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Jak číst BGR

Tento background report, vytvořený pro účely Praž

ského studentského summitu, je dokument určený pro 

simulované jednání Rady bezpečnosti OSN. Obsahuje 

stručný přehled historického pozadí, příčin problémů a vý

voje bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo.

Jelikož se jedná primárně o materiál určený k samostu

diu a k vytváření stanovisek, některé informace – přede

vším postoje některých států zastoupených v Radě bezpeč

nosti – jsou účelově vynechány či nepříliš zdůrazněny.

Background byl napsán v červenci 2018, což znamená, 

že některé informace mohou být v době publikace neaktu

ální.
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1 Úvod

Demokratická republika Kongo (DRK) je zemí ležící ve 

středu Afriky. Je druhou největší a čtvrtou nejlidnatější zemí 

na kontinentu. Obyvatelstvo DRK je tvořeno příslušníky té

měř dvou stovek různých etnik a kmenů, což úzce souvisí 

s řadou problémů, kterými 

země trpí.1  Kongo si prošlo 

řadou válečných konfliktů, 

bylo řízeno mnoha nekom

petentními vládami a stále se 

ze škod, které způsobily, plně 

nevzpamatovalo. DRK totiž 

sužují prakticky všechny pro

blémy typické pro státy subsaharské Afriky. Jedná se přede

vším o vysokou korupci, zločinnost, chudobu, nezaměstna

nost a špatný stav infrastruktury.2 

Řadě dalších zemí subsaharské Afriky se podařilo částečně 

překonat komplikovanou minulost a nyní zažívají výrazný 

ekonomický růst. I ekonomika DRK v posledních několika 

letech roste.3  Pokud má ale skutečně dojít k dlouhodobé sta

bilizaci země, neobejde se tento proces bez úspěšného dokon

čení politické transformace v zemi. V současné době i nadále 

panuje špatná bezpečnostní situace v některých oblastech 

a zároveň si centrální vláda 

stále udržuje autoritářský cha

rakter. Uspořádání voleb a vy

řešení současné ústavní krize 

je nezbytné pro další rozvoj 

státu.

Osud této velké a lidnaté 

země totiž bude mít nepo

chybně silný vliv na vývoj v okolních státech. Klíčovou in

stitucí pro dosažení míru a stability v zemi je bezpochyby 

Organizace spojených národů (OSN) a především Rada Bez

pečnosti (UNSC). Už od vzniku DRK hrají zahraniční aktéři 

významnou roli ve směřování země a nepochybně budou mít 

silný vliv i v budoucnu.

2 Historie
Kongo bylo pod belgickou nadvládou až do druhé poloviny 20. století a komplikované koloniální dědictví si nese dodnes.

2. 1 Koloniální období

Oblast dnešní DRK byla kolonizována Belgičany, kteří 

toto území získali po dlouhých jednáních mezi evropskými 

mocnostmi. Na etnické rozložení nebyl brán zřetel, a tak 

se na území pod belgickou správou ocitlo velmi různorodé 

obyvatelstvo,4  přičemž v prvních letech byla tato vláda 

obzvláště krutá. Kongo bylo pod přímou správou belgic

kého krále Leopolda II. a s jeho vědomím docházelo v zemi 

k mimořádně brutálnímu zacházení s domorodým obyva

telstvem – podle odhadů zemřelo v tehdejším Leopoldově 

Kongu až 15 milionů lidí. Teprve pod silným tlakem došlo 

k předání správy země do rukou belgického parlamentu, 

a tak vzniklo Belgické Kongo. Pod státní kontrolou se situ

ace v zemi sice částečně zlepšila, ale stále se jednalo o velmi 

tvrdou vládu.5 

2. 2 Nezávislost

Kongo získalo nezávislost na základě rezoluce č. 1514 

z roku 1960 spolu s dalšími 17 africkými zeměmi. Prakticky 

ihned, ve stejném roce, propukla takzvaná „konžská krize“. 

