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1 Úvod 

V Burundi již druhým rokem probíhají občanské násilné nepokoje, které začaly jako 
protesty proti tomu, že se prezident Pierre Nkurunziza rozhodl kandidovat potřetí 
v řadě na prezidenta, což je v rozporu s textem tamní ústavy. Situace v uplynulém 
roce eskalovala, napětí v zemi se zvyšuje a z Burundi uprchlo už téměř 300 tisíc lidí. 
Situací se opakovaně zabývala i Rada bezpečnosti. 

2 Pozadí situace 

2.1 Demografie 

V Burundi žije zhruba 11 miliónů lidí. Podobně jako ve Rwandě je obyvatelstvo 
děleno na Hutuy a Tutsie. Přibližně 85 % populace jsou příslušníci kmene Hutu a 14 % 
kmene Tutsi. Země je převážně křesťanská, 62 % obyvatel se hlásí ke katolictví, 
dalších 24 % jsou pak protestanti.1 

Charakter obyvatelstva však významně poznamenávají uprchlické vlny, 
které míří ze země i do země. Kvůli občanské válce, která probíhala v letech 
1993−2006 ze země uprchlo kolem půl milionu lidí, převážně do sousední Tanzanie. 
V poslední dekádě se tito uprchlíci začali vracet, jejich reintegrace však představuje 
pro Burundi značný problém. Nová uprchlická vlna pak začala v dubnu 2015, kdy 
zemi opustilo nejméně 295 tisíc lidí.2 Burundi je však i uprchlickou destinací. Prchají 
sem lidé ze sousední Demokratické republiky Kongo a příležitostně i Rwandy.3 

2.2 Historie 

Burundi získalo plnou nezávislost jako Burundské království roku 1962 a od té doby 
je historie země protkána mnohými etnickými konflikty. I když většinu populace 
tvoří Hutuové, tradičně spíše zemědělská třída společnosti, vládnoucí třídou většinu 
času byli Tutsiové, kteří tradičně měli pod kontrolou armádu a ekonomiku země.4 

I když Hutuové vyhráli parlamentní volby v roce 1965, král Mwambutsa 
se rozhodl výsledky voleb ignorovat a jmenoval tutsijského premiéra. Hutuové 
se pokusili o svrhnutí krále, ale jejich převrat byl zastaven. O rok později byl sice král 
již svržen a založena republika, ale puč vedl příslušník kmene Tutsi, pozdější 
prezident Micombero. 

Po převratu získali Tutsiové absolutní kontrolu nad zemí a začalo se 
zvyšovat násilí páchané na Hutuích. To vyvrcholilo roku 1972, kdy bylo v zárodku 
potlačeno hutuské povstání a následně zmasakrováno kolem 120 tisíc Hutuů 
vládními jednotkami. Toto vzešlo ve známost jako tzv. burundská genocida z roku 
1972. 

Tutsijská dominance a útlak Hutuů pokračoval až do roku 1992, kdy byla 
přijata nová ústava a zrušen systém jedné strany. V následných volbách roku 1993 
vyhrála hutuská strana Frodebu a prezidentem se stal poprvé příslušník kmene Hutu 
Melchior Ndadaye. Ten byl však již tři měsíce po inauguraci zabit během tutsijského 

                                                        
1 Burundi. The World Factbook - CIA [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html 
2 Burundi refugee crisis. European Commission: Humanitarian Aid and Civil Protection [online]. 2016 
[cit. 2016-11-08]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/burundi_en.pdf 
3 Burundi. The World Factbook - CIA [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. 
4 Burundi. Encyclopædia Britannica [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/place/Burundi 
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pokusu o puč. To vyvolalo obří etnické násilí, které vyústilo v dvanáctiletou 
občanskou válku.5 

Tento etnický konflikt si vyžádal nejméně 300 tisíc obětí a ze země uprchlo 
kolem půl milionu lidí. Válku přiživilo také sestřelení letadla v dubnu 1994, při 
kterém byl zabit nový burundský prezident a jeho rwandský protějšek. Tato událost 
vedla k začátku nechvalně proslulé rwandské genocidy, při které bylo zabito kolem 
800 tisíc Tutsiů. V Burundi situace neeskalovala do takových měřítek, ale znamenala 
značný nárůst násilí. V srpnu 2000 bylo vyjednáno za podpory Organizace africké 
jednoty, OSN a Evropské unie příměří, které však nepodepsaly všechny strany 
konfliktu a boje stále neutichly. K zajištění dodržování příměří vyslala mírové 
jednotky Africká unie, které byly v roce 2004 nahrazeny peacekeepingovou misí 
OSN. 

