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Jak číst BGR
Tento background, vytvořený pro účely Pražského stu-

– především postoje některých států zastoupených v Radě

dentského summitu, je dokument určený pro simulované

bezpečnosti – jsou účelově vynechány či nepříliš zdůraz-

jednání Rady bezpečnosti OSN. Obsahuje stručné pozadí,

něny.

příčiny a vývoj války v Jemenu.
Jelikož

se

jedná

primárně

Background byl napsán v červenci 2018, což znamená,
o

materiál

určený

k samostudiu a k vytváření stanovisek, některé informace

3

že především informace v kapitole Současný vývoj budou
v době vydání již neaktuální..
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1 Úvod
Pokud v diskuzi padne spojení „největší humanitární krize

Arabském poloostrově (AQAP – Al-Qaeda in the Arabian

dnešní doby“, člověk si pravděpodobně představí válku v Sý-

Peninsula). Mezitím si válka vyžádala přes 8 tisíc obětí a až

rii. Máme ji na očích neustále, její vývoj se ukázal být v mnoha

22,2 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc (odhady se

případech obzvlášť turbulentní. Ve stejném regionu však pro-

však velice liší).2

bíhá válka, která v podstatě zničila celý jeden stát, uvrhla jeho

Hluboké příčiny této války jsou spjaté nejen se složitým

obyvatele do největšího současného hladomoru, a přesto se

vývojem v regionu a s historií Jemenu, ale také s koloniálním

o ní nedozvíme z denních zpráv tolik jako o Sýrii.

imperialismem a studenou válkou. Odlišný vývoj jeho částí

1

Občanská válka v Jemenu zuří už čtyři roky a téměř

a ekonomické a náboženské rozdíly v Jemenu způsobily, že

okamžitě se do ní zapojili mezinárodní aktéři, ať už státy nebo

jakmile se země v roce 1990 sjednotila, vyvstalo na povrch

teroristické organizace. Konflikt se stal místem pro zástup-

velké množství problémů. Ty pak pro hlavní blízkovýchodní

nou válku mezi Íránem a Saúdskou Arábií a jejími spojenci.

aktéry, Saúdskou Arábii a Írán, vytvořily příležitosti k posí-

Zároveň se v mocenském vakuu vytvořily příležitosti pro

lení jejich vlivu či k obraně jejich zájmů v regionu. Výsledkem

organizace jako samozvaný Islámský stát či al-Káida na

je konflikt, který fakticky zničil jeden stát i jeho obyvatele.

2 Jemen před válkou
Historie Jemenu jako celku by byla velice krátkou kapito-

a poté se musel potýkat s problémy, které vedly až k dnešní ob-

lou. Jemen jako celistvý stát totiž až do roku 1990 neexistoval

čanské válce.

2. 1 Historický vývoj na území Jemenu
„Stát“ na území Jemenu vznikl poprvé v 9. století. Na se-

Po první světové válce získal sever Jemenu samostatnost

veru současného Jemenu začala vládnout dynastie Zajdovců,

a vzniklo zde království, zatímco jih byl pod britským vlivem

která také ustanovila svou vlastní šíitskou sektu „Zajdíja“,

roztříštěn do sultanátů. V roce 1962 se pak Severní Jemen

a imámové této dynastie si vládu udrželi až do roku 1962. Jih

stal po převratu republikou (Jemenská arabská republika).

Jemenu byl roztříštěn mezi různé arabské kmeny. Od začátku

Britové mezitím spojili území jižního Jemenu do federace – té

16. století začala na toto území pronikat Osmanská říše a s růz-

dali v roce 1967 nezávislost.4 Vzhledem k probíhající studené

nými úspěchy ovládala jak část jižního, tak severního Jemenu,

válce se pak Jižní Jemen za podpory SSSR rychle přetvořil do

kde se střetávala s výše zmíněnou dynastií. V 19. století pak

marxistické republiky – jediné na Blízkém východě.5 Jižní

Osmané dobyli severní Jemen, ale později zde čelili povstáním.

