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1 Úvod
Tradiční nomádská společnost v Somálsku zažila za poslední dvě století několik
politických převratů, vlny hladomoru, vzájemné vykořisťování klanů, nekončící
porušování lidských práv obyvatel a několik desítek let trvající občanskou válku.
Není proto překvapením, že podle výzkumu americké neziskové organizace The Fund
for Peace 1 se Somálsko řadí společně s dalšími africkými státy mezi ty s nejvyšším
tzv. fragile state indexem 2 a je považováno za zhroucený stát 3.
Rada bezpečnosti již od 90. let intenzivně upozorňuje v rezolucích na
problematiku somálského pirátství, které s různou intenzitou poškozuje světovou
ekonomiku. Nejen, že vyzývá rozpolcený stát k budování vnitřní suverenity 4, ale také
v minulosti zřídila několik vojenských misí zasahujících přímo v Somálsku.
Současná bezpečnostní situace v Somálsku však představuje komplexní
problém, při jehož řešení je potřeba zohlednit nejen historický vývoj země, ale také
specifika společenského uspořádání a výsledky dosavadní politiky mezinárodního
společenství v zemi.

2 Základní informace o státu
V Somálsku žije zhruba 11 milionů obyvatel, přičemž společnost je kmenově
uspořádána. Mezi nejpočetnější patří kmeny Isaaq, Darod, Hawiye a Dir. 5 Z hlediska
náboženství převažuje sunnitský islám, šaría představuje dominantní právní systém.
Po pádu Barrého diktatury (viz dále) ze země uprchly stovky tisíc lidí,
v současnosti nejvíce uprchlíků na světě pochází ze Somálska, Sýrie a Afghánistánu. 6
Státní infrastruktura je na silně nedostačující úrovni, asi 9 milionů obyvatel nemá
přístup k elektřině 7 a špatné hygienické podmínky jsou zdrojem infekcí 8. Somálci
mají jednu z nejnižších nadějí na dožití na světě (v průměru umírají ve věku 52 let) 9,
typická somálská žena má 6 dětí 10, přičemž 96 dětí z 1 000 se nedožije svých
5. narozenin (3. nejvyšší míra dětské úmrtnosti na světě) 11.

3 Etapy vývoje státu
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Oblast Afrického rohu byla osídlena již v paleolitu a brzy se stala místem se
vzkvétající kulturou. 12 Starověká civilizace, jež vznikla na území dnešního Somálska,
udržovala čilé obchodní styky s Egyptem, Indií i mykénským Řeckem. 13 Do zbytku
světa bylo vyváženo vzácné zboží, jako je kadidlo, zlato, slonovina či ebenové dřevo. 14
V 7. století n. l. se do oblasti rozšířil islám a postupně se začaly vytvářet
sultanáty v čele s dynastiemi vládců sídlícími v bohatých hlavních městech. 15

3.2 Kolonialismus
Během koloniálního období se Somálsko dostalo do sféry britského vlivu
a v roce 1884 se část státu stala britským protektorátem pod názvem Somaliland.
Záhy vznikla italská kolonie Jižní Somaliland, v regionu byli přítomni také Francouzi
(dnešní Džibutsko).
Během druhé světové války celé území státu ovládalo Spojené království
a po válce bylo vytvořeno poručenské území OSN pod správou Itálie. Somálsko
nabylo samostatnosti roku 1960 a sjednocením obou bývalých kolonií vznikl jeden
stát.

Obrázek 1 – Mapa Somálska 16
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Po vzniku sjednocené Somálské republiky se projevil předchozí rozdílný vývoj mezi
severní a jižní částí státu. Tyto rozdíly nebyly vyrovnávány, ale spíše vytvářely napětí
mezi oběma částmi (například v Národním shromáždění a ve vládě dominovali
„jižané“). 17 Do roku 1969 měla Somálská republika podobu formální parlamentní
demokracie s prezidentem jako hlavou státu. Nově vzniklé politické strany se silně
personálně propojily s jednotlivými klany, a proto i po úspěchu ve volbách hájily
především zájmy „svých“ klanů. 18 i přes to, že byly ústavou položeny základy liberální
demokracie, fakticky držela moc v rukou jediná strana, Somálská liga mladých
(Somalia Youth League, SYL). 19
V roce 1969 proběhl státní převrat, jenž byl veden skupinou vojáků v čele
s generálem Siadem Barré. Revolucionáři zabili prezidenta Abdirashida Ali
Scharmarkeho a Barré se stal diktátorem. Stát byl přejmenován na Somálskou
demokratickou republiku a brzy po svém vzniku se přidal k sovětskému bloku. Po
zrušení parlamentu pocházela veškerá politická rozhodnutí z Nejvyšší revoluční rady
sestavené z pučistů. Ve státě proběhl rozsáhlý proces znárodňování průmyslu a půdy

