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Úvod
V Libyi za posledních pět let probíhá již druhá občanská válka. V roce 2011 byl svržen diktátor
Muammar Kaddáfí a od té doby se situaci v zemi nepodařilo plně stabilizovat. Pokus o ustavení
demokratického zřízení v zemi byl neúspěšný a po volbách v roce 2014 se situace
destabilizovala natolik, že vyústila v současnou občanskou válku. Válka pak nepředstavuje boj
dvou proti sobě stojících stran, ale nepřehledný konflikt probíhající na mnoho místech, v kterém
je zapojeno více účastníků. Kromě dvou různých vlád (které se obě označují za legitimní
zástupce libyjského lidu) se také bojů účastní Islámský stát a mnoho lokálních povstaleckých
skupin a milic.
Konflikt se stal důležitým i pro Evropu, neboť tamní chaos napomohl tomu, že se z Libye stala
tranzitní země, z jejíchž břehů odplouvají do Evropy desetitisíce uprchlíků. Mezinárodní
společenství však s výraznější intervencí vyčkává.

Historické pozadí situace
Vznik a historické dělení Libye
Pro pochopení současné Libye je třeba si uvědomit, že země v dnešní podobě vznikla relativně
nedávno. Moderní Libye datuje svůj vznik teprve do roku 1951, kdy vyhlásila nezávislost jako
Spojené království Libye. Do té doby nešlo o jednu zemi, ale o tři na sobě vesměs nezávislé
regiony – Tripolsko, Kyrenaiku a Fezzán, které byly většinu času pod správou různých impérií
(jako například Řím, Osmanská říše, Itálie, Británie nebo Francie). Teprve pod italskou
koloniální správou byly tyto tři historické regiony spojeny v jeden celek a roku 1934
pojmenovány jako „Libye“ (což byl ve starověku užívaný název pro severozápadní Afriku).1 Po
porážce Itálie ve druhé světové válce byla Libye rozdělena do tří sfér vlivu, Tripolsko zůstalo
Itálii, Kyrenaika připadla Británii a kontrolu nad Fezzánem získala Francie.2 Rezoluce Valného
shromáždění OSN č. 289 (IV)3 z konce roku 1949, která řešila nakládání s bývalými italskými
koloniemi, však doporučila, aby z těchto tří regionů vznikl nezávislý stát Libye. K tomu skutečně
došlo a roku 1951 se tři celky osamostatnily a vyhlásily nezávislost jako Spojené království
Libye. Králem se stal Idris I., do té doby emír Kyrenaiky a Tripolska, který v meziválečném

Libya profile - Timeline. BBC [online]. 2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/worldafrica-13755445
2 CAVENDISH, Richard. TheKingdomofLibyaisEstablished. HistoryToday [online]. 2001, (Volume 51) [cit. 2015-0726]. Dostupné z: http://www.historytoday.com/richard-cavendish/kingdom-libya-established.
3 Rezoluce Valného shromáždění 289 (IV). Organizace spojených národů. 1949. Dostupné také z: http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/289(IV)&Lang=E&Area=RESOLUTION.
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období bojoval proti italské koloniální vládě.4 Království bylo založeno jako federace tvořená
třemi zeměmi a ústava předpokládala dvě hlavní města - Tripolis v Tripolsku a Benghází
v Kyrenaice.5
Právě toto historické dělení je uváděno jako jeden z důvodů současného rozkolu země.6
Poslední války by se daly velmi zjednodušeně popsat jako boj mezi východem (Kyrenaikou) a
západem (Tripolskem) země. Stejně tak nepomáhá ani ona relativní novost státu, neboť se za
poslední půlstoletí nepodařilo vytvořit jednotnou libyjskou národní identitu a pro občany je
mnohdy stále důležitější příslušnost k tradičním kmenům než ke státu.

7

Obrázek 1: Mapa Libye8

4

CAVENDISH, 2001, op. cit.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ LIBYE. Ústava. 1951. Dostupné také z:
http://www.libyanconstitutionalunion.net/constitution%20of%20libya.htm.
6 Libya's Split BetweenCyrenaica and Tripolitania. Stratfor [online]. 2011 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
https://www.stratfor.com/sample/geopolitical-diary/libyas-split-between-cyrenaica-and-tripolitania
7 CHARKOW, Ryan. The role oftribalism in Libya'shistory. CBC News [online]. 2011 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.cbc.ca/news/world/the-role-of-tribalism-in-libya-s-history-1.1045638
8 PELHAM, Nicolas. LibyaAgainstItself. The New York ReviewofBooks [online]. 2015, (FEBRUARY 19, 2015 ISSUE)
[cit. 2015-07-21].
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Libye pod Kaddáfím
Na konci padesátých let byla v Libyi nalezena ropa, což zásadně změnilo politiku státu. V zemi
zavládla potřeba více centralizované ekonomiky a silnějšího státního aparátu.9 V roce 1963
byly přijaty dodatky k ústavě, které zrušily federální uspořádání země, a název se změnil ze
Spojeného království Libye na Libyjské království.10 Rovněž zde sílila nespokojenost s korupcí
a příliš prozápadním a málo panarabistickým11 směřováním země, která vyústila ve vojenský
převrat v roce 1969.12 Moci se chopil Muammar Kaddáfí, tehdy sedmadvacetiletý plukovník,
který vydržel u moci následujících 42 let. Ve světe byl znám pro své značně excentrické
vystupování, stylizoval se do role „pouštního nomádského filosofa“, který při svých
zahraničních cestách vztyčoval beduínský stan, ve kterém následně pobýval. Za čtyři desetiletí
jeho vlády se Libye změnila v diktátorský režim, který mučil a popravoval své odpůrce, a kvůli
teroristickým útokům na západní cíle13 se dostala do mezinárodní izolace.