Jemen byl později kvůli slábnoucímu vlivu SSSR uvržen do

Ve stejné době na jihu Jemenu začalo působit Britské impérium

vnitřního politického boje a občanské války. Po uklidnění

a v roce 1839 dobylo přístav Aden. Svou přítomnost na jihu

se oba státy dohodly na sjednocení, ke kterému došlo v roce

posilovalo podporou různých sultanátů, které mezi sebou sou-

1990 pod prezidentem Alí Abdalláh Salehem ze Severního

peřily. Jižní Jemen se tak postupně dostával pod britský vliv.

Jemenu.6

3

2. 2 Problémy sjednoceného Jemenu a arabské jaro
Rozdíly mezi jihem a severem byly již od počátku společného státu velké. Už v roce 1994 se jih, jehož představitelé
se cítili politicky diskriminovaní, pokusil neúspěšně odtrh-

4

nout.7 Na začátku 21. století pak začala v zemi výrazně působit AQAP a provedla několik teroristických útoků.8
Prezident Alí Abdalláh Saleh se během vlády opíral o ar-
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Obr. 1: Území dnešního Jemenu v době studené války76
mádu a do důležitých funkcí dosazoval rodinu a přátele. To

takovému povstání v Jemenu intervenovat.14

popouzelo především opozici na jihu Jemenu, která si připa-

Ani Jemenu se nevyhnulo tzv. arabské jaro (série pro-

dala marginalizovaná.9 Většina politické moci se také sou-

testů, revolucí, převratů, ale i občanských válek v arabském

středila v hlavním městě Jemenu Sana’a, které se nachází na

světě, která začala revolucí v Tunisku v roce 2010), které se

severu. V roce 2007 vzniklo takzvané „Hnutí jihu” (Southern

šířilo napříč arabskými zeměmi. Protesty proti vládě pro-

movement – arabsky al-Hiraak al-Janoubi), které sdružuje

pukly ve většině země, Hútíové v boji proti vládním silám

různé politické frakce. Jednotliví členové mají různá poli-

získávali převahu, AQAP zvýšila frekvenci útoků.15 To vy-

tická očekávání – od větší autonomie až po vyhlášení nezá-

volalo ve světě obavy, že by se Jemen mohl zhroutit a jeho

vislosti.

území by mohly ovládnout teroristické organizace. Evrop-

10

V průběhu prvního desetiletí 21. století byl Jemen také

ská unie, Organizace spojených národů,16 a především Rada

jedním z nejchudších států Blízkého východu, kdy mezi nej-

pro spolupráci v Perském zálivu (GCC – Gulf Cooperation

větší problémy patřila například dostupnost potravin a pitné

Council – organizace šesti států – Saúdské Arábie, Kuvajtu,

vody.

Kataru, Spojených arabských emirátů, Ománu a Bahrajnu)

11

Jemen ovšem není rozdělen jen sociálními a ekonomic-

vystoupily proti Salehovi a ten musel pod mezinárodním

kými problémy. Z náboženského hlediska je země převážně
sunnitská (tvoří 65 % z 28 milionové populace), ale na severu
Jemenu se nachází již zmíněná šíitská menšina Zajdíja a také
menší šíitská odnož Ismá‘ílíja (dohromady tvoří necelých
35 % populace).12 V průběhu 80. a 90. let 20. století se zajdíjští šíité zformovali do hnutí Hútíů. Toto hnutí si kladlo
za cíl uchovat tradice Zaijdovců a šíitského islámu a také se
snažilo získat zpět vliv ztracený po roce 1962, kdy se země
změnila z monarchie na republiku.13 Od roku 2004 do roku
2010 Hútíové povstali celkem šestkrát proti Salehově vládě.
Saúdská Arábie musela dokonce v roce 2009 kvůli jednomu

5

Alí Abdalláh Saleh (1942-2017)
Moc získal již v Severním Jemenu v roce 1978 ještě
před sjednocením, když se stal prezidentem země.
V roce 1990 pak došlo ke sjednocení Jemenu a Saleh
byl opět jmenován prezidentem. Od té doby si autoritářsky udržoval svou pozici, a to až do protestů
v rámci arabského jara v roce 2011, kdy ho nahradil
Abd Rabú Mansúr Hádí. Saleh ovšem nadále vystupoval proti Hádímu pod záštitou vlastní politické strany
a v předvečer vypuknutí války uzavřel alianci se
starými nepřáteli – Hútíi. Po jejich boku bojovali Salehovi příznivci až do prosince 2017, kdy se spojenectví
rozpadlo a Saleh sám zemřel v boji s Hútíi.77
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tlakem v roce 2011 odstoupit. Novým prezidentem se stal