inspirovaný sovětskými reformami. Režim kladl velký důraz na ideu pansomalismu –
prosazoval vytvoření Velkého Somálska 20, kde by se somálský národ stal hlavním
zdrojem státní suverenity. Pansomalismus byl také příčinou války o etiopský region
Ogaden, jež probíhala mezi roky 1977 a 1978. Režim chtěl tento region z důvodu
velkého množství somálského obyvatelstva v něm žijícím připojit ke svému státnímu
území. Konflikt rozhodnul zásadní obrat v podpoře Barrého režimu Sovětským
svazem. Ten původně podporoval diktátora, avšak během války obrátil a poskytnul
kubánské posily etiopské straně, což mělo za následek somálskou prohru. 21 Důležitým
důsledkem války byla následná americká podpora Somálska, jež započala roku 1980.
USA na konci 80. let ubraly na finanční podpoře mimo jiné kvůli zjištění
o porušování lidských práv režimem Siada Barrého. 22 To společně s vojenským
neúspěchem ve válce o Ogaden, rivalitou mezi klany a tvrdým Barrého
autoritářstvím bylo předpokladem k občanské válce, na jejímž konci v roce 1991 bylo
svržení diktátora opozičními stranami zastoupenými ve Spojeném somálském
kongresu. Somálské národní hnutí (Somali National Movement, SNM), jedna ze stran
v kongresu, využila vzniklého politického vakua po konci diktatury a vyhlásila
v roce 1991 na severozápadě Somálska nezávislý stát Somaliland. 23 Tento nově
vzniklý útvar byl výsledkem přetrvávajících rozdílů mezi severní a jižní částí
Somálska. Po vzniku Somalilandu však dále probíhaly boje mezi původně opozičními
stranami o dominanci ve státě, a ty pokračovaly až do příjezdu jednotek OSN
v roce 1992.
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I přes to, že bylo uzavřeno příměří mezi bojujícími stranami, tedy původními
opozičními stranami Barrého diktatury, rabování venkova a partyzánské boje nebraly
konce. V celé zemi vypukl hladomor a situace přerostla v obrovskou humanitární
krizi. Vydáním rezolucí Rady bezpečnosti č. 733 24 a 746 25 z roku 1992 byla zahájena
operace OSN pod zkratkou UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia I)
s cílem poskytnout humanitární pomoc a podpořit smíření klanů. Humanitární
pomoc však kvůli nízké míře bezpečnosti nemohla být účinně zprostředkována,
a proto na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 794 26 (taktéž z roku 1992) vznikla
operace Unified Task Force (UNITAF). Ta postupně nahradila operaci UNOSOM I.
USA přispěly více než polovinou vojáků z celkového počtu nasazených
peacekeepingových jednotek. 27 Ambiciózní operace měla stabilizovat bezpečnostní
situaci v Somálsku, aby mohla být humanitární pomoc poskytována efektivněji.
UNITAF se transformovala na základě rezoluce č. 814 28 do další operace UNOSOM II
a s významným přispěním jednotek USA intervenovala do Somálska.
Jedním z nejvýznamnějších momentů operace byla velmi rozsáhlá bitva
o Mogadišu 29 v roce 1993, ve které se střetla místní milice s americkými vojáky.
Jednotky mise, z nichž většina byla amerických, sice dosáhly vítězství, avšak utrpěly
relativně velké ztráty jak na životech, tak na zničené bojové technice. 30 Reakcí na
výsledek bitvy bylo nařízení prezidenta Billa Clintona o stáhnutí amerických
jednotek ze Somálska. V roce 1995 se ze Somálska stáhly i jednotky UNOSOM II.