Některé provincie (jmenovitě Katanga a Jižní Kasai) se za 

belgické podpory snažily6  neúspěšně odtrhnout. Tato krize 

rovněž vyvolala napětí mezi premiérem Lumumbou a pre

zidentem Kasavubu. Premiér se nejdříve obrátil s žádostí 

o pomoc na mezinárodní společenství, což vedlo ke zřízení 

ONUC (United Nations Operation in the Congo), která ale 

nedokázala naplnit Lumumbova očekávání. Belgie i USA 
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profitovaly z rozdělení země, a proto neměly žádný větší zá

jem na udržení její celistvosti. Premiér byl ale rozhodnutý 

obnovit a udržet jednotu státu, a tak se začal postupně od

klánět od původně deklarované neutrality a začal se sbližo

vat se Sovětským svazem.7  To způsobilo u západních zemí 

zděšení z pronikání sovětského vlivu do Afriky. V této chvíli 

zasáhl velitel armády Joseph Mobutu, který provedl státní 

převrat. Pod Mobutuovým velením se armádě postupně po

dařilo porazit separatisty a znovu převzít kontrolu nad úze

mím Konga. To, co se nazývá „konžská krize“, bylo ukončeno 

v roce 1965 státním převratem. Díky němu uchvátil Mobutu 

absolutní moc v zemi.8 

2. 3 Vláda Mobutu Sese Seka

Mobutuova vláda se vyznačovala masivní korupcí a ne

kompetentním řízením země a stala se archetypem státu, 

jehož přírodní bohatství bylo zcela přivlastěno malou skupi

nou čelních představitelů. Mobutuovým hlavním politickým 

programem byl proces autentizace, kdy se snažil zemi zbavit 

jejího koloniálního dědictví. Kongo bylo přejmenováno na 

Zaire a i Joseph Mobutu přijal nové jméno v domorodém ja

zyce (Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga).9  Tře

baže země disponovala rozsáhlými zásobami nerostných su

rovin a Mobutuův ostře antikomunistický postoj zajišťoval 

štědrou ekonomickou pomoc ze Západu, profitovalo z těchto 

prostředků jen velmi málo lidí blízkých Mobutuovi. To vedlo 

k hlubokým ekonomickým problémům, které se silně pro

jevily v pozdějších letech jeho vlády – vysoká míra korupce 

vládnoucí vrstvy nakonec vedla k ekonomickému kolapsu.10 

Ke konkrétním změnám Mobutua přiměl konec studené 

války, neboť značně opadla ochota západních zemí držet jej 

u moci.11  Mobutu souhlasil se zřízením koaličního kabinetu 

i s účastí opozice, nicméně i nadále si podržel kontrolu nad 

klíčovými institucemi. Současně však část opozice odmítla 

na kompromis přistoupit a dokonce zřídila vlastní paralelní 

vládu.12 

2. 4 První válka v Kongu (1996-1997)

Jeden z nejzásadnějších momentů, který silně ovlivnil 

celé Kongo (tehdejší Zaire), byla genocida ve Rwandě. Do 

DRK uprchly na dva miliony Hutuů v obavě před pomstou 

nové tutsijské vlády, která ovládla zemi po genocidě, kterou 

na nich Hutuové spáchali.13  Ve východním Kongu se Hu

tuové brzy přeskupili a začali terorizovat místní obyvatel

stvo, především etnické Tutsije. Rwanda se rozhodla spolu 

s Ugandou zakročit (oficiálně s cílem bránit obyvatelstvo 

východního Konga) a převzít kontrolu nad místními zdroji 

surovin.14  Spojily se proto s povstaleckým vůdcem Laurent

Désiré Kabilou a vpadly do Konga (tehdejšího Zairu). Ozbro

jené síly věrné Mobutuovi byly v tuto chvíli už velice slabé 

a nebyly schopny nepřátelské armádě čelit. Kabila tak brzy 

převzal moc v zemi.15 

2. 5 Druhá válka v Kongu

Druhá konžská válka představovala jeden z nejhorších 

válečných konfliktů v Africe, a to především kvůli vyso
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kým ztrátám na životech civilního obyvatelstva a zapo

jení velkého množství aktérů.16  Trvala od roku 1998 do 

roku 2003 a vyžádala si mezi 1 a 5 miliony obětí – údaje se 

značně liší kvůli nedostatku 

dat.17  Důvodem propuknutí 

další války bylo rozhodnutí 

prezidenta Kabily zbavit se 

rwandských a ugandských 

jednotek na svém území, 

které ovládaly východ země 

včetně oblastí bohatých na 

suroviny. Rwanda i Uganda se ale odmítly podřídit a místo 

toho zformovaly novou alianci povstalců s cílem Kabilu 

svrhnout. Ten požádal o pomoc Angolu a Zimbabwe a po

stupně se mu podařilo získat podporu řady dalších států.18  

Brzy po vypuknutí konfliktu se objevily pokusy o na

stolení míru. První dohodnuté příměří bylo podepsáno 

v Lusace v roce 1999,19  nicméně nebylo ani jednou ze stran 

dodržováno. Navíc se začaly 

objevovat i spory v rámci 

jednotlivých stran konfliktu. 

