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Ohniska konfliktů v Africe dle etnických hranic 

Zdroj: African Conflict and the Murdock Map of Ethnic Boundaries [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

https://peterslarson.com/2011/01/19/african-conflict-and-ethnic-distribution/ 
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Příloha č. 2 

 

Vhodnost nástrojů mezinárodního práva pro řešení etnického konfliktu 

 

 Transformace 

vztahu 

Proces 

v rukách 

stran 

Zjištění 

zájmů 

a 

potřeb 

stran 

Účast 

stran na 

výsledku 

Výsledek 

reflektující 

zájmy a 

potřeby 

stran 

Možnost 

kreativních 

řešení 

Vyjednávání NE ANO NE ANO NE ANO 

Dobré 

služby 

NE NE NE NE NE NE 

Mediace ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Smírčí 

řízení 

MOŽNÁ NE NE NE NE NE 

Vyšetřování NE NE NE NE NE NE 

Arbitráž NE NE NE NE NE NE 

Mezinárodní 

soudnictví 

NE NE NE NE NE NE 
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Příloha č. 3 

Podmínky za jakých nástroje řešení sporů nejsou vhodné pro řešení etnických 

konfliktů 

 

 Vyjednávání Mediace Arbitráž  Mezinárodní 

soudnictví 

Podmínky, 

ve kterých 

je daný 

způsob 

nevhodný  

Opatření nebo 

náprava je 

požadována 

v krátkém časovém 

úseku a musí být 

přijato/ přijata 

soudem  

Opatření nebo 

náprava je 

požadována 

v krátkém 

časovém úseku a 

musí být přijato/ 

přijata soudem 

Strany 

vyhledávají 

řešení, které 

je založeno 

na zájmech a 

potřebách 

stran, nikoliv 

na právech. 

Spor je 

vhodný pro 

facilitativní 

nebo poradní 

procesy  

 Zásadní 

nerovnováha v síle 

a/nebo v jejích 

představitelích tzn., 

že alespoň jedna 

strana se nemůže 

vyjednávat s druhou 

za stejných 

podmínek  

Mediátor není 

schopen vyřešit 

problémy 

vznikající/ 

vyplývající 

z nerovného 

postavení stran  

Dlouhodobý 

vztah mezi 

stranami je 

pro ně 

druhořadý 

Strany hledají 

řešení, které je 

založeno na 

mimosoudním 

principu 

 Strany se rozhodnout 

neustoupit ze svých 

pozic  

Mediátor není 

schopen 

asistovat 

stranám při 

překročení 

mrtvého bodu 

v rámci řešení 

jejich situace  

 Dlouhodobý 

vztah mezi 

stranami je pro 

ně druhořadý 

 Prodlení může 

vyústit v oslabení 

práv jedné ze stran  

Prodlení může 

vyústit 

v oslabení práv 

jedné ze stran 

  

 Otázky, které mají 

význam pro 

veřejnost vyžadující 

rozhodnutí soudu 

Otázky, které 

mají význam pro 

veřejnost 

vyžadující 

rozhodnutí 

soudu 
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Příloha č. 4 

 

Mapa bojů, které proběhly během genocidy ve Rwandě  

 

 
 

Zdroj: [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: http://3.bp.blogspot.com/-JjtPYEAeAuQ/T3oDYiaO5-

I/AAAAAAAABgs/C1XWJcJnoGI/s400/genocide+map1-sm.jpg 

 

 