4 Současné Somálsko
4.1 Rozpolcený stát a jeho části
4.1.1. SOMALILAND

Stát navazující na tradici zaniklého britského protektorátu vznikl po pádu Barrého
diktatury. Budoucí důvěra mezi klany byla vybudována na Boramské konferenci
v roce 1993, kde ke kulatému stolu zasedli zástupci elit z nejpočetnějších klanů
společně s menšinovými klany a lokálními komunitami. 31 Výsledkem jednání bylo
zakotvení demokratického volebního systému a ustanovení dvoukomorového

parlamentu, prezidenta a vlády. 32 Guerillové skupiny bojující proti nepřátelským
klanům se transformovaly na legálně fungující politické strany.33 Ke stabilitě státu
přispěla také ekonomická nezávislost na rozvojové pomoci přicházející
od mezinárodních aktérů. 34
Od doby svého ustanovení však není tento stát mezinárodně uznáván i přes
to, že by se na základě stabilního území, obyvatelstva a demokraticky ustanovené
vlády lidem dal stát označit za vnitřně suverénní. 35.
4.1.2. PUNTLAND

V roce 1998 vyhlásila Somálská demokratická fronta spásy (Somali Salvation
Democratic Front, SSDF) jako jedna z opozičních stran bojujících proti Barrému nový
regionální stát Puntland 36 nacházející se v severovýchodní části země. Puntland
představuje nikoliv samostatný stát, ale autonomní region tvořící potenciální základ
budoucí federace. 37 V porovnání se Somalilandem byl Puntland na počátku 21. století
stát s demokratickým deficitem (do roku 2012 byly v zemi zakázány politické
strany) 38.
Se zvolením prezidenta Abdirahmana Faroleho 39 v roce 2009 došlo
k rozsáhlým reformám, které přispěly k částečné demokratizaci země. Puntland
přispěl protipirátským opatřením a zavedením námořní policie ke zbavení negativní
nálepky státu, který poskytuje pirátům zázemí. 40
Ani Puntland nepatří mezi mezinárodně uznávané státy. Je otázkou, zda by
se při úspěšném postupu centrální vlády v jižní části Somálska chtěl připojit
k federaci, nebo zda by získal do té doby potřebnou stabilitu a odvahu k vyhlášení
samostatnosti. 41
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Ogaden představuje region nacházející se na hranicích mezi Etiopií a Somálskem.
Původně byl součástí somálského sultanátu Adal, avšak v roce 1897 tuto část území
dobyla habešská armáda. 42 Vytyčení hranic nově připojeného území však
nerespektovalo etnické složení obyvatelstva v Ogadenu, což způsobilo dodnes
trvající napětí a konflikty v této oblasti. 43
V současnosti je velká část tohoto regionu pod etiopskou správou44, i přes
to, že Somálci tvoří 98 % obyvatelstva. 45 Somálci vyznávající islám se neztotožňují
s většinově křesťanskou etiopskou společností 46. Na území se nachází také významná
ropná naleziště, což je jedním z hlavních důvodů, proč se Etiopie nechce Ogadenu
vzdát. 47
Nepokoje kulminovaly během 70. let minulého století, kdy proběhla válka
o Ogaden (viz výše). Od této doby zde působí skupina rebelů pod názvem Ogaden
National Liberation Front (ONLF), která prosazuje často i násilnou formou právo
Somálců na sebeurčení. 48 V roce 2007 proběhl tvrdý zásah etiopské armády proti
rebelům trvající několik měsíců. Během tohoto zásahu docházelo k soustavnému
porušování lidských práv, kterého se dopouštěla etiopská armáda i ONLF na
civilistech. 49 Nepokoje a porušování lidských práv pokračují dodnes. Organizace
Human Rights Watch ve své zprávě 50 zaznamenává případy zabití, znásilnění civilistů
a vandalismu páchané etiopskou policií i armádou.
4.1.4. FEDERÁLNÍ VLÁDA

Prozatímní národní vláda (Transitional National Government, TNG) měla za cíl již od
svého vzniku roku 2000 obnovit chod státu po pádu Barrého diktatury. 51 Později se
transformovala v Prozatímní federální vládu (Transitional Federal Government,
TFG), která začala naplňovat své poslání. V roce 2006 se proti federální vládě postavil
Svaz islámských soudů (Islamic Court Union, ICU; viz dále) a dosavadní křehká
rovnováha ve státu byla narušena. 52 Tím začala druhá občanská válka trvající až do
dnešních dnů. Prozatímní federální vláda pokračovala po roce 2012 kontinuálně
v práci jako federální vláda s mezinárodním uznáním. Vznikla také nová provizorní
ústava 53 zakládající Somálskou federativní republiku.