Rada bezpečnosti OSN autorizovala rezolucí č. 1545 v květnu 2004 
peacekeepingové jednotky k použití všech dostupných prostředků k udržování míru 
v Burundi a odzbrojení bojovníků. Mise čítala 5 650 vojáků a 120 policistů.6 I za 
pomoci této mise došlo v Burundi skutečně k uzavření příměří a v roce 2005 byla 
v referendu schválena nová ústava. Následovaly svobodné volby do parlamentu, 
které vyhrála hutuská strana CNDD-FDD, bývalá rebelská skupina, a její lídr Pierre 
Nkurunziza byl dvěma třetinami parlamentu zvolen prezidentem.7 

3 Burundská krize 

3.1 Okolnosti vedoucí k nepokojům 

Burundská mírová dohoda i následná ústava byly postaveny na rozsáhlém systému 
brzd a protiváh a měly zajistit, aby žádná etnická skupina nedominovala jakoukoliv 
složkou státní moci.8 

I přes krátké obnovení bojů v roce 2008, které vedla hutuská rebelská 
skupina FNL, jež následně podepsala příměří a transformovala se v politickou stranu, 
se prvních pár let vlády prezidenta Nkurunzizy neslo spíše ve znamení pokroku. 
Rada bezpečnosti OSN tedy v říjnu 2006 již necítila potřebu prodloužit vojenský 
mandát peacekeepingové mise.9 

S blížícími se prezidentskými volbami v roce 2010 se však začala stupňovat 
kritika prezidenta Nkurunzizu, který byl obviňován z potírání opozice a persekuce 
žurnalistů, kteří kritizovali vládnoucí režim. Situace zašla tak daleko, že samotné 
prezidentské volby v roce 2010 se rozhodly bojkotovat všechny hlavní opoziční 
strany, neboť zastávaly názor, že volby jsou zmanipulované. Po stažení všech šesti 
konkurenčních prezidentských kandidátů Pierre Nkurunziza bez problémů obhájil 
svůj mandát se ziskem více než 90 % hlasů.10 

Ve svém druhém volebním období začal prezident Nkurunziza utahovat 
poměry. Vláda byla obviňovaná z mimosoudních poprav a mučení příslušníků 
opozice, vůdce hlavní opoziční strany FNL se tři roky ukrýval. V roce 2013 byl přijat 
zákon, který přikazoval novinářům uvádět zdroje u článků týkající se státní 

                                                        
5 Burundi: History. Encyclopædia Britannica [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/place/Burundi/History 
6 Rezoluce č. 1545. United Nations [online]. 2004 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.un.org/press/en/2004/sc8101.doc.htm 
7 Burundi: History. Encyclopædia Britannica [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. 
8 Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi. Peace Accords Matrix [online]. 2015 [cit. 
2016-11-12]. Dostupné z: https://peaceaccords.nd.edu/accord/arusha-peace-and-reconciliation-
agreement-burundi 
9 Rezoluce č. 1719. United Nations [online]. 2006 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.un.org/press/en/2006/sc8857.doc.htm 
10 Burundi: History. Encyclopædia Britannica [online]. 2016 [cit. 2016-11-08]. 
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bezpečnosti a zakázal publikovat články, které mohou ovlivňovat ekonomiku země. 
Tento zákon byl kritizován jako zásadní omezení svobody tisku.11 

Napětí v zemi se však nejvíce vyhrotilo poté, co Pierre Nkurunziza v dubnu 
2015 oznámil, že bude znovu kandidovat a usilovat tak o třetí prezidentské období. 
Toto zapovídá článek 96 burundské ústavy, který doslova říká, že „prezident 
republiky je volen všeobecnou přímou volbou na pětiletý mandát, který může být 
jednou obnoven“.12 Rovněž dohoda o příměří z roku 2000 říká, že nikdo nesmí 
vykonávat více než dvě prezidentská období.13 

O ústavnosti třetího prezidentského období rozhodoval burundský ústavní 
soud, který dne 4. května 2015 dospěl k závěru, že kandidatura Nkurunzizy je ústavní, 
neboť poprvé byl do úřadu zvolen parlamentem, a ne lidem. První prezidentské 
období se tak dle ústavního soudu nemá počítat.14 Ještě před vynesením rozsudku 
však místopředseda ústavního soudu uprchl ze země a prohlásil, že soudcům bylo 
vyhrožováno a byli donuceni vydat tento rozsudek.15 

3.2 Nepokoje 

Demonstrace v Burundi začaly již 26. dubna 2015 po oznámení, že Nkurunziza bude 
kandidovat. Stovky lidí v hlavním městě Bujumbura se zapojily do protestů, policie 
proti nim zakročila silou za pomocí slzného plynu a ostrých nábojů. Nejméně šest lidí 
bylo ten den zabito.16 Vláda v dalších dnech zareagovala zatýkáním představitelů 
humanitárních organizací a ukončila vysílání nezávislého Radio Publique Africaine a 
omezila další rozhlasové stanice.17 