národního dialogu” (NDC – National Dialogue Conference),

Abd Rabú Mansúr Hádí. GCC s podporou OSN a Spojených

mezi jednotlivými aktéry v Jemenu (s výjimkou teroristic-

států amerických iniciovala sérii jednání, tzv. „Konferenci

kých organizací) o přeměně Jemenu a nové ústavě.17

Obr. 2: Náboženské rozdělení Jemenu78

3 Občanská válka
Reformní proces trval od roku 2013 do ledna 2014, kdy

na’a. Neustávaly protesty a demonstrace, ani občasné srážky

byla navržena nová ústava. Hlavní snahou NDC bylo vy-

mezi Hádího vojáky a Hútíi. Prezident Hádí byl obecně

tvořit ideální uspořádání Jemenu, které by vyhovovalo co

považován za slabého a jeho vláda za zkorumpovanou.19

nejvíce aktérům. Jednotlivé strany se snažily zabránit cen-

Část armády a politických činitelů zůstala věrná bývalému

tralizaci moci. Výsledkem byl návrh rozdělit Jemen do šesti

prezidentovi Salehovi, který zůstal v čele jedné z nejsilněj-

federativních regionů, což byl kompromis, na kterém se do-

ších politických stran v Jemenu, Všeobecného lidového kon-

hodly všechny strany kromě Hútiů, kteří chtěli celou zemi

gresu (General People’s Congress – GPC).20 AQAP zároveň

rozdělit do dvou federativních regionů.18

od roku 2012 stupňovala své útoky a dokonce se jí podařilo

Problémy v Jemenu mezitím neutichaly. Hútíové stále
rozšiřovali svůj vliv ze severu směrem k hlavnímu městu Sa-

6

na krátký čas ovládnout části jižního Jemenu, kde silně působí dodnes.21
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Obr. 3: Navrhovaná podoba federativního uspořádání Jemenu (únor 2014)81

3. 1 Začátek války a intervence saúdské koalice
V červenci 2014 Hádího vláda prudce zvýšila ceny benzínu
v Jemenu, což vyvolalo masové demonstrace po celé zemi. Lidé
žádali snížení cen a novou vládu. Iniciativu v těchto protestech
převzali Hútíové, kteří se prezentovali jako Hádího nejsilnější
protivníci. Na jejich stranu se postavila i velká část sunnitské populace a také část armády, která stále podporovala bývalého prezidenta Saleha.22 Hútíové zahájili rozsáhlou ofenzívu, přičemž
nakonec v září 2014 ovládli hlavní město Sana’a. Tento zlom
je povětšinou považován za začátek současné občanské války
v zemi. V lednu 2015 pak donutili Hádího a jeho vládu rezigno-

Abd Rabú Mansúr Hádí (*1945)
Hádí byl původně politickým činitelem z Jižního
Jemenu. Po sjednocení v roce 1990 se stal Salehovým
viceprezidentem. Ze stínu Saleha vystoupil poprvé až
v roce 2011 během protestů v zemi. V roce 2012 pak
Saleha nahradil jako prezident Jemenu.79 Jeho vláda
byla ovšem vnímána jako slabá a mezi Jemenci spíše
negativně. V roce 2014 byl svržen Hútíi a o rok později
byl donucen uprchnout ze země do Saúdské Arábie,
kde požádal země GCC o pomoc. Mezinárodně je
uznáván jako legitimní prezident Jemenu. Jeho příznivci se snaží po boku saúdskoarabské koalice porazit
Hútíe a přivést Hádího zpět k moci.80

vat.23
Prezident Hádí později uprchl ze svého vězení v Sana’a do

i Radu bezpečnosti OSN.25

Adenu a odvolal rezignaci. V reakci na to spojené síly Hútíů

Saúdové a jejich spojenci se postavili na stranu mezinárodně

a prezidenta Saleha znovu obnovily ofenzívu. Hútíové Adenu

uznávané vlády prezidenta Hádího a zahájili operaci Decisive

dosáhli 25. března. Prezident Hádí proto uprchl ze země do Sa-

Storm – vstoupili do občanské války v Jemenu. 26. března 2015

údské Arábie a požádal ji o pomoc (mj. se přitom odvolával na

zahájila koalice letecké bombardování hútíjských pozic a ná-

článek 51 Charty OSN, který hovoří o přirozeném právu na indi-

mořní blokádu.26 Válka v Jemenu tím získala mezinárodní roz-

viduální či kolektivní sebeobranu).24 Zároveň o podporu požádal

měr.