14

Pod Kaddáfím se Libye v roce 1977 přejmenovala na Velkou libyjskou arabskou lidovou
socialistickou džamáhíríji. Džamáhíríje znamená doslovně „přímá vláda lidových mas“ a mělo
jít o nové státní zřízení, tzv. třetí cestu ke kapitalismu a socialismu. Základy ideologie
džamáhíríje Kaddáfí nastínil ve svém díle známém jako Zelená kniha.15 Kaddáfí odmítal tradiční
zastupitelskou demokracii, za nástroj diktatury označoval jak parlamenty,16 tak strany,17
a prosazoval decentralizovanou vládu tzv. lidových kongresů.18
I když ve skutečnosti představovala libyjská džamáhíríje pouze další autokratický režim, tak
díky specifické politické ideologii vznikla značně decentralizovaná společnost a slabý státní
aparát. Na konci jeho vlády v zemi nebyl žádný parlament, žádné jednotné vojenské vedení,

JOFFÉ, George. NorthAfrica's Arab Spring. London: Routledge, 2013, s. 108.
LIBYJSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Ústava. 1963. Dostupné také z:
http://www.libyanconstitutionalunion.net/constitution%20of%20libya.htm
11 Panarabismus je hnutí usilující o sjednocení a ekonomickou spolupráci všech arabských států.
12 STOKES, Jamie. EncyclopediaofthepeoplesofAfrica and theMiddle East. New York: Facts On File, c2009, s. 412413. Facts on Filelibraryofworldhistory.
13 Nejkrvavější byl teroristický útok na let Pan Am 103 nad skotským městečkem Lockerbie, při kterém zemřelo
celkem 270 lidí.
14 MACFARQUHAR, Neil. AnErratic Leader, Brutal and Defiant to the End. The New York Times [online]. 2011 [cit.
2015-07-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafi-killed-as-hometown-falls-tolibyan-rebels.html
15 KADDÁFÍ, Muammar. Zelená kniha. 1. vyd. Litvínov: Dialog, 1990, 161 s.
16 „Parlament je původně zakládán, aby zastupoval lid, ale to samo o sobě je nedemokratické, protože
demokracie znamená moc lidu a nikoli moc jeho zástupců.“ (KADDÁFÍ, 1990, op. cit.)
17 „Strana je diktátorský nástroj vlády, který umožňuje těm, kteří mají stejný názor a společný zájem, aby vládli
lidu jako celku. V porovnání s lidem je strana menšinou.“ (KADDÁFÍ, 1990, op. cit.)
18 „Moc lidu má jen jednu tvář a může být uskutečněna jen jednou metodou, totiž lidovými kongresy a lidovými
výbory. Není demokracie bez lidových kongresů. Výbory všude!“ (KADDÁFÍ, 1990, op. cit.)
9

10

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XXI/OSN/UNSC/I

5

Současná bezpečnostní situace v Libyi

žádné politické strany, žádné odbory a žádné nevládní organizace.19 Kaddáfí namísto státních
institucí prosazoval tradiční kmenové uspořádání společnosti a národ považoval za rozšířený
kmen. Nevěřil v bezpečnostní složky státu, roku 1991 zrušil ministerstvo obrany a místo na
armádu spoléhal na různé polovojenské útvary a lidové milice. Právě v Kaddáfího éře můžeme
hledat příčiny toho, proč se po jeho svržení v roce 2011 nepovedlo vybudovat silný
demokratický stát opřený o bezpečnostní složky – nebylo na co navázat.20

2.3 Arabské jaro a první občanská válka v Libyi
V prvních měsících roku 2011 se arabským světem prohnala vlna demonstrací, která do dějin
vešla ve známost jako Arabské jaro. Série protestů, která 17. prosince 2010 začala
sebeupálením tuniského mladíka Muhammada Buazízího, se rozšířila po celé severní Africe a
Arabském poloostrově a vedla ke změně vlády ve čtyřech arabských zemích (v Tunisku,
Egyptě, Jemenu a právě Libyi).21
V Libyi první demonstrace vypukly v Benghází 15. února 2011 jako reakce na zatčení
lidskoprávního aktivisty Fethiho Tarbela. Protestující volali po propuštění politických vězňů a
odstoupení Muammara Kaddáfího. První demonstrace byla ještě rozehnána za pomocí vodních
děl a gumových projektilů, ale v příštích dnech protestů proti režimu přibylo jak v Benghází na
východě země, tak v hlavním městě Tripolisu na západě. Kaddáfího režim zareagoval užitím
smrtící síly a poslal do ulic proti demonstrantům ozbrojené složky. Kaddáfího syn Sajf al-Islam
se nechal 21. února 2015 v televizi slyšet, že libyjský režim bude bojovat „do poslední kulky“.22
Násilí v zemi se rychle vystupňovalo, odpůrci režimu se vyzbrojili z vládních zbrojních skladů
a demonstrace se proměnily v ozbrojenou rebelii.
V reakci na situaci Rada bezpečnosti OSN schválila 26. února rezoluci č. 197023, která uvalila
na Libyi zbrojní embargo a zmrazila majetek a zakázala cestování Kaddáfímu a jeho nejbližší
rodině. Také vyzvala Mezinárodní trestní soud k prošetření porušování lidských práv a násilí
vůči demonstrantům ze strany libyjského režimu. V Libyi se na začátku března opozice
sjednotila a utvořila tzv. Přechodnou národní radu (PNR), která se prohlásila za vojenské
vedení a zástupce libyjské opozice. V zemi naplno vypukla občanská válka mezi opozicí s baštou
19