Důležitým zlomem ve válce 

byla smrt prezidenta Kabily 

v roce 2001. Ten zemřel při 

atentátu a byl nahrazen svým 

synem, Josephem Kabilou.20 

Zprostředkovatelem míru se nakonec stala Jihoafrická 

republika, díky které došlo k ukončení konfliktu dohodou 

ze Sun City.21  Přestože nejhorší fáze války skončila, boje 

i nadále pokračovaly a pokračují v regionech Kivu a v Ituri.
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3 Současná situace

Momentálně je sice DRK v lepším stavu než v dobách občan

ské války, nicméně i nadále v zemi působí řada ozbrojených skupin 

(viz výše), které s různou intenzitou operují v deseti z šestadvaceti 

provincií a obzvláště v posledních letech se násilí spíše stupňuje.

3. 1 Vláda v Kinshase

Počínaní prezidenta Jospeha Kabily je v současnosti zdrojem 

sílících obav napříč mezinárodním společenstvím. V souladu 

s ústavou schválenou v roce 2006 byl Kabila zvolen na pětileté 

funkční období s možností jednoho znovuzvolení. Kabila pak 

funkci obhájil i v roce 2011. Už v případě prvních voleb se ob

jevila četná obvinění z porušování volebního zákona i samotné 

ústavy. Zatímco první volby byly přes nedostatky označeny 

mezinárodními pozorovateli za relativně svobodné, u druhých 

byla situace podstatně horší.22  Opozice zpochybnila výsledek 

prvních voleb a u druhých jej otevřeně odmítla.23 

Vláda prezidenta Kabily mladšího je nepopulární a sílící ne

spokojenost potírá stupňujícími se represemi proti civilnímu 

obyvatelstvu.24  Vůbec největší problém ale v současné době 

představuje neustálé odkládání dalších prezidentských voleb. 

Ty se měly uskutečnit již v roce 2016, ale navzdory slibům se 

tak doposud nestalo. Po silném odporu opozice prezident Kabila 

přistoupil na dohodu, která stanovila konání voleb před koncem 

prosince 2017 a zároveň mu neumožnila další kandidaturu.25  

Jejich konání je ale soustavně odkládáno a volební komise ofi

ciálně prohlásila, že neočekává jejich konání před rokem 2019, 

což je také dáno obavou prezidenta z případné nestability po 

jeho odchodu z funkce.26  Prezident Kabila se nakonec rozhodl 

neucházet se o další funkční období, ale podpořil kandidaturu 

svého blízkého spolupracovníka Emmanuel Ramazaniho.27 

3. 2 Východní Kongo

Východ země při hranicích s Rwandou a Ugandou předsta

vuje historicky jednu z nejproblematičtějších oblastí. Přestože 

zde vliv těchto dvou států již není tak silný, i nadále zde působí 

více než sedmdesát různých ozbrojených skupin. Vláda prezi

denta Kabily nemá oblast plně pod kontrolou a především v od

lehlých oblastech je pro vládní síly komplikované operovat, 

z velké části kvůli absenci infrastruktury.28 

Ve východních regionech se rovněž nachází obzvláště bo

hatá naleziště nerostných surovin a minerálů, a proto jsou tyto 

oblasti klíčové pro vládu, která se zde snaží posilovat svůj vliv. 

Je pro ni však těžké najít v regionu nějaké spojence, bez kterých 

se posílení jejích pozic v oblasti neobejde.29 

3. 3 Aktéři konfliktu

Mimořádná komplikovanost hledání řešení konfliktu v DRK 

je dána především velkým množstvím různých stran, které často 

střídavě spolupracují a bojují mezi sebou. Jedná se jak o jednot

livé státy, tak o ozbrojené skupiny. V některých případech je ale 

obtížné tyto dvě skupiny aktérů od sebe odlišit.