3. 2 Hlavní aktéři a jejich zájmy
Ačkoliv se občanská válka zdá především jako boj mezi Hú-

Hádího, který má rovněž podporu od sunnitské mezinárodní

tíi a provládními silami, situace je mnohem složitější. Část Je-

koalice a také nepřímo od některých západních států. Hútíové,

menu se, ač s rozdílnými očekáváními, postavila za prezidenta

kteří se v boji proti Hádímu profilují nejvíce, chvíli bojovali po

7

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ

tohle je bezpečnostní situace v Jemenu

boku bývalého prezidenta Saleha, pak se ovšem oba aktéři ob-

tře vystupovala proti prezidentu Hádímu. V předvečer občan-

rátili proti sobě. Do celé občanské války se pak zapojuje také

ské války pak Saleh uzavřel překvapivou alianci s Hútíi.33

Írán, otázkou ovšem je, do jaké míry. Existují důkazy, že Teherán Hútíe podporuje jak politicky, tak materiálně.

27

Jak ovšem válka nabývala na intenzitě, postupně se vynořovaly příliš rozdílné představy a cíle obou aktérů – aliance

Silným aktérem zůstávají různé teroristické organizace,

s Hútíi stála na křehkých základech. Saleh začal hledat jiné pří-

především AQAP a od roku 2015 také jemenská odnož takzva-

ležitosti, jak získat ještě větší moc a jak se vymezit vůči Hútíům.

ného Islámského státu (IS).

Ti ho začali podezřívat, že vyjednává se saúdskoarabskou koalicí.34 Salehovi věrní se v hlavním městě Sana’a několikrát střetli
s Hútíi v menších potyčkách, a když se Hútíové dozvěděli, že

3. 2. 1 Hútíové

je Saleh ochoten se Saúdy opravdu jednat, aliance se okamžitě
Hlavní představitelé šíitské Zajdíjy v Jemenu byli ještě před

zhroutila. 4. prosince 2017 Hútíové oznámili, že Saleha zabili

začátkem války nejsilnější opozicí proti prezidentu Hádím. Jako

v boji poblíž Sana’a.35 Jeho podporovatelé se roztříštili mezi

politické hnutí se vyprofilovali po invazi USA do Iráku v roce

Hútíe, provládní síly a Salehova syna.36

2003, proti které ostře vystoupili. Od té doby protestovali proti
jemenské orientaci na Spojené státy a zároveň se v průběhu prv-

3. 2. 3 Provládní síly

ního desetiletí 20. století postavili vojensky i politicky do čela
odporu, který byl podmíněn především špatnou ekonomickou
a sociální situací, proti vládě
Saleha a později Hádího.28
Od počátku války bojují

“

Hútíové proti vládním silám
prezidenta Hádího a proti
saúdskoarabské

koalici.

Na

Cílem provládních sil je ukončit hútíjskou rebelii. Ačkoliv
se oficiálně shromáždily za pre-

Ačkoliv se občanská válka zdá
především jako boj mezi Hútíi
a provládními silami, situace
je mnohem složitější.

podzim 2014 uzavřeli alianci

zidentem Hádím, zájmy jednotlivých provládních frakcí jsou
značně různorodé. Prezident
Hádí si jako zástupce mezinárodně uznané vlády přeje zůstat u moci. Jih Jemenu se sice

s bývalým prezidentem Salehem ve snaze co nejrychleji ovlád-

postavil na stranu prezidenta Hádího, nicméně samotné Hnutí

nout celou zemi a ukončit vládu prezidenta Hádího. Na konci

jihu tvoří velké množství lokálních kmenů a různých stran

listopadu 2017 se ovšem Saleh obrátil proti svým bývalým spo-

a frakcí s různými zájmy. Důkazem toho může být, že ačkoliv

jencům.

saúdskoarabská koalice vystupuje jako celek, jednotlivé členské

29

Rozpad koalice Hútíe výrazně oslabil.