MACFARQUHAR, 2011, op. cit.
MARTINEZ, Luis. LibyafromParamilitaryForces to Militias: TheDifficultyofConstructing a StateSecurityApparatus.
Arab ReformInitiative [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://www.arabreform.net/sites/default/files/Martinez%20-%20formatted%20-%20May%202_0.pdf
21 Arab spring: aninteractivetimelineofMiddle East protests. TheGuardian [online]. 2012 [cit. 2015-07-19].
Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline
22Libya Revolt of 2011. Britannica [online]. 2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011
23 Rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970. Organizace spojených národů. 2011. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
20
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v Benghází na východě země a Kaddáfím a jeho následovníky se sídlem v hlavním městě
Tripolisu na západě.
Kaddáfí měl zpočátku ve válce spíše navrch, protože na rozdíl od opozice disponoval leteckou
silou a mohl své protivníky vystavit bombardování. Z toho důvodu Přechodná národní rada
žádala zavedení bezletové zóny24 nad Libyí a 13. března ji v tom podpořila i Liga arabských
států. Rada bezpečnosti OSN volání vyslyšela a 17. března schválila rezoluci č. 1973, která
zavedla bezletovou zónu a povolila členským státům užití všech nezbytných opatření k ochraně
civilistů.25 Přelomová rezoluce prošla poměrem hlasů 10-0-5 (zdržely se Brazílie, Čína, Indie,
Německo a Rusko). Počínaje 19. březnem začaly koaliční nálety pod vedením Francie,
Spojeného království a USA na libyjské strategické cíle, Kaddáfí brzy přišel o vzdušnou převahu
a opozice získala navrch. Začátkem září už ovládala hlavní město a Přechodná národní rada
byla 16. září 2011 uznána Valným shromážděním OSN jako zástupce libyjského lidu.26 Dne
20. října byl ukrývající se plukovník Kaddáfí rebely nalezen, zlynčován a zabit.27

Porevoluční Libye a druhá občanská válka
Situace v Libyi po revoluci
Tři dny po zabití Kaddáfího vyhlásila Přechodná národní rada Libyi za osvobozenou zemi a
z 23. října 2011 se stal Den osvobození.28 Před revolucionáři stál náročný úkol v podobě
vybudování funkční demokratické země. Již 3. srpna 2011 byla přijata tzv. ústavní deklarace,
ve které bylo vymezené fungování země po jejím osvobození.29 Určila demokratické zřízení
země, za hlavní město pak označila Tripolis, za státní náboženství prohlásila islám (avšak
garantovala svobodu vyznání pro náboženské menšiny) a rovněž určila, že legislativa bude
vycházet z právního systému šaría. Především v ní však stálo, že nejpozději 240 dnů od

24

Bezletová zóna v praxi znamená zákaz všech letů nad územím daného státu a opravňuje autorizované členské
státy k užití síly vůči letounům porušující toto nařízení.
25 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973. Organizace spojených národů. 2011. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
26After Much Wrangling, General AssemblySeatsNationalTransitionalCouncilofLibya as Country’sRepresentativefor
Sixty-Sixth Session. United Nations [online]. 2011 [cit. 2015-07-26]. Dostupné z:
http://www.un.org/press/en/2011/ga11137.doc.htm
27Libya Revolt of 2011. Britannica, 2015 (op. cit.)
28 GILLIGAN, Andrew. Libya'sliberation: finallyan end to fourdecadesofpain and grief. TheTelegraph [online]. 2011
[cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8844834/Libyas-liberation-finally-anend-to-four-decades-of-pain-and-grief.html
29 Ústavní deklarace rovněž počítala s vytvořením libyjské ústavy, ale k tomu nikdy nedošlo, takže ústavním
zákonem země je dodnes ona přechodná ústava z dob revoluce.
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vyhlášení osvobození musí proběhnout svobodné volby do nového parlamentu – Všeobecného
národního kongresu.30
Volby nakonec úspěšně proběhly 7. července 2012, přičemž za účasti 62 % voličů zvítězila
Aliance národních sil, která obsadila 39 z 80 křesel určených pro strany (dalších 120 křesel
bylo určeno pro nezávislé kandidáty). Islamistická Strana práva a rozvoje hlásící se
k Muslimskému bratrstvu získala sedmnáct křesel.31 Vítězná Aliance národních sil byla vedená
politologem a dosavadním premiérem přechodné revoluční vlády Mahmúdem Džibrilem, který
byl všeobecně označován za liberálního a sekulárního politika.32 Premiérem se po dlouhých
parlamentních tahanicích stal s podporou Aliance národních sil v říjnu 2012 Alí Zajdán, liberál,
který za Kaddáfího éry pracoval v Ženevě jako právník zabývající se lidskými právy.33
Demokratický proces v Libyi proběhl řádně, zůstal však problém příliš velkého počtu
nerozpuštěných milic, které se v zemi objevily během občanské války a ani Přechodná národní
rada, ani demokraticky zvolená vláda je nedokázaly rozpustit ani odzbrojit. Ke konci roku 2012
bylo v zemi na 200 tisíc registrovaných „povstalců“ sdružených do zhruba 500 milic.34 Právě
přílišná ozbrojenost společnosti a slabý státní aparát vedly k nemožnosti Libyi plně stabilizovat.
K eskalaci došlo v září 2012, kdy ozbrojenci provedli útok na konzulát Spojených států
amerických, při kterém zemřel americký velvyslanec.35 Libyjská vláda si uvědomovala
neudržitelnost situace a vydala nařízení, že milice se buď musí začlenit do libyjské armády,
nebo se rozpustit.36
K uklidnění však nedošlo a ozbrojené skupiny zasahovaly do politického dění nadále. Na
přelomu dubna a května 2013 revoluční milice na několik týdnů obsadily ministerstva zahraničí
a spravedlnosti a na jejich nátlak prošel Kongresem tzv. izolační zákon, který zakázal zastávat

LIBYE. Ústavní deklarace. 2011. Dostupné také z:
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2011.pdf
31Libya election success for secularist Jibril's bloc. BBC [online]. 2012 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.bbc.com/news/world-africa-18880908
32 KIRKPATRICK, David D. ElectionResults in LibyaBreakanIslamistWave. The New York Times [online]. 2012 [cit.
2015-07-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2012/07/09/world/africa/libya-election-latest-results.html
33 Profile: Ali Zeidan. Al Jazeera [online]. 2013 [cit. 2015-07-26]. Dostupné z:
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/profile-ali-zeidan-201310105165869913.html
34 Thatitshouldcome to this: Thefour-yeardescentfrom Arab spring to factional chaos. TheEconomist [online].
2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/briefing/21638123-four-year-descent-arabspring-factional-chaos-it-should-come
35 US officialdies in Libyaconsulateattack in Benghazi. BBC [online]. 2012 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.bbc.com/news/world-africa-19562692
36Libya'sarmyevictsunauthorizedmilitias. CNN [online]. 2012 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://edition.cnn.com/2012/09/25/world/africa/libya-militias/
Libyaordersdisbandingof 'illegitimate' militias. USA TODAY [online]. 2012 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012/09/23/libya-orders-disbanding-of-illegitimatemilitias/57829890/1
30