Představitelé vlády zastupují stát v OSN, Africké unii a na ambasádách po
celém světě. Země jako Čína, Indie či Spojené království v posledních letech obnovily
v hlavním městě Mogadišu své ambasády.
Obrázek 2: Mapa Somálska – současná politická situace 54
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Současnou situaci ve státě formoval konflikt mezi federální vládou a Svazem
islámských soudů (ICU). 55 Tento svaz byl tvořen sítí samospráv se silnou autoritou
soudců aplikujících tradiční pastevecký právní systém Xeer 56. Šaría, která obsahuje
základní principy islámu 57, představovala pro Somálce jistotu v neklidných letech po
roce 1991 a velmi rychle pronikla kromě soudnictví i do jiných částí života obyvatel.
Soudci se stali elitou disponující ozbrojenou silou a sjednotili se v rámci Svazu. ICU
byl mimo jiné podezříván ze spolupráce s teroristickou organizací Al-Káida 58. Pro
federální vládu bylo velmi těžké zabránit rostoucí veřejné podpoře Svazu a napětí
vyvrcholilo dobytím Mogadiša Svazem. Svoji nadvládu nad velkou částí jižního
Somálska neudržel dlouho – vláda s podporou amerických a etiopských jednotek
donutila v roce 2006 ICU kapitulovat, poté došlo k uzavření příměří. 59
Část bývalých členů ICU zformovala Alianci pro znovu-osvobození
Somálska (Alliance for the Re-liberation of Somalia, ARS), která i přes původní
příměří umírněnou cestou vystupovala proti federální vládě. Na základě mírových
jednání v Džibutsku si strany navzájem učinily ústupky a vznikla koalice. Tím, kdo
ale koalici a nově nastavené podmínky nerespektoval, byla radikální odnož Svazu
islámských soudů pod názvem Aš-Šabáb (Hnutí mladých bojovníků).
Řady této teroristické organizace jsou tvořeny mladou frustrovanou
generací. Na základě neúspěšných pokusů předchozích generací vedoucích klanů

dosáhnout zlepšení životní situace obyčejných Somálců razí nacionalistické ideje
a dogmatický přístup k šaríi. 60 Aš-Šabáb je od rozbití příměří v roce 2009 hlavním
aktérem, proti kterému bojuje federální vláda podpořena nejen jednotkami mise
Africké unie (AMISOM 61), ale také jednotkami sousedních zemí obávajících se
zvětšujícího přeshraničního vlivu Aš-Šabábu 62.
Zatím poslední bitva o Mogadišu z roku 2011 znamenala citelnou ztrátu pro
Aš-Šabáb. 63 Za úspěšnou se považuje Operace Indický oceán, ve které jednotky
somálské federální vlády za spolupráce USA a Africké unie zabily vůdce Aš-Šabábu
Moktara Ali Zubeyra. I přes zdařilý postup vlády a jejích spojenců stále probíhají
v oblastech uchvácených Aš-Šabábem násilnosti na civilistech, a ve větších městech
velmi často dochází k sebevražedným bombovým útokům. 64