Z vojenského hlediska trpí Hútíové především nedostatkem

státy podporují různé části provládních sil.37

leteckých, námořních a protileteckých sil. Musí spoléhat na
pozemní síly a dobrou znalost Jemenu (především hornatého

3. 2. 4 Saúdskoarabská koalice

severozápadu), což jim umožňuje efektivně vést válku především na hranici se Saúdskou Arábií.30 Navíc se jim několikrát

K pochopení intervence Saúdské Arábie a jejích spojenců

podařilo raketovými střelami zaútočit na území Saúdské Ará-

v Jemenu je nutné znát konflikt, který je někdy označován jako

bie a zároveň provést několik úspěšných útoků na příhranič-

studená válka na Blízkém východě.

ním území Saúdů.

31

Jejich vojenské vybavení vzbuzuje dohady

o tom, že jsou podporováni Íránem.

32

Od roku 1979, kdy proběhla íránská revoluce, stojí Írán a Saúdská Arábie na opačných stranách téměř ve všech konfliktech,
které na Blízkém východě vypukly. Jako hlavní rozdíl a důvod pro

3. 2. 2 Saleh a GPC

konflikt se často uvádí hlavní náboženství obou států – sunnitský islám pro Saúdskou Arábii a šíitský islám pro Írán. Po studené

Bývalý vůdce Jemenu Saleh vycítil za vlády prezidenta Há-

válce síla obou regionálních mocností narůstala. Írán i Saúdská

dího šanci znovu získat moc. Jeho strana GPC, která i po jeho

Arábie se od té doby snaží vyplnit mocenská vakua na Blízkém

rezignaci zůstala vedle Hútíů nejsilnější politickou entitou, os-

východě a mnohdy k tomu využívají náboženské spory mezi šíity

8

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ

tohle je bezpečnostní situace v Jemenu

a sunnity. Příkladem takového zapojení obou zemí může být válka

nezávisle.46 Mnoho mezinárodních aktérů přímo obvinilo Írán

v Iráku, válka v Sýrii a nakonec i právě válka v Jemenu.38

z dodávání vybavení Hútíům, a to i v době, kdy začala platit rezo-

Hútíové

jsou

okrajovou

větví šíitského islámu.

39

Už

tento fakt je pro Saúdskou
Arábii dost závažný na to, aby

luce Rady bezpečnosti (UNSC)

“

alespoň podporovala prezidenta
Hádího. Hútíové se nacházejí
především v severním Jemenu,

Oficiálním cílem saúdskoarabské koalice je nastolit zpět vládu
prezidenta Hádího, a tak Jemenu přinést alespoň zdánlivou
stabilitu.

který hraničí se Saúdskou Ará-

č. 2216 o embargu na dovážení
zbraní na území Jemenu.47
Saúdskoarabská

koalice

a Spojené státy americké několikrát obvinily Teherán z vojenské
podpory Hútíů.48 Tvrdí, že na
různých místech v Jemenu byly

bií, a mnohokrát vyjadřovali svou náklonnost vůči Íránu.

40

Obavy Saúdů navíc zvýšily dohady o tom, že Írán podporuje

objeveny zbraně Hútíů, které s vysokou pravděpodobností pocházejí z Íránu.49

Hútíe vojensky.41 Vytvořili proto koalici států, kterou zaštiťuje

Jisté je, že Írán nepopírá politickou podporu Hútíů. Jakou-

GCC, a vstoupili do země. Kromě Saúdské Arábie jsou součástí

koliv jinou podporu pro šíitské vzbouřence ze své strany ovšem

koalice Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Egypt, Kuvajt, Jordán-

odmítá.50

sko, Maroko, Súdán, Malajsie, Senegal a Pákistán (ten však podporu pouze vyjadřuje).42

3. 2. 6 IS a AQAP

Oficiálním cílem saúdskoarabské koalice je nastolit zpět vládu
prezidenta Hádího, a tak Jemenu přinést alespoň zdánlivou stabi-

Jak válka v Jemenu nabývala na síle a v zemi se objevila
další mocenská vakua, staré i nové teroristické organizace na

litu.43
Ve válce dokazuje saúdskoarabská koalice svoji přítomnost

jeho území posílily svoji přítomnost. V březnu 2015 v Sana’a

především leteckými silami a námořní převahou.44 Z humanitár-

spáchal svůj první útok v zemi IS, při kterém zabil přes 100

ního hlediska jsou nejpalčivějšími tématy koaliční bombardování

lidí.51 Přítomnost AQAP je silná na jihu země, kde ovládá části

měst a velké ztráty na životech civilistů.45

jemenského území.
Ačkoliv jsou teroristé často vytlačováni, ať už provládními
silami nebo Hútíi, AQAP chaosu v Jemenu úspěšně využívá.