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XXI/OSN/UNSC/I

8

Současná bezpečnostní situace v Libyi

politické, mediální nebo akademické funkce všem, kteří byli nějak spojeni s Kaddáfího režimem.
Zákon byl však nastaven tak přísně, že nešlo o běžný lustrační zákon,37 ale spíše o snahu
islamistů vyloučit velkou část sekulárních osob (které během Kaddáfího éry zastávaly například
běžné úřednické pozice) z veřejného života.38 V říjnu 2013 pak jedna z milic na pár hodin
unesla premiéra Alí Zajdána, aby vyjádřila nesouhlas s jeho proamerickou politikou.39

Konflikt mezi islamisty a sekularisty a Operace Důstojnost
Od svrhnutí Kaddáfího se mezi revolucionáři vedl spor o dalším směřování Libye; zda má jít
spíše o islámský stát, nebo o sekulární liberální demokracii západního typu. Na revoluci se totiž
velkou měrou podíleli jak zástupci islamistů, kteří v tradičně konzervativní Libyi mají podporu,
tak obdivovatelé liberální demokracie, kteří v Arabském jaře viděli šanci ustavit z Libye
sekulární stát. Tento rozpor můžeme vidět už v ústavní deklaraci, která obsahovala prvky
liberální demokracie, ale stejně tak v ní bylo například napsáno, že zákony země vycházejí
z islámského právního systému šaría.
Islamistické strany sice nedokázaly ve volbách roku 2012 slavit úspěch, ale bylo tomu tak i kvůli
příliš velké roztříštěnosti do mnoha stran, zatímco sekularisté byli zastřešení Aliancí národních
sil, kterou svým jménem zaštitoval první předseda revoluční přechodné vlády Mahmúd Džibril.
Po volbách však spolu ve Všeobecném národním kongresu zástupci islamistů našli společnou
řeč, a tak vliv islamistických stran v zemi sílil.40
Proti rostoucímu vlivu islamistů a stále aktivnějšímu působení milic se rozhodl vystoupit generál
Chalífa Haftar. Dnes jednasedmdesátiletý generál Haftar původně sloužil v Kaddáfího armádě
a podílel se na jeho převratu v roce 1969, postupem času však ztratil jeho přízeň a odešel ze
země. Do Libye se vrátil v roce 2011, aby se podílel na svrhnutí Kaddáfího režimu.41

37

Smyslem lustračních zákonů je zabránit pronikání exponentů bývalého režimu do veřejných funkcí.
GARTENSTEIN-ROSS, Daveed a Nathaniel BARR. Dignity and Dawn: Libya’sEscalating Civil War. In:
International Centre forCounter-Terrorism: ResearchPaper [online]. 2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Gartenstein-Ross-Barr-Dignity-and-Dawn-Libyas-Escalating-Civil-WarFebruary2015.pdf
39 HAUSLOHNER, Abigail. Libyan Prime Minister Ali Zeidanreleasedafterbeingkidnapped by militia. Washington
Post [online]. 2013 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/world/libyan-pm-ali-zeidanreleased-after-brazen-kidnapping-by-militia-assigned-to-protect-him/2013/10/10/ac6dd2d4-3196-11e3-ad00ec4c6b31cbed_story.html
40 ASHOUR, Omar. Between ISIS and a failedstate: ThesagaofLibyanIslamists. In: BrookingsInstitution:
RethinkingPoliticalIslam [online]. 2015 [cit. 2015-09-04]. Dostupné z:
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Libya_AshourFINALE.pdf?la=en
41 SEDLÁŘOVÁ, Barbora. Kaddáfího liška pouště. Generál Haftar čistí Libyi a sní o Tripolisu. IDNES.cz [online].
2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/profil-chalifa-haftar-0t1/zahranicni.aspx?c=A150226_124111_zahranicni_bse
38
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Začátkem roku 2014 začal Haftar skládat dohromady vojenskou koalici za deklarovaným
účelem „vytlačit islamisty a teroristy ze země“. Do koalice se připojovaly různé milice, ale někdy
i celé oddíly armády převážně z východu země a 16. května 2014 zahájil generál Haftar
ofenzivu v rámci tzv. Operace Důstojnost.42 První vojenskou akcí byl útok na město Benghází,
které bylo pod kontrolou islamistických milicí43. Haftarova ofenziva na město nezískala velkou
přízeň u oficiálních libyjských autorit, zástupci vlády byl podezříváni ze snahy o vojenský
převrat. Opoziční islamistické politické strany pak naopak z podpory Haftarovy ofenzivy vinily
vládu, která se měla spolčit s Egyptem, a vyzývaly k boji proti Operaci Důstojnost. V Benghází
se nakonec jednotlivé islamistické milice spolčily do bojové koalice a 20. června 2014 tak
vznikla tzv. Rada šúry revolucionářů Benghází, která se stala zastřešující organizací všech
skupin bojujících proti Haftarovým silám v Benghází.44

Vznik dvou parlamentů
Konflikt se brzy rozhořel i na západě země. Dne 18. května, dva dny po začátku Operace
Důstojnost, milice ze Zintánu sympatizující s Haftarem obsadily Všeobecný národní kongres
a volaly po jeho rozpuštění. Všeobecný národní kongres nakonec pod nátlakem rozhodl o
vzniku nového parlamentu a vyhlásil volby.45 Dne 25. června 2014 skutečně proběhly volby do
Sněmovny reprezentantů, která měla nahradit Všeobecný národní kongres. Většinu křesel ve
dvousetčlenné komoře ovládli sekulární kandidáti, islamisté obsadili pouze asi 30 křesel. Během
voleb, kterých se však zúčastnilo pouhých 18 % oprávněných voličů,46 bylo zaznamenáno
mnoho případů násilí. Kvůli obavám o bezpečnost v některých částech země volby vůbec
neproběhly.47 Nově zvolená Sněmovna reprezentantů nezasedla v hlavním městě Tripolisu, ale
na východě země v Tobruku, který spadá do sféry vlivu Operace Důstojnost.
Stoupenci islamistů, jejichž pozice se volbami do Sněmovny reprezentantů oslabila,
nepovažovali nově zvolený parlament za legitimní. V Tripolisu tak vznikl nový Všeobecný
národní kongres, který byl složen převážně z islamistických politiků. Všeobecný národní