Situace se neuklidnila ani v dalších dnech, po granátovém útoku na začátku 
května zemřeli dva policisté, po čemž se burundský ministr bezpečnosti nechal slyšet, 
že „bezpečnostní složky podniknou všechna nezbytná opatření k zastavení a zatčení 
zločinců a udělají vše k zastavení povstání“.18 Protesty a střety s vládními jednotkami 
v prvních květnových týdnech eskalovaly a z Burundi začaly prchat první tisícovky 
lidí.  

Dne 13. května 2015 se generál Niyombare s částí armády pokusil o puč, 
zatímco byl prezident Nkurunziza v Tanzánii.19 Puč byl však do dvou dnů potlačen20 
a burundská vláda utužila ještě více poměry a začala rušit další rozhlasové stanice. 
Kvůli stoupajícímu počtu obětí a násilí v zemi začalo mezinárodní společenství 
vyzývat burundskou vládu k odložení voleb a na začátku června americká 
administrativa vyzvala prezidenta Nkurunzizu k odstoupení. 

Dne 29. června však za bojkotu opozice parlamentní volby proběhly, vyhrála 
je s převahou vládní CNDD-FDD. Prezidentské volby proběhly 29. července, 
                                                        
11 Burundi profile - Timeline. BBC [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13087604 
12  Čl. 96. Burundská ústava [online]. 2005 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf 
13 Odst. 3 čl. 7. Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi [online]. 2005 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Arusha%20(Burundi)%20.pdf 
14  Burundi court clears president to run again, angers protesters. Reuters [online]. 2015 [cit. 2016-11-
12]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-burundi-politics-idUSKBN0NQ0KT20150505 
15 Burundi court 'forced' to validate leader's third term. Al Jazeera English [online]. 2015 [cit. 2016-11-
12]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/05/150508061821607.html 
16 Burundi Red Cross: 6 Dead in Protests. US News [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.usnews.com/news/world/articles/2015/04/27/burundi-protests-persist-over-
presidents-third-term-bid 
17 Burundi gags independent media amid protests. Deutsche Welle [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.dw.com/en/burundi-gags-independent-media-amid-protests/a-18423439 
18 Burundi government promises crackdown after grenade attacks leave two police dead. Deutsche 
Welle [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.dw.com/en/burundi-government-
promises-crackdown-after-grenade-attacks-leave-two-police-dead/a-18425219 
19 Burundi President Nkurunziza faces attempted coup. BBC [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné 
z: http://www.bbc.com/news/world-africa-32724083 
20 Burundi Government Says It Has Crushed Coup Attempt. BBC [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2015/05/16/world/africa/burundi-attempted-coup.html 
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Nkurunziza obdržel 69 % hlasů a byl znovuzvolen. Pozorovatelské mise OSN i 
východoafrického společenství prohlásily, že vzhledem k prostředí a okolnostem, ve 
kterých se volby konaly, se nedají označit za svobodné či věrohodné.21, 22, 23 

Situace v Burundi se od voleb neuklidnila. V zemi nadále dochází 
k ozbrojeným střetům, mimosoudním popravám, hlášeny jsou případy mučení i 
omezování médií a svobod obyvatel.24 Například při ozbrojených střetech dne 11. 
prosince 2015 zemřelo 87 lidí za jeden den.25 Amnesty International v lednu 
zveřejnila satelitní snímky, které mají dokládat, že oběti z tohoto dne byly pohřbeny 
do masového hrobu. 26 

Přesný počet obětí v Burundi k dnešnímu dni není znám, ale jedná se 
nejméně o stovky osob. Mezinárodní trestní soud v dubnu 2016 mluvil o 430 
mrtvých a 3 400 zatčených.27 Situace v Burundi také vyvolala obří uprchlickou krizi. 
K říjnu 2016 bylo hlášeno nejméně 295 tisíc uprchlíků, kteří odešli do okolních zemí 
a 61 tisíc vnitřně vysídlených osob.28 

4 Reakce Rady bezpečnosti OSN 

4.1 Rezoluce č. 2248 (12. listopad 2015) 

V této spíše deklaratorní rezoluci Rada bezpečnosti vyjádřila hluboké znepokojení 
nad násilím v zemi a připomněla, že Burundi je signatářem Římského statutu a tím 
pádem podléhá jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. Následně vyzvala 
burundskou vládu k odmítnutí násilí, zdržení se veškerých aktivit ohrožujících 
mír a ke spolupráci s Východoafrickým společenstvím, které se za podpory Africké 
unie skrze ugandského prezidenta snažilo o mediaci konfliktu. Rovněž vyžádala 
po generálním tajemníkovi další monitoring situace a přivítala rozhodnutí 
generálního tajemníka jmenovat Zvláštního poradce pro prevenci konfliktu.29 