3. 3. 1 Státní aktéři

Rwanda

Role Rwandy v celém konfliktu je zcela klíčová a v mnoha 

ohledech to byla právě genocida ve Rwandě, která byla impulsem 

pro vypuknutí bojů. Rwandská vláda podporovala prezidenta 

Kabilu (především prostřednictvím skupiny RCD, viz níže) při 

převzetí moci a následně využila svou pozici k těžbě nerostných 

surovin v zemi. Po skončení druhé konžské války, kdy se proti 

rwandským silám naopak postavil sám Kabila, její vliv sice po

klesl, nicméně nikdy zcela nezmizel. S pravděpodobnou podpo

rou Rwandy byla na východě země také zformována povstalecká 

jednotka M23.30 

Uganda

Uganda sice stála po boku Rwandy při podpoře Kabily bě

hem jeho snahy o převzetí moci, ale podporovala přitom vlastní 

povstaleckou skupinu MLC (viz níže). Zpočátku spolupracovala 

se Rwandou, nicméně v určité fázi se jejich zájmy rozešly a mezi 
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oběma zeměmi došlo ke střetu. Stejně jako u Rwandy bylo 

ugandským cílem získat nerostné suroviny a zajistit východní 

hranici. Ugandské síly operovaly především na severu země, 

v současné době je jejich vliv již spíše omezený.31 

3. 3. 2 Povstalecké skupiny

V DRK působí celá řada různých povstaleckých skupin, při

čemž řada z nich neomezuje své pole působnosti pouze na sa

motné Kongo.32  Mezi nejvýznamnější skupiny patří:

Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo

Zaire (AFDL nebo ADFLC)

AFDL bylo spojenectví různých opozičních skupin s pod

porou Rwandy a Ugandy, které svrhlo vládu Mobutu Sese Seka. 

Jeho vůdcem byl Laurent Désiré Kabila a po vítězství v první 

konžské válce se transformovalo v regulérní konžskou armádu.33 

Congolese Rally for Democracy (RCD)

RCD bylo primárně tutsijskou skupinou,34  která byla podpo

rována Rwandou. Pomohlo Kabilovi získat moc v zemi, nicméně 

později se ve druhé konžské válce postavilo proti němu. Kabilovi 

se díky podpoře Angoly a Zimbabwe podařilo svoji pozici uhájit 

a RCD se začalo postupně rozpadat i díky sílícímu vlivu Ugandy 

uvnitř skupiny. Organizace byla ještě více oslabena po otevře

ném střetu mezi Ugandou a Rwandou v roce 2003.35 

Movement for the Liberation of the Congo (MLC)

MLC bylo podporováno Ugandou a vedle konfliktu v Kongu 

působilo také ve Středoafrické republice. Aktivní bylo přede

vším na severu země a soupeřilo o vliv se skupinami podporo

vanými Rwandou. Po formálním ukončení války se přeměnilo 

v politickou stranu a v současné době představuje jednu z opo

zičních stran v zemi.36 

Mai Mai

Třebaže hlavní ozbrojené skupiny se zpočátku v DRK for

movaly z příslušníků cizích států, v reakci na jejich přítomnost 

začaly vznikat i skupiny rebelů složené z Konžanů. Ty bojovaly 

především proti zahraničním silám, ale v současné době bojují 

na straně vlády i proti ní a věnují se ve velké míře těžbě nerost

ných surovin. Jedná se o poměrně různorodou množinu skupin 

s někdy velmi protichůdnými zájmy (např.: PARECO, APCLS, 

URDC, či NDC).37 
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4 Role mezinárodního společenství

Mezinárodní společenství sehrálo klíčovou úlohu ve 

snaze nalézt řešení problému DRK a i v současnosti je 

v tomto ohledu velmi aktivní, neboť stále probíhá řada 

iniciativ. Zároveň je ale často podrobováno kritice, pro

tože nedokáže přizpůsobit své postupy lokálním podmín

kám.38 

4. 1 Mise MONUC

OSN znovu vyslala své jednotky do Konga po přijetí Lusacké 

dohody o klidu zbraní. Jednalo se o kontingent až devadesáti 

pozorovatelů, který měl monitorovat příměří na základě rezo-

luce č. 1258 (1999).39  Protože napětí v zemí přetrvávalo, byla 

brzy schválena další rezoluce č. 1291 (2000), která významně 

navýšila rozsah mise na maximální počet 5 537 příslušníků.40  

Zároveň také došlo k rozšíření jejich mandátu o přímý dohled 

nad dodržováním dohody a řadu dalších úkolů. S koncem války 

v roce 2004 bylo rezolucí č. 1565 rozhodnuto o dalším rozsáh

lém navýšení o 5 900 osob.41 

4. 2 Mise MONUSCO

Mise MONUC byla 1. července 2010 přejmenována na misi 

MONUSCO (the United Nations Organization Stabilization Mi

ssion in the Democratic Republic of the Congo).42  Jejím poslá

ním je pomáhat vládě DRK se stabilizací země a zároveň chrá

nit humanitární pracovníky, přičemž v případě nutnosti mají 

oprávnění použít při plnění 

těchto úkolů i vojenskou sílu.