42

Arabsky عم ل يةال كرامة, v anglických zdrojích se označuje jako Operation Dignity.
GARTENSTEIN-ROSS a BARR, 2015, op. cit.
43 Největší část ovládala skupina Ansar al-Šaría, která je podezřívaná z útoku na americký konzulát, a Brigáda
mučedníků 17. února, která vznikla jako revoluční islamistická milice během první občanské války.
44 GARTENSTEIN-ROSS a BARR, 2015, op. cit.
45 Tamtéž
46 Libyapublishesparliamentaryelectionresults. TurkishWeekly [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.turkishweekly.net/2014/07/22/news/-libya-publishes-parliamentary-election-results/
47 Deadlyattack and lowturnoutmarLibyaelection. TheTelegraph [online]. 2014 [cit. 2015-07-26]. Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/10926834/Deadly-attack-and-lowturnout-mar-Libya-election.html
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kongres následně v srpnu 2014 zvolil vlastní vládu.48 V listopadu 2014 pak libyjský nejvyšší
soud sídlící v Tripolisu rozhodl, že Sněmovna reprezentantů je nelegitimní orgán a červnové
volby označil za neplatné.49 Verdiktu soudu se však tobrucká Sněmovna reprezentantů
rozhodla vzdorovat a tvrdí, že Nejvyšší soud rozhodoval pod nátlakem ozbrojených milic.50
V zemi tak dodnes existují dva zákonodárné sbory a dvě vlády, Všeobecný národní kongres
složený převážně z politiků tíhnoucích k islamismu se sídlem v Tripolisu a tobrucká Sněmovna
reprezentantů, která odvíjí svoji legitimitu od voleb z června 2014 a zasedají v ní spíše liberální
a sekulární politici. Mezinárodní uznání mají tobrucký parlament a vláda.51

Začátek druhé občanské války
Spor však nezůstal pouze v politické rovině. Kromě obsazení parlamentu se začala na západě
země formovat i vojenská opozice. Islamistické milice, jejichž největší část tvořily milice
z města Misuráta, se spojily a vytvořily tzv. Operaci Libyjský úsvit.52 Tato vojenská koalice svoji
ofenzivu zahájila 13. července 2014 útokem na letiště v Tripolisu.53 To bylo drženo milicemi
z města Zintán, které byly nakloněny spíše Haftarovým sekulárním vizím.54 Právě tradiční
rivalita mezi městy Misuráta a Zintán je někdy udávána jako jedna z hlavních třecích ploch
v konfliktu.55 Boj, původně o kontrolu nad letištěm, se brzy rozšířil do velké části západní
Libye.56 Dne 18. srpna vnitrostátní konflikt přerostl v mezinárodní, neboť útok na pozice
bojovníků Libyjského úsvitu provedly stíhačky Spojených arabských emirátů a Egypta.57 Toto
bombardování byla první přímá podpora Operace Důstojnost a jejich spojenců v boji, kromě
48

LAESSING, Ulf a Tom HENEGHAN (ed.). Libya's ex-parliamentreconvenes, appoints Omar al-Hasi as PM.

Reuters [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://reuters.com/article/2014/08/25/libya-securityparliaments-idINKBN0GP18O20140825
49 Libyasupremecourt 'invalidates' electedparliament. BBC [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.bbc.com/news/world-africa-29933121
50 Libyanparliamentdefiessupremecourtruling. Al ArabiyaNews [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/11/06/Libyan-court-dissolves-parliament.html
51 WEHREY, Frederic a Wolfram LACHER. Libya'sLegitimacyCrisis: TheDangerofPickingSides in the Post-Qaddafi
Chaos. ForeignAffairs [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2014-10-06/libyas-legitimacy-crisis
52 V anglických zdrojích označovaná jako LibyaDawn, OperationDawn, nebo LibyaDawnCoalition
53 GARTENSTEIN-ROSS a BARR, 2015, op. cit.
54 ENGEL, Andrew. Libya'sGrowing Risk of Civil War. The Washington Institute forNear East Policy [online]. 2014
[cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/libyas-growing-risk-ofcivil-war
55 WEHREY a LACHER, 2014, op. cit.
MARKEY, Patrick a Aziz EL YAAKOUBI. Insight - Townvstown, factionvsfaction as Libyadescendsinto 'hurricane'.
Reuters [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://reuters.com/article/2014/08/01/uk-libya-securityinsight-idUKKBN0G023820140801
56 GARTENSTEIN-ROSS a BARR, 2015, op. cit.
57 KIRKPATRICK, David D. a Eric SCHMITT. Arab Nations Strike in Libya, Surprising U.S. The New York Times
[online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-andunited-arab-emirates-said-to-have-secretly-carried-out-libya-airstrikes.html?_r=0

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XXI/OSN/UNSC/I

11

Současná bezpečnostní situace v Libyi

toho však SAE i Egypt dlouhodobě podporují generála Haftara dodávkami zbraní a munice.58
I přes trvající podporu a opakované nálety těchto zahraničních mocností59 se koalice Libyjský
úsvit zmocnila 23. srpna 2014 letiště v Tripolisu.60 O dva dny později v hlavním městě obnovil
za podpory Libyjského úsvitu činnost Všeobecný národní kongres, jak bylo popsáno výše.
Od té doby probíhá v Libyi občanská válka, na západě země probíhají boje mezi koalicí Libyjský
úsvit (která uznává Všeobecný národní kongres) a zintánskými milicemi (které stojí na straně
Sněmovny reprezentantů v Tobruku). Východ země ovládá Haftarova Operace Důstojnost,
která svádí boje s bojovníky Libyjského úsvitu a v městě Benghází s islamistickou Radou šúr
revolucionářů Benghází.61 Operace Důstojnost je vojensky i materiálně podporována
především Spojenými arabskými emiráty a Egyptem a zároveň je její tobrucká vláda
mezinárodně uznávána jako legitimní zástupce libyjského lidu. Libyjský úsvit vedený islamisty
dostává materiální podporu od Turecka a Kataru.62
Tabulka 1: Strany zapojené v konfliktu
Operace
Důstojnost