3. 2. 5 Írán

Například v případě města al-Mukalla na jihu země, které
Spekulace, do jaké míry Írán podporuje Hútíe v boji proti pre-

AQAP ovládala až do roku 2016, kde se mnozí obyvatelé vy-

zidentu Hádím, se různí. Vztahy mezi Hútíi a Íránem podle někte-

slovili, že vláda al-Káidy byla v mnoha ohledech lepší než zno-

rých názorů rozhodně nejsou vazalské a Hútíové jednají na Íránu

vuobnovená Hádího vláda, která nastoupila po ní.52

Obr. 4: Infografika znázorňující zapojení dalších států v Jemenu (2017)82
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3. 3 Současný vývoj
Od chvíle, kdy saúdskoarabská koalice vstoupila do války,

schopny dosáhnout i hlavního města Rijádu.

uplynuly více než tři roky. Spojenci prezidenta Hádího byli

Problémem Hútíů nadále zůstávají nálety a námořní blo-

schopni zastavit ofenzívu Hútíů a do konce roku 2015 je vytla-

káda, především na západě země. Aktuálně nejdůležitějším

čit z jižního Jemenu. Prolomit jejich linie na severu a severozá-

bodem ve vývoji zůstává přístav Hudajda (angl. Hodeidah,

padu se jim ale nepodařilo. Velká část území ovládaného Hútíi

Al-Hudaydah),

je hornatá a ideální pro guerillovou válku.

13. června 2018. Od té doby o město zuří bitva. Z tohoto pří-

Na konci roku 2017 aliance Hútíů a prezidenta Saleha padla
a Hútíové přišli jak o část popularity mezi obyvateli Jemenu, tak

kterého

saúdskoarabská

koalice

dosáhla

stavu do země proudí většina zboží a potravin a také – jak tvrdí
saúdskoarabská koalice – zbraně pro Hútíe z Íránu.53

i o část poradců a vojáků, kteří byli věrni Salehovi. I přesto byli

Bitva je považována za největší z celé války a stále probíhá,

schopni dosáhnout úspěchů – nadále ostřelují území Saúdské

jelikož je město silně opevněné Hútíi, kteří byli schopni proza-

Arábie dostupnými íránskými raketami, z nichž některé byly

tím ofenzívu saúdskoarabské koalice zastavit.54

Obr. 5: Vývoj války v Jemenu (11. červenec 2018),83 červená: Hútíové, modrá: provládní síly, zelená: AQAP

3. 4 Humanitární krize
Čtyři roky občanské války, nálety, námořní blokáda a teroris-

(22,2 milionů) potřebuje humanitární pomoc. Až 18 milionům

tické útoky v zemi s vážným nedostatkem pitné vody a potravin

lidí hrozí vážný nedostatek jídla a až 2,2 milionu dětí trpí pod-

vytvořily v Jemenu největší
humanitární krizi posledního
desetiletí.

55

Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí

“

výživou. Poslední informace

Až 18 milionům lidí hrozí vážný
nedostatek jídla a až 2,2 milionu dětí trpí podvýživou.

OSN (United Nations Office

ukazují, že se země pohybuje na
hranici hladomoru.56
Od roku 2017 pak v Jemenu
vypukla epidemie cholery – odhaduje se výskyt až 1,1 milionu

for the Coordination of Humanitarian Affairs – UNOCHA)

případů. Téměř 55 % populace má problémy s dostupností čisté

z celkové populace Jemenu (přibližně 29 milionů) až kolem 75 %

pitné vody, až 2 miliony lidí byly vnitřně vysídleny ze svých do-
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movů a na 280 000 opustilo zemi.57

a požádala UNSC o jejich vyšetření.60

Samotný konflikt si pak vyžádal dle Světové zdravotnické
organizace (WHO) téměř 9 000 mrtvých,

58

některé odhady ov-

šem hovoří až o 16 000.