5 Reakce Rady bezpečnosti OSN
5.1 Rezoluce č. 746 (1992), č. 794 (1992), č. 814 (1993)
Klíčovým krokem pro uvědomění si kritické situace v Somálsku byla rezoluce č. 746,
v níž Rada bezpečnosti označila dění v Somálsku za hrozbu mezinárodnímu míru
a bezpečnosti. Společně s Mezinárodním výborem Červeného kříže (International
Committee of the Red Cross) se OSN stala významným poskytovatelem humanitární
pomoci.
Intervenci OSN v podobě vyslání jednotek UNITAF podepřela rezoluce
č. 794. Jednotky měly zajistit bezpečí humanitárních pracovníků zasahujících na
místech, kde probíhaly boje mezi opozičními stranami. Bez jejich ochrany by zdaleka
nebylo zachráněno tolik lidských životů.
Rezoluce č. 814 kromě rozšíření mandátu UNOSOM I na UNOSOM II
požadovala klidný přesun obyvatel i uprchlíků při vysídlení z válečných zón. Zároveň
zdůrazňovala jejich návrat do původních domovů po pominutí nebezpečí. Oceňovala
také práci neziskových organizací zasahujících na území Somálska.
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Jednomyslně přijatá rezoluce prolomila 21 let trvající embargo na dovoz zbraní do
Somálska uvalené rezolucí č. 733. Zrušení embarga se vztahovalo pouze na období
jednoho roku a byl kladen velký důraz na to, aby k dovozu docházelo velmi opatrně
vzhledem k nebezpečným důsledkům možného uzurpování zbraní Aš-Šabábem.
K tomuto rozhodnutí byli členové Rady bezpečnosti motivováni nejspíše vojenskými
úspěchy jednotek somálské federální vlády, které si zajistily poměrně stabilní zázemí
na dobytém území. Zdá se, že také samotná somálská politická reprezentace
vzbuzovala v očích mezinárodních aktérů větší důvěru, než v 90. letech, kdy došlo
k uvalení embarga. Dodávka zbraní by měla zefektivnit postup proti Aš-Šabábu
a napomoci ke sjednocení území jižního a centrálního Somálska. Pozastavení
embarga bylo prodlouženo rezolucí č. 2142 66 až do října 2014.
Dále obsah rezoluce navazoval na rezoluce předchozí a zdůrazňoval nutnost
zabývat se vlnami sexuálního násilí páchaného na ženách (například v internačních
táborech) a přijmout akční plán k omezení účasti dětských vojáků na válečné frontě.
V rezoluci byly odsouzeny útoky na civilisty i novináře.

5.3 Rezoluce č. 2102 (2013) 67
Rezoluce dala vzniknout nové misi OSN v Somálsku (United Nations Assistance
Mission, UNSOM) 68, jež má být hlavním poradcem somálské vlády v celé řadě
důležitých politik a při budování fungující federace. UNSOM by měla navázat na
dosavadní úspěšné kroky vlády (jako například implementaci námořní bezpečnostní
strategie 69) a pomoci při tvorbě reformy bezpečnostního sektoru, budování míru,

odzbrojení, zakotvení právního státu a vývoji federálního systému. Zároveň má za
úkol prosazovat aktivní zapojení žen do procesu budování státu a míru
prostřednictvím zastoupení v klíčových státních institucích či peacekeepingových
aktivitách.

6 Reakce Africké unie
V roce 2007 byla vytvořena regionální peacekeepingová mise pod názvem AMISOM
(viz výše), do níž svými jednotkami přispěly Uganda, Burundi, Etiopie, Keňa,
Džibutsko, Ghana, Nigérie, Sierra Leone a další země. 70 Spolupráce OSN, somálské
armády i EU s AMISOM má klíčový význam pro boj s Aš-Šabábem. V posledních
letech se navýšily počty zasahujících vojáků i pomocných sil v rámci této mise
a zvýšil se rozpočet mise. 71 Také se klade důraz na lepší kooperaci s dalšími misemi
a na větší mobilitu jednotek bojujících s teroristickou organizací v terénu. 72