Ovládané území

Legislativní sbor

Rada šúry
Libyjský úsvit

revolucionářů

Džihádisté

Benghází

Východ země

Západ země

Sněmovna

Všeobecný národní

reprezentantů

kongres

(Tobruk)

(Tripolis)

Benghází

-

Části měst po
celé zemi

-

DARAGAHI, Borzou, James POLITI a Alex BARKER. Libya: A dividedland. FinancialTimes [online]. 2015 [cit.
2015-07-19]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d6bc1458-c96e-11e4-a2d9-00144feab7de.html
59 HASNI, Mohamed. New mystery air raidoverTripolikills 10 LibyanIslamists. YahooNews [online]. 2014 [cit.
2015-07-19]. Dostupné z: http://news.yahoo.com/ten-dead-air-raid-libyan-militia-near-tripoli-130830277.html
60 HASNI, Mohamed. LibyaIslamistmilitias 'seizeTripoliairport'. YahooNews [online]. 2014 [cit. 2015-07-19].
Dostupné z: http://news.yahoo.com/libya-islamist-militias-taken-tripoli-airport-165106137.html
61Who'swho in Libya civil war. FinancialTimes [online]. 2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.ft.com/cms/s/0/67868594-ce57-11e4-900c-00144feab7de.html
62 SHERLOCK, Ruth. Libyaslippingtowardall-out civil warafterpeacetalksdelayed in Morocco. TheTelegraph
[online]. 2015 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/11465785/Libya-slipping-toward-all-outcivil-war-after-peace-talks-delayed-in-Morocco.html
THAROOR, Ishaan a Adam TAYLOR. Here are thekeyplayersfightingthewarforLibya, alloveragain. The Washington
Post [online]. 2014 [cit. 2015-07-19]. Dostupné z:
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/08/27/here-are-the-key-players-fighting-the-warfor-libya-all-over-again/
58
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- Operační velení

- Ansar al-Šaría

libyjských
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- Islámský

revolucionářů

mučedníků 17.

stát

- Libyjská štítová

února

- al-Káida

-

-

síla

Egypt, Spojené
Mezinárodní

arabské emiráty,

Katar,

podpora

vláda uznávaná

Turecko

OSN
Uznání voleb do
Sněmovny

Udržení kontroly

Deklarované

Porážka islamistů

reprezentantů za

nad Benghází, boj

cíle

a teroristů v zemi

neplatné,

proti Operaci

islamistická vláda

Důstojnost

Nastolení
islámského
chalífátu

v Libyi

Dne 16. ledna 2015 sice bylo uzavřeno příměří mezi tripoliskou a tobruckou vládou,63 ale po
únorovém vstupu Islámského státu do války (viz dále) se boje obnovily. Generál Haftar získal
přes počáteční rozpaky s jeho operací podporu tobrucké vlády a v březnu 2015 byl jmenován
vrchním velitelem libyjských ozbrojených sil.64 Dne 20. března pak tobrucká vláda oznámila
novou ofenzivu vedenou na město Tripolis za cílem „osvobození“ hlavního města.65

BOSALUM, Feras a Ahmed ELUMANI. Libyapartiesagree to more talks; twofactions call ceasefire. Reuters
[online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-libya-securityidUSKBN0KP0VL20150116
64 Anti-IslamistgeneralnamedLibyaarmychief. TheGuardian [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/anti-islamist-general-libya-army-chief
65LibyanwarplanestargetmilitiasnearTripoli. Al ArabiyaNews [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/24/Libyan-pro-government-warplanes-launch-strikesnear-Tripoli-.html
63
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Obrázek 2: Území ovládané jednotlivými stranami66

Islámský stát
První známky činnosti teroristické organizace známé jako Islámský stát,67 která od roku 2014
výrazně působí a ovládá značné území v Iráku a Sýrii,68 byly v Libyi zaznamenány v říjnu 2014.
Skupina ozbrojenců ovládla část libyjského města Derna, prohlásila jej za součást chalífátu
Islámský stát a přísahala věrnost jeho vůdci Abú Bakr al-Bagdádímu.69 Výrazněji však na sebe
Islámský stát v Libyi upozornil až 15. února 2015, kdy bylo do světa vypuštěno video, na

CHOTHIA, Farouk. Islamic State gains Libya foothold. BBC News [online]. 2015 [cit. 2015-07-20].
Též Islámský stát v Iráku a Sýrii, případně Islámský stát v Iráku a Levantě, používají se zkratky IS, ISIS nebo
ISIL.
68 What is 'Islamic State'? BBC [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-29052144
69 MICHAEL, Maggie. How A Libyan City JoinedTheIslamicState Group. TheHuffington Post [online]. 2014 [cit.
2015-07-20]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2014/11/09/libya-islamic-state_n_6129116.html
66
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kterém jeho přívrženci setnuli hlavy 21 uneseným egyptským koptům.70 Na tento teroristický
čin zareagovala egyptská vláda dalšími leteckými nálety na Libyi, tentokrát na strategické
pozice Islámského státu. Při egyptských náletech zemřelo minimálně 64 bojovníků Islámského
státu.71
Celkově však není jasné, jak silný skutečně Islámský stát v Libyi je. Jeho příslušníci ovládají
části měst jako je Syrta a Derna, ale v zemi jsou mnohem silnější a početnější teroristické
organizace jako například Ansar al-Šaría zodpovědná za útoky na americký konzulát.72 V únoru
2015 byl počet bojovníků IS v Libyi odhadovaný na zhruba jeden až tři tisíce,73 celkově tedy
ovládá spíše malé území. Některá média dokonce zastávají názor, že Islámský stát v Libyi byl
díky aktivitám konkurenčních islamistických milic, libyjské národní armády a egyptským
náletům již poražen.74