Nálety saúdskoarab-

ské koalice, mnohdy na civilní cíle, si vyžádaly podle odhadů Rady pro lidská práva OSN (UN HRC) kolem 3 000
z celkových 5 000 obětí do konce srpna 2017.61

59

Velkým problémem pro Jemen zůstávají nálety saúd-

Dalším prohlubováním humanitární krize v Jemenu je blo-

skoarabské koalice. Organizace Human Rights Watch (HRW)

kování humanitární pomoci a konvojů, a to všemi zúčastněnými

dokonce obvinila Saúdskou Arábii z válečných zločinů

stranami.62

Obr. 6: Infografika o humanitární situaci v Jemenu (červenec 2018)84

4 Jemen a OSN
OSN se začala v Jemenu příměji angažovat už v roce 2011,

ská válka, UNSC vyzvala v prohlášení Hútíe, aby se stáhli

kdy UNSC schválila jednomyslně rezoluci č. 2014. V té varo-

z okolí Sana’a a zastavili veškeré operace.67 Od té doby OSN

vala před občanskou válkou v Jemenu a podpořila iniciativu

situaci monitoruje, přičemž její ostatní orgány se podílejí na

GCC, čímž se fakticky postavila proti prezidentu Salehovi.

dodávkách humanitární pomoci a dle své agendy podávají

63

Aby mohla OSN lépe zastřešit budoucí politická jednání,

zprávy o vývoji v zemi.

ustanovila Speciální politickou misi pro Jemen (Special Po-

Rada bezpečnosti od začátku války schválila 6 rezolucí

litical Mission for Yemen) – ta podávala Radě bezpečnosti

– většina z nich se týkala sankcí a embarga uvalených na

pravidelné zprávy o dění v zemi.

území Jemenu a na zúčastněné strany. Rezoluce č. 2201 mí-

64

V době vyjednávání pak OSN nabízela platformy pro jed-

řila především na Hútíe poté, co rozpustili jemenský parla-

nání a podporovala snahy o přeměnu země. V roce 2012 pak

ment. V této rezoluci UNSC urgovala Hútíe ke klidu zbraní

v obavě o budoucnost procesu UNSC jednomyslně schválila

a k okamžitému zapojení do mírového procesu zastřešeným

rezoluci č. 2051, která vyzývala aktéry, aby se drželi plánu

OSN.68

GCC a nesabotovali vyjednávání – v té době dokonce UNSC

č. 2204, ve které se odvolala na dřívější rezoluci č. 2140

pohrozila tím, že zváží použití prostředků dle článku 41

a uvalila na povstalce sankce v podobě zmrazení majetku

Charty OSN (úměrná přerušení hospodářských, diploma-

a zákazu cestování. Spolu s tím ustanovila zvláštní komisi

tických a jiných styků s postiženým aktérem).

pro sankce ohledně konfliktu v Jemenu.69

65

Na začátku

O necelé dva týdny později pak schválila rezoluci

roku 2014 – těsně před vypuknutím konfliktu – schválila

Po vstupu saúdskoarabské koalice schválila UNSC další

UNSC další rezoluci č. 2140. Jednání o nové jemenské ústavě

rezoluci č. 2216. Podle kapitoly VII Charty OSN vyžadovala

tehdy vrcholila a UNSC je touto rezolucí podpořila. Zároveň

po Hútíích klid zbraní, odkázala se na rezoluci č. 2140 a uva-

připravila mechanismus, kterým by mohla postihovat pří-

lila další sankce. Zároveň uvalila zbraňové embargo na Hútíe

padné narušitele mírového procesu.

a na síly prezidenta Saleha.70

66

Když v roce 2014 Hútíové ovládli Sana’a a začala občan-

11
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23. února 2017 (2342)72 a 26. února 2018 (2402)73 poté pouze

embargo na řízené střely, určité typy min, technologické po-

prodloužily sankce již uvalené v rezolucích č. 2204 a 2216.

