politiky a znela:
„Iracký Kurdistan aj napriek splneniu podmienok na normatívne ospravedlnenie práva
na sebaurčenie nezíska uznanie bez súhlasu kľúčových regionálnych aktérov, ktorí
presadzujú širšie geopolitické záujmy.“
V rámci zodpovedania tejto otázky, som sa najskôr pozrela na to, či sú požiadavky
Irackého Kurdistanu na svoje sebaurčenie oprávnené. S využitím normatívnych teórií
secesie a analýzou vývoja kurdsko – irackých vzťahov som dospela k záveru, že v rámci
Iraku predstavujú Kurdi odlišný národ, ktorý hovorí svojim vlastným jazykom, patrí
zväčša k príslušníkom sunnitskej vetvy islamu a má svoje vlastné kultúrne tradície, čo
ho oprávňuje k dovolávaniu sa vnútorného práva na sebaurčenie. Odlišnosť kurdskej
menšiny od zvyšku obyvateľstva Iraku, ale neoprávňuje Kurdov dožadovať sa
vonkajšieho sebaurčenia, v podobe odtrhnutia od Iraku. Keď sa pozrieme na históriu
kurdsko – irackých vzťahov, patrili Kurdi takmer vždy medzi menšinu, proti ktorej
iracký vládny režim ostro zasahoval. Deportácie a presuny kurdského obyvateľstva,
snahy o arabizáciu či genocídna kampaň s názvom al-Anfal zanechali na tamojšej
kurdskej menšine pocit krivdy. Aj napriek porušovaniu práv Kurdov zo strany
predchádzajúcich vládnych režimov, sa v súčasnosti nemôžu Kurdi dovolávať práva na
remediálnu secesiu, tak ako to vidíme v niektorých vyjadreniach kurdských lídrov.
Súčasná iracká vláda je demokratická a poskytuje Kurdom rozsiahlu mieru autonómie,
preto ju nie je možné viniť za udalosti, ktoré na kurdskej menšine páchal bývalý režim
Saddáma Hussajna. V súčasnosti prichádza do úvahy plebiscitný typ normatívnych

72

teórií secesie, ktorý oprávňuje národ požadovať sa odtrhnutia od materského štátu na
základe rozhodnutia väčšiny v referende. V prípade, že sa plánované referendum
o nezávislosti IK uskutoční a väčšina jeho obyvateľstva sa vyjadrí v prospech
nezávislosti, vytvorí sa priestor na normatívne ospravedlnenie secesie od Iraku
s odvolaním sa na rozhodnutie väčšiny v demokratickom referende.
Druhá časť výskumnej otázky vychádzala z predpokladu, že aj keď bude dovolávanie sa
irackých Kurdov na svoje sebaurčenie oprávnené, nepodarí sa im získať uznanie bez
súhlasu kľúčových geopolitických aktérov. Na tomto mieste som vychádzala z aplikácie
teórie Mileny Sterio, ktorá stanovuje 4 podmienky potrebné na získanie vonkajšieho
sebaurčenia, pričom najdôležitejším kritériom úspechu celého procesu je podľa Sterio
získanie podpory a súhlasu tzv. superveľocí. Za týmto účelom som analyzovala vzťahy
IK s ôsmimi regionálnymi a celosvetovými veľmocami, menovite: Iránom, Tureckom,
Sýriou, Irakom, Izraelom, USA, Ruskom a EÚ. Dospela som k záveru, že okrem Izraela
ani jeden z daných štátov oficiálne nevyjadruje podporu nezávislému Irackému
Kurdistanu. Aj keď sa v súčasnosti vzťahy medzi IK a Tureckom zlepšili a objavili sa
prejavy potenciálnej ústretovosti voči nezávislému IK, oficiálne sa Turecko aj naďalej
stavia na stranu ostatných pozorovaných štátov. Keď sa navyše pozrieme na súčasnú
povahu uznávania štátov, dnes sa jedná o uznávanie ad hoc, čiže uznávanie vzťahujúce
sa ku konkrétnemu danému prípadu, ktoré sa neriadi určitými všeobecne platnými
kritériami tak ako v minulosti. Vzhľadom na odmietavý postoj tých najdôležitejších
regionálnych a svetových aktérov, je teda uznanie nezávislého IK málo pravdepodobné.
V súčasnej dobe by nezávislý Iracký Kurdistan otvorene okrem Izraela neuznala ani
jedna z regionálnych či svetových veľmocí, čo by malo vplyv na jeho životaschopnosť.
Nezávislý IK by predstavoval malú politickú jednotku obklopenú silnými regionálnymi
politickými hráčmi, ktorí nesúhlasia s jeho existenciou. Keď sa pozrieme na to, čím
jednotliví aktéri argumentujú svoj odmietavý postoj voči nezávislému IK, všimneme si,
že väčšina z nich sa odvoláva na zachovanie stability v regióne. Tá je dôležitá najmä
dnes, keď v regióne pôsobí teroristická organizácia IS. Okrem toho je hlavným
dôvodom regionálnych politických aktérov predovšetkým obava, že by vyhlásenie
nezávislého Kurdistanu vyvolalo nacionalistické ambície aj medzi ich vlastnými
kurdskými populáciami, čo by jednoznačne destabilizovalo región Blízkeho východu.
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Summary
The main objective of the thesis was to analyse a perspective of acquiring an
independence and international recognition of Iraqi Kurdistan. At the beginning, the
thesis dealt with normative theories of secession. The purpose was to prove that
demands for an independent Iraqi Kurdistan from a part of its political leaders are really
justified. By analysing the history of Kurdish – Iraqi relations the thesis came to
following conclusions. The cultural difference of Kurds from the rest of inhabitants of
Iraq gives them a right to internal self – determination but does not entitle them to the
secession from Iraq. Moreover, Kurds are not given a rigt to remedial secession as the
present democratic regime is not responsible for aggressive campaigns against them in
the past. Contrarily, the current government of Iraq provides Iraqi Kurds with an
extensive degree of autonomy. After answering this question, the thesis examined the
perspective of gaining independence with respect to internal and external political
agents. Firstly, it was confirmed that an autonomous region and its leaders are not
unanimous regarding a planned referendum on independence. Two historically
dominant political parties KDP and PUK are currently preparing for the referendum
while the opposition but marginal Gorran party, is refusing it. Furthermore, Iraqi
Kurdistan deals with another significant problem. The territorial as well as government
legitimacy of the autonomous region can be challenged even if we see a substantial
improvement of relations and cooperation between two main political parties.
Regarding an attitude of regional and international political agents on the independence
and recognition of Iraqi Kurdistan the thesis applied a theory of Milena Sterio which
deals with the role of 'greatpowers' in a process of gaining independence. By examining
realtions between Iraqi Kurdistan and 8 selected regional and global political powers it
was proved that Israel is the only state which openly endorses the emergence of Iraqi
Kurdistan state. With regard to Turkey we can see a significant improvement of mutual
relationships and tendencies toward greater concessions to Iraqi Kurds but officialy its
leaders still favour the territorial integrity of Iraq. All other states do not approve the
independent Iraqi Kurdistan arguing that this step could lead to a desintegration and
destablisation of the Middle East. With respect to current character of a recognition
regime of states which is based on ad hoc recogntion, it can be assumed that without
backing from the most important political agents the prospective of Iraqi Kurdistan
gaining international recognition is very small.
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Príloha č. 1: Komparácia normatívnych teórií secesie (tabuľka)