Uprchlická krize
Kvůli velmi špatné bezpečnostní situaci bylo mnoho lidí nuceno opustit svůj domov, a v Libyi
se tak v červnu 2015 vyskytovalo kolem 434 tisíc vnitřně vysídlených osob (ve srovnání
se zářím 2014, kdy jich bylo 230 tisíc).75 Libye se navíc stala tranzitní zemí pro uprchlíky mířící
do Evropy a jen za rok 2014 bylo v Itálii hlášeno 141 484 uprchlíků plujících z Libye. Za prvních
šest měsíců roku 2015 jejich počet činil kolem 54 tisíc.76 Ve snaze zastavit příliv migrantů do
Evropy zvažovala Evropská unie potápění prázdných pašeráckých lodí kotvících v libyjských
přístavech.77 K tomu by však potřebovala souhlas Rady bezpečnosti OSN, neboť by šlo o použití
síly v libyjských teritoriálních vodách. Diplomati evropských zemí začali k tématu sepisovat

70

Koptové jsou Egypťané, jejichž předkové v prvních staletích našeho letopočtu přijali křesťanství. Dnes slovo
označuje egyptské křesťany. ISIL video shows Christian Egyptiansbeheaded in Libya. Al Jazeera [online]. 2015
[cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/02/isil-video-executionegyptian-christian-hostages-libya-150215193050277.html
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[online]. 2014 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
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73 CHOTHIA, Farouk. IslamicStategainsLibyafoothold. BBC News [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://www.bbc.com/news/world-africa-31518698
74 ELJARH, Mohamed. A Victory OvertheIslamicState in Libya. ForeignPolicy [online]. 2015 [cit. 2015-07-20].
Dostupné z: http://foreignpolicy.com/2015/06/24/a-victory-over-the-islamic-state-in-libya/
75Numbersofinternallydisplaced in Libya double sinceSeptember. UNHCR [online]. 2015 [cit. 2015-07-20].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/5592a8286.html
76 LIBYA SITUATION: OPERATIONAL UPDATE. UNHCR [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://www.unhcr.org/538484ab9.html
77 EU Naval force to tackle Med smugglers set up by EU Foreign&DefenceMinisters. European Union
ExternalAction [online]. 2015 [cit. 2015-07-26]. Dostupné z:
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návrh rezoluce, nicméně v červnu 2015 bylo oznámeno, že práce na rezoluci jsou
„pozastaveny“.78

Reakce Organizace spojených národů na situaci v Libyi
Podpůrná mise Organizace spojených národů v Libyi
(UNSMIL)
Rada bezpečnosti OSN se 16. září 2011 (den po uznání Přechodné národní rady jako
legitimního zástupce libyjského lidu) rozhodla podpořit revolucionáře rezolucí č. 2009.79
Zároveň v rezoluci ustavila Podpůrnou misi OSN v Libyi, známou spíše pod mezinárodní
zkratkou UNSMIL. Ta byla zřízena za účelem pomoci přechodu libyjského státu k demokracii a
stabilitě. Dostala poměrně široký mandát, jako cíl mise bylo určeno například obnovení veřejné
bezpečnosti a vlády práva, rozšíření státní autority, podpora a ochrana lidských práv, učinění
kroků k obnovení hospodářské situace v zemi a obecná koordinace všech podpůrných akcí,
které budou uznány za vhodné. Důležité však je zmínit, že nešlo a dodnes nejde o vojenskou
mírovou misi, ale o politickou, kterou spravuje Oddělení pro politické záležitosti OSN.80
Původně tříměsíční mandát byl postupně prodlužován a jemně upravován. V současné době
má mise mandát až do 15. září 2015.81 Zatímco dříve pomáhala převážně se snahami o přechod
k demokracii, a spoluorganizovala tak volby82, dnes má spíše roli mediátora, který se snaží
zprostředkovat jednání mezi stranami a zajistit mír. V lednu 2015 tak proběhl v Ženevě dialog
znepřátelených stran,83 po kterém bylo následně vyhlášeno již zmiňované příměří.84 To sice
nebylo dodržováno, ale v červenci UNSMIL zorganizovala nový politický dialog v Maroku, který

Bid to gain U.N.approvalfor EU migrant mission 'paused': diplomats. NICHOLS, Michelle. Reuters [online]. 2015
[cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/06/03/us-europe-migrants-unidUSKBN0OJ2QG20150603
79 Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2009. Organizace spojených národů. 2011. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
80 FieldOperations and GoodOfficesMissions. United Nations Department ofPoliticalAffairs [online]. 2015 [cit.
2015-07-20]. Dostupné z: https://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/about/field_operations
81 Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2213. Organizace spojených národů. 2015. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)
82 Electoralassistance. UNSMIL [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5287&language=en-US
83 UN-facilitatedDialogueLibyanPoliticalDialogueConcludesFirstRound in Geneva. UNSMIL [online]. 2015 [cit. 201507-20]. Dostupné z:
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=3543&mid=6187&ItemID=1992911
84 BOSALUM, Feras a Ahmed ELUMANI. Libyapartiesagree to more talks; twofactions call ceasefire. Reuters
[online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-libya-securityidUSKBN0KP0VL20150116
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vyústil v podepsání nové Libyjské politické dohody.85 V textu byla nastíněna cesta z krize
a signatáři se v dokumentu dohodli na vytvoření nové Vlády národního souladu.86 Dokument
z 11. července 2015 však nepodepsali všichni účastníci rozhovorů.87 Zástupci Všeobecného
národního kongresu z Tripolisu výsledky jednání zavrhli a návrh na vytvoření nové vlády
odmítli.88 Je tedy otázka, jakou bude mít váhu politická dohoda, jejíhož podepsání se zdrželi
zástupci koalice Libyjský úsvit. Skepticky se k dohodě postavil i generál Haftar, který libyjské
politiky zodpovědné za podepsání dohody vyzval, aby se nevměšovali do vojenských
záležitostí.89