znatky a prostředky, díky kterým by bylo možno tyto zbraně

Projednávání poslední rezoluce (2402) se ovšem v UNSC

vyrobit nebo sestavit.74 Velvyslanec Spojeného království

neobešlo bez problémů. Původní znění rezoluce, které na-

během jednání několikrát odsoudil raketové útoky na Saúd-

vrhlo Spojené království, bylo totiž vetováno Ruskou fede-

skou Arábii ze strany Hútíů a obvinil Írán ze snahy destabi-

rací. Spojené království totiž navrhovalo rozšířit zbraňové

lizovat region.75

5 Závěr
Konflikt v Jemenu je výsledkem komplikované historie

koalice mezitím vytlačila Hútíe z jihu a nyní se snaží prorazit

země. Sever a jih státu se od sebe liší historicky, sociálně i ná-

hútíjské linie na severozápadě a severu země. Poslední bitva,

božensky – zatímco sever je spíše šíitský, jih spíše sunnitský.

která momentálně probíhá, je o přístav Hudajda.

Špatná ekonomická situace a autoritativní režim prezidenta
Saleha vedly k vytvoření silné opozice. Nejsilnější protivládní

Válka je považována za zástupnou válku mezi Saúdskou
Arábii a Íránem, který je obviňován z podpory Hútíů.

stranou se stali Hútíové – šíitské hnutí. Saleh byl donucen od-

Samotný Jemen je momentálně v největší humanitární krizi

stoupit po protestech v roce 2011, nicméně následný politický

posledního desetiletí. Více než polovina populace nemá přístup

proces, který se snažil o reformu země, ztroskotal poté, co Hú-

k čisté pitné vodě a mnoho lidí se pohybuje na hranici hlado-

tíové dobyli hlavní město Sana’a. Nový prezident Hádí uprchl

moru. Válka si vyžádala v různých odhadech přes 8 000 obětí.

ze země a požádal o pomoc Saúdskou Arábii a její sunnitské

OSN se v Jemenu výrazněji angažuje od roku 2011. Od

spojence. Ti v zemi intervenují od roku 2015.

začátku války schválila Rada bezpečnosti 6 rezolucí, většina

Od té doby je země pustošena válkou mezi Hútíi a provlád-

z nich se týká embarga a sankcí na území Jemenu mířených

ními silami. Na různých místech jsou silně přítomny teroris-

především proti Hútíům. Konflikt nicméně stále trvá a huma-

tické organizace, především AQAP, dříve i IS. Saúdskoarabská

nitární krize se prohlubuje.
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Otázky pro jednání
1.

Vyjadřuje Vaše země podporu určité straně v konfliktu?

2.

Účastní či účastnila se Vaše země nějakým způsobem konfliktu?

3.

Přispívá Vaše země nějakým způsobem k humanitární pomoci v Jemenu?

4.

Proběhla od roku 2015 nějaká mírová jednání? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Jaké byly problémy případných jednání?

5.

Měla by být v Jemenu zřízena pozorovatelská mise OSN, případně i mírová mise OSN či jiný typ mise?

6.

Měly by být sankce proti určitým aktérům v Jemenu prodlouženy či rozšířeny? Nebo by měly být sankce použity i na další aktéry?

7.

Měly by být sankce rozšířeny na určitý typ vojenského vybavení či na jiné válečné prostředky?

8.

Jaké jsou vztahy Vaší země s Íránem a Saúdskou Arábií?

9.

Měli by být konkrétní aktéři vyzváni k tomu, aby neomezovali přístup humanitární pomoci do země? Pokud ano, tak kteří?

Doporučené zdroje
interaktivní mapa konfliktu v Jemenu
https://yemen.liveuamap.com
„studená válka” na Blízkém východě
https://www.youtube.com/watch?v=veMFCFyOwFI
dokumenty UNSC ohledně Jemenu
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/yemen/
humanitární situace v Jemenu z pohledu OCHA
https://www.unocha.org/yemen
chronologie konfliktu a stručná historie Jemenu od BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951
OSN v Jemenu
http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home.html
AQAP v Jemenu
https://jamestown.org/program/guns-hire-al-qaeda-arabian-peninsula-securing-future-yemen/
operation decisive torm od Al Jazeera (2015)
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951
research paper o jihu Jemenu a jeho postavení v celém konfliktu
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-03-27-yemen-southern-powder-keg-salisbury-final.pdf
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