Ve stínu zhoršující se bez

pečnostní situace byla v roce 

2012 podepsána dohoda 11 zemí z regionu.43  Tato považuje 

právě misi MONUSCO za klíčovou pro stabilizaci regionu a za 

ústředního aktéra mírového řešení. Právě s cílem dojít napl

nění této dohody byla rezolucí č. 2098 (2013) zřízena tzv. inter

venční brigáda.44  Tato nová jednotka představuje pokrok ve 

využívání peacekeepingu, neboť jejím úkolem je i přímý boj 

proti povstaleckým skupinám. Zároveň ale byly stanoveny po

měrně přísné podmínky fungování této jednotky a její mandát 

musí být každý rok prodlužován. K tomu od té doby pravidelně 

dochází, nicméně zároveň s tím 

je postupně snižován počet roz

místěných jednotek, a to až na 

současných 16 071.45 

I přes pozitivní přínos, který mise pro situaci v zemi dopo

sud měla, se jí nevyhnula řada skandálů, které poškozují její re

putaci mezi místním obyvatelstvem. Jedná se především o pří

pady znásilnění konžských žen příslušníky mírových sborů.46 

5 Závěr
Demokratická republika Kongo zůstává i nadále jednou 

z nejnebezpečnějších zemí Afriky. Řadu problémů, jejichž 

příčiny mají původ již v koloniální minulosti, se dosud ne

podařilo vyřešit a mnoho dalších se po nabytí nezávislosti 

objevilo. I přes své mimořádné surovinové bohatství zůstává 

DRK velmi chudou zemí a třebaže dochází k postupnému 

zlepšení, současně se v některých oblastech zhoršuje bezpeč

nostní situace.

Bez silného a stabilního politického systému nebude žádný 

posun k lepšímu možný, ale současná vláda prezidenta Kábily 

bohužel v tomto ohledu mnoho důvěry nevzbuzuje. Spíše 

naopak – projevuje stále silnější autoritářské tendence, které 

vycházejí ze snahy vlády udržet zemi alespoň částečně pod 

kontrolou. Tento vývoj zároveň mnohé vede k obavám z dal

šího zhoršení stavu lidských práv v zemi. Zlepšení situace se 

neobejde bez silného mezinárodního společenství, které ale 

už nesmí opakovat chyby minulosti. Právě Rada bezpečnosti 

musí sehrát aktivní úlohu a usilovně pracovat na konsenzuál

ním řešení, které by bylo ku prospěchu věci. Minulost Konga 

i celé Afriky dokazuje, že pokud se mezinárodní společenství 

z politických důvodů neodhodlá k akci, když je to nutné, může 

to mít velmi závažné následky.

 PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ 9

Rezolucí č. 2098 (2013) byla zří-
zena tzv. intervenční brigáda.“

tohle je bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo



Otázky pro jednání

1. Sehrál váš stát nějakou roli v konfliktech, které v Kongu proběhly? Jakou?

2. Má váš stát na území DRK ekonomické zájmy? Jak se případně promítají do zahraničněpolitických priorit?

3. Jak se váš stát staví k vládě prezidenta Kabily? Mělo by mezinárodní společenství intervenovat do tamější vnitropolitické situace, příp. jak?

4. Jaký je postoj vašeho státu k povstaleckým skupinám operujících v DRK?

5. Přispívá nebo přispíval váš stát na misi MONUSCO? Jaký je postoj vašeho státu k existenci mise?

6. Je pro vás důležitá otázka lidských práv v Kongu?

Doporučené zdroje
Conflict Minerals, Rebels and Child Soldiers in Congo 
krátký dokument přibližující realitu dnešního Konga

https://www.youtube.com/watch?v=kYqrflGpTRE

UN Documents for Democratic Republic of the Congo 
seznam dokumentů přijatých UNSC ohledně DRK

https://www.securitycouncilreport.org/un documents/democratic republic of the congo/

Congo is sliding back to bloodshed 
článek věnující se současné situaci v zemi a popisující rizika současného vývoje v zemi

https://www.economist.com/leaders/2018/02/15/congo is sliding back to bloodshed

The Landscape of Armed Groups in the Eastern Congo 
text podrobněji popisující jednotlivé frakce a skupiny působící v DRK

http://congoresearchgroup.org/wp content/uploads/2015/11/The Landscape of Armed Grou

ps in Eastern Congo1.pdf

MONUSCO 
oficiální web mise MONUSCO

https://monusco.unmissions.org/en
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