Další kroky Rady bezpečnosti OSN
Schválení mise UNSMIL nebylo jediným krokem, který Rada bezpečnosti OSN podnikla ke
stabilizaci situace v Libyi. Již rezoluce č. 1970 z roku 2011 schválila pro Libyi zbraňové embargo
a zároveň sankční seznam, který zakazoval představitelům libyjského režimu cestovat a zmrazil
jejich majetky. Rezoluce č. 221390 z 27. března 2015 potvrdila, že se seznam vztahuje i na
osoby a instituce, které ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost v Libyi a úspěšné završení
politického přechodu. Tyto činy rezoluce dále upřesnila a potvrdila tak, že sankční seznam se
netýká jen představitelů Kaddáfího éry, ale i viníků současné války.
Rezoluce č. 2146 z 18. března 2014 se pak zabývala otázkou nelegálního exportu ropy
z Libye,91 kterým uznávaná libyjská vláda přichází o miliardy dolarů.92 Rezoluce zmocnila
členské státy OSN k provádění kontrol a k navracení lodí s nelegálně odváženou libyjskou ropou

Statement by LibyanDialogueParticipants. USNMIL [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&language=en-US
86 LibyanPoliticalAgreement. UNSMIL [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Libyan_Political_Agreement_2_July_15.pdf
87 EL YAAKOUBI, Aziz. TripoliparliamentstaysawayfromsigningofLibyapeaceagreement. Reuters [online]. 2015 [cit.
2015-07-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/07/12/uk-libya-security-talksidUKKCN0PM00720150712
88 TheLibyanPoliticalDialogue: AnIncompleteConsensus. International Crisis Group [online]. 2015 [cit. 2015-0720]. Dostupné z: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2015/middle-east-northafrica/statement-the-libyan-political-dialogue-an-incomplete-consensus.aspx
LibyagroupsagreepeacedealwithoutTripoliparliament. YahooNews [online]. 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z:
http://news.yahoo.com/libya-groups-agree-peace-deal-without-tripoli-parliament-032131009.html
89 EL FASSY, Hafid. Libya: A newdealreached, Haftarwarnspoliticiansoflimits. MedafricaTimes [online]. 2015 [cit.
2015-07-20]. Dostupné z: http://medafricatimes.com/6063-libya-a-new-deal-reached-haftar-warns-politicians-oflimits.html
90 Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2213. Organizace spojených národů. 2015. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)
91 Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146. Organizace spojených národů. 2014. Dostupné také z:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2146(2014)
92 AL-KHALIDI, Suleiman a Marguerita CHOY (ed.). Libyawarnswilldestroytankersillegallyexportingoil. Reuters
[online]. 2013 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2013/08/26/us-libya-oil-tankeridUSBRE97P0VQ20130826
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zpět do Libye.93 Rezoluce č. 2213 z března 2015 pak toto zmocnění prodloužila do 31. března
2016.94
Rada bezpečnosti OSN se rovněž zabývala otázkou teroristických skupin v Libyi. Rezoluce č.
2214 z 27. března 2015 odsoudila počínání teroristických skupin (konkrétně zmínila Islámský
stát, Ansar al-Šaría a al-Káidu) v zemi a vyzvala členské státy OSN, aby proti nim bojovaly
všemi možnými prostředky, které neporušují Chartu OSN a mezinárodní právo.95

Závěr
Situace v Libyi se od roku 2011 nikdy nedala považovat za klidnou. Kvůli extrémně vysokému
počtu válčících stran je veškeré vyjednávání o příměří komplikované a málokdy pojme všechny
zúčastněné aktéry. Určitou naději představují výsledky mírových rozhovorů v Maroku
z července 2015, avšak ty nerespektuje koalice Libyjský úsvit a skepticky se k nim vyjádřil
i vrchní velitel ozbrojených sil Operace Důstojnost generál Haftar. Dá se předpokládat, že ani
případný konec války by neznamenal trvalé uklidnění situace, neboť by v zemi zůstal problém
velké militarizace obyvatelstva a jeho členění do mnoha politických, kulturních, etnických,
vojenských a kmenových skupin.
Kvůli přílivu uprchlíků do Evropy právě z Libye se bezpečnostní situace v zemi stala prioritou i
pro evropské země. Zůstává otázkou, jaké další kroky mezinárodní společenství a Rada
bezpečnosti OSN podnikne pro uklidnění situace. Zda bude spíše vyčkávat, nebo uvalí na Libyi
nové sankce, případně zda se bude projednávat možnost nové vojenské intervence.

Doporučené a rozšiřující zdroje
MAPPING LIBYA'S FACTIONS (European Council on Foreign Relations)
Infografiky, které za pomocí map a krátkých textů dopomáhají vysvětlit konflikt
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Článek analytika AMO Jana Kužvarta, který popisuje situaci v zemi krátce před startem války
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/247920-libye-jen-krok-od-propasti/
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Libya’s Escalating Civil War (Council on Foreign Relations)
Článek z června 2015 popisující eskalaci občanské války, který ke konci překládá návrhy na
konkrétní kroky k řešení konfliktu
http://www.cfr.org/libya/libyas-escalating-civil-war/p36649
Why is Libya lawless? (BBC)
Krátké shrnutí hlavních problémů v Libyi
http://www.bbc.com/news/world-africa-24472322
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)
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http://unsmil.unmissions.org/
Rezoluce UNSC č. 2213
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Druhá březnová rezoluce Rady bezpečnosti zabývající se situací v Libyi
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2214(2015)
Report of the Secretary-General on the United Nations
Support Mission in Libya
Zpráva generálního tajemníka o Podpůrné misi OSN v Libyi
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/144
Libyan Political Agreement
Libyjská politická dohoda podepsaná v Maroku v červenci 2014
http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Libyan_Political_Agreement_2_July_
15.pdf
Is Libya a proxy war? (Washington Post)
Článek popisující angažmá zahraničních aktérů (hlavně Egypta, Kataru, Turecka a SAE) do
konfliktu a vysvětlující jejich motivaci
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/24/is-libya-a-proxy-war/
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Dignity and Dawn: Libya’s Escalating Civil War (International Centre for CounterTerrorism)
Odborná práce shrnující veškerý průběh občanské války od jejího původu až do února 2015
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Gartenstein-Ross-Barr-Dignity-and-Dawn-LibyasEscalating-Civil-War-February2015.pdf
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