ETICKÉ
KRITÉRIA
KOMPARÁCIE

REMEDIÁLNE
TEÓRIE SECESIE
& A. BUCHANAN

TEÓRIE
NÁRODNÉHO
SEBAURČENIA

PLEBISCITNÉ
TEÓRIE

Liberálne demokracie; práva občanov aj skupín


Legitimizačný
axióm













Právo na
secesiu a
podmienky

Suverénny štát a územná
celistvosť
Interný proces
deliberácie

Náprava krívd
Anexia v minulosti
Dohoda
Práva menšín

Národný štát
Separované národy
Ochrana kultúrnej
skupiny
Vzájomné záväzky
a uznanie
ÁNO

Teritoriálna
dimenzia

Medzinárodné
právo

Právo na
diplomatické
uznanie



Sloboda, demokracia
a autonómia
Teritoriálne
spoločenstvo




Separovaný národ





Relatívna kultúrna
homogenita

Rozhodnutie väčšiny
v referende



Práva menšín

Životaschopnosť
spoločenstva aj
pôvodného štátu



Práva menšín (secesia)

NIE



Nacionalistické
a kultúrne skupiny



Skupiny imigrantské,
etnicky silno zmiešané
alebo so silnou dvojitou
identitou

ČIASTOČNE ÁNO

Ústavné právo
na secesiu






Obava z vydieranie



Status quo hraníc;
neodňateľné právo
existujúceho štátu
na územie





Rezervovaný postoj
k právu na secesiu
skupín s národnou
identitou

ÁNO



Súčasť ústavy alebo
medzinárodného práva



Časť ústavy ako poistka
proti tyranii väčšiny



Kritika statusu quo hraníc
existujúcich štátov
i nacionalistických
princípov práva na územie



Kritika statusu quo
hraníc existujúcich
štátov



Právo na územie
odvodené z ľudu



Skupina nemusí
vznášať územné nároky

Dohodou s právom
veta ústrednej moci

Liberálnemu
mysleniu chýba
argument
ospravedlnenia
hraníc





Spravodlivý
medzinárodný
systém



Transformácia
medzinárodného systému
a práva



Medzinárodné právo
reštriktívne v otázke
práva na secesiu



Medzinárodné
spoločenstvo ako
arbiter medzi
štátom a skupinou
(sebaurčenie)



Medzinárodný systém ako
arbiter práv menšín



Posilnenie role
edzinárodného súdneho
dvora (secesia)



Nárok len
legitímnych
politických entít
(kritérium
spravodlivosti,
demokratickej
vlády)



Prevláda obmedzená
podpora novému štátu





Rozhodovanie štátov
strategické, nie na základe
etického rozmeru

Diplomatické uznanie
je unilaterálnou
záležitosťou
jednotlivých štátov,
a nie morality

Územné práva skupín

Zdroj: ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionizmus & etické teórie: Allen Buchanan a
jeho kritici. 1. Brno: Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 978-80-7485-037-0.
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Príloha č. 2: Znázornenie územia autonómneho regiónu Iracký Kurdistan vrátane
sporných území (obrázok)

Zdroj: Disputed territories of Northern Iraq.In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. 02.05.2017 [cit. 2017-05-08. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Disputed_territories_of_Northern_Iraq&oldi
d=778260164
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Príloha č. 3: Znázornenie aktuálneho územia Irackého Kurdistanu vrátane
teritoriálneho rozdelenia moci medzi KDP a PUK (obrázok)

Zdroj: Iraq Control of Terrain Map: October 7, 2016. Institute for the Study of
War [online]. 2016 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z:
http://iswresearch.blogspot.cz/2016/10/iraq-control-of-terrain-map-october-7.html