7 Reakce Evropské unie
Na zlepšující se situaci v Somálsku reagovala i Evropská unie a v roce 2010 spustila
misi vojenského výcviku (Military training mission in Somalia, EUTM) 73. V rámci této
mise byl spuštěn výcvik vojáků Somálských národních ozbrojených složek (Somalia
National Armed Forces, SNAF) v Ugandě pod dohledem zkušených evropských
expertů. Ti mají předat somálským velitelům potřebné strategické know-how
a vycvičit řadové vojáky i pomocné síly. Mise funguje ve spolupráci s AMISOM
i misemi OSN pro dosáhnutí větší efektivity.
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Somálsko představuje pro světový mír a bezpečnost dlouhodobě značnou hrozbu.
I přes spolupráci OSN, Africké unie a dalších důležitých členů mezinárodního
společenství nebyly naplněny znaky suverénního státu sjednocujícího celé somálské
území. Občanské války a rychle se měnící politické poměry v zemi poznamenaly
generace Somálců a část nastupující mladé generace razí pro budoucí stát radikální
cestu.
Pokud se dlouhá a složitá cesta za zlepšením situace bude ubírat tím
správným směrem, Somálsko již nebude destabilizujícím prvkem oblasti Afrického
rohu a obecně se podpoří regionální ekonomická spolupráce. V globalizovaném světě
prosperita jednoho regionu ovlivní i jiné části světa, a proto nelze pochybovat, že je
v zájmu všech států světa usilovat o konečné budování míru v Somálsku. Bez pomoci
Rady bezpečnosti se Somálsko samo nezotaví. Její členové stojí před velkou výzvou,
a to přijmout rezoluci, která by se stala základním kamenem pro novou éru
somálského státu. V debatě, na jejímž konci vznikne rezoluce, nemají místo ukvapená
rozhodnutí, ale citlivě vybraná řešení pro řešení příčin krize v Somálsku.
Z výše nastíněného historického vývoje Somálska je patrné, že celé generace
Somálců žily v neklidném a nestabilním politickém prostředí, kde se ztotožňovaly
s místními kmeny více než s představou unitárního a suverénního státu.
Dlouhotrvající neschopnost vytvořit takový centrální stát, který by se přibližoval
koncepci západního demokratického státu, pramení mimo jiné i z velkých rozdílů
mezi somálskou a evropskou společností. Mnoho vnitřních aktérů ze současné
situace ekonomicky i politicky profituje a postrádá motivaci ke společnému postupu
a dialogu s dalšími aktéry.
Přitom je důležité v komplexní situaci pečlivě rozlišit příčiny problému
a jeho projevy, důsledky. Při snaze mezinárodního společenství efektivně vyřešit
rozsáhlou korupci nebo činnost islamistických skupin je klíčové uvědomit si, že se

jedná o „symptomy“ krize. S tím souvisí také otázka, kam mají mezinárodní aktéři
s vidinou vyřešení situace společně investovat úsilí a finanční prostředky. Rada
bezpečnosti OSN se již od počátků občanské války angažovala v řešení konfliktu,
vydala velké množství rezolucí ve snaze najít rovnováhu mezi bojujícími stranami.
Členové Rady bezpečnosti by se více než na budování jednoho somálského
státu měli zaměřit na budování funkčního systému, který by zhroucený stát postavil
na nohy a postupně se potýkal s jeho největšími problémy. Při řešení situace ve
státech rozvrácených občanskou válkou se již několikrát ukázalo, že vybrat si jednu
stranu figurující ve státě, jež se zdá být „na straně dobra“ a vložit do jejích rukou plnou
podporu, není nejlepší volbou. Vývoj několika kvazistátů s odlišnými znaky a s různě
nastavenými formami vlády na území Somálska může být vodítkem ke hledání
takového systému, který by byl somálskou společností respektovaný a udržitelný.

Otázky pro stanovisko
 Zapojila se vaše země aktivně do misí OSN, Evropské či Africké unie
v Somálsku?
 Porušila vaše země embargo na dovoz zbraní do Somálska v letech 1992–
2013?
 Jakou podobu budoucího somálského státu by vaše země uvítala?
Podporuje nějakou z autonomních částí?
 Obnovila vaše země diplomatické styky se somálskou federální vládou po
roce 2012?
 Představuje pro vaši zemi Somálsko potenciálního obchodního partnera?
V jakých obchodních sférách byste mohli spolupracovat?

Otázky pro jednání
 Hlasovala by vaše země v Radě bezpečnosti pro další vojenskou intervenci
v Somálsku? Prodloužila by vaše země mandát probíhajícím vojenským
misím v Somálsku?
 Jaký postoj má vaše země k přijímání somálských uprchlíků do vaší země?
 Do jaké míry je ekonomika vaší země ovlivněna činností somálských
pirátů na pobřeží Afrického rohu?
 Byli mezi oběťmi teroristických útoků Aš-Šabábu i občané vaší země? Má
vaše země zkušenosti s bojem proti terorismu?
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Background report je materiál pro žáky středních škol účastnících se Pražského
studentského summitu. Všichni partneři projektu jsou uvedeni zde.
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