4.2 Rezoluce č. 2279 (1. duben 2016) 

Jednomyslně schválená rezoluce č. 2279 znovu odsoudila veškeré násilí v Burundi, 
porušování lidských práv, přičemž tentokrát výslovně zmínila i mimosoudní 
popravy, mučení a sexuální násilí. Rada bezpečnosti rovněž vyzvala státy v regionu 

                                                        
21 Presidential Elections - 21 July 2015: Preliminary Statement. United Nations Electoral Observation 
Mission in Burundi [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://menub.unmissions.org/sites/default/files/francee.pdf 
22 Legislative and Communal Elections - 29 June 2015: Preliminary Statement. United Nations Electoral 
Observation Mission in Burundi [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
https://menub.unmissions.org/sites/default/files/menub_preliminary_statement_2_july_final.pdf 
23 EAC Election Observer Mission to Burundi Presidential Election 2015: Preliminary Statement. East 
African Comunity [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.eac.int/dmdocuments/EAC%20Election%20Observer%20Mission%20to%20Burundi%2
0Presidential%20Election%202015%20-%20Preliminary%20Statement.pdf 
24 COUNTRY REPORT: BURUNDI CRISIS YEAR ONE. Armed Conflict Location & Event Data 
Project [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.acleddata.com/wp-
content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf 
25 Burundi crisis: Army says 87 killed in day of violence. BBC [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-35083823 
26 BURUNDI: SUSPECTED MASS GRAVES OF VICTIMS OF 11 DECEMBER VIOLENCE. Amnesty 
International [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr16/3337/2016/en/ 
27 Burundi: Preliminary examination. Preliminary Examination [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/burundi 
28 Burundi refugee crisis. European Commission: Humanitarian Aid and Civil Protection [online]. 
2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/burundi_en.pdf 
29 Rezoluce č. 2248. United Nations [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.un.org/press/en/2015/sc12117.doc.htm 
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k tomu, aby přispěly k nalezení mírového řešení, nepodporovaly žádné ozbrojené 
hnutí v Burundi a připomněla jim jejich mezinárodněprávní závazky ohledně 
uprchlíků. Znovu vyzvala burundskou vládu, aby se podílela na mediaci vedené 
Východoafrickým společenstvím. 

V rezoluci však rovněž ocenila kroky burundské vlády, neboť ta odvolala 
některé zákazy činnosti médií a propustila, respektive zrušila zatykače, na některé 
politické vězně.30 Závěrem pak Rada bezpečnosti požádala generálního tajemníka, aby 
posílil zapojení OSN v Burundi, rozšířil tým Zvláštního poradce pro prevenci 
konfliktu a představil možnosti zapojení policejních jednotek OSN.31 

4.3 Rezoluce č. 2303 (29. červenec 2016) 

V této rezoluci Rada bezpečnosti reagovala na zprávu Vysokého komisaře OSN 
pro lidská práva ze 17. června 2016, která zdokumentovala 348 mimosoudních poprav 
a kolem 651 případů mučení v Burundi mezi dubnem 2015 a dubnem 2016 a vyjádřila 
hluboké znepokojení nad zatýkáním dětí, které byly drženy ve věznicích pro dospělé. 
Rovněž upozornila na to, že 25. dubna 2016 bylo zahájeno předběžné vyšetřování 
situace v Burundi ze strany Mezinárodního trestního soudu. Rada bezpečnosti 
rovněž vyjádřila znepokojení nad tím, že i když Burundi schválilo nasazení 100 
lidskoprávních a 100 vojenských pozorovatelů Africké unie, do země zatím bylo 
připuštěno pouhých 32 lidskoprávních a 15 vojenských pozorovatelů. 

V reakci na tyto informace a nezlepšující se situaci v Burundi se Rada 
bezpečnosti rozhodla posílit Úřad zvláštního poradce pro prevenci konfliktu a 
navýšit počet politických zmocněnců v Burundi. Ti dostali za úkol vést konzultace se 
všemi stranami zapojenými do krize – s vládou, opozicí, politickými stranami, 
občanskou společností, náboženskými lídry a dalšími.  

Především však Rada bezpečnosti autorizovala nasazení 228 policistů OSN, 
kteří dostali jednoletý mandát k pozorování bezpečnostní situace v zemi a podpoře 
Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva v jeho činnosti spočívající v monitoringu 
porušování lidských práv. Tyto policejní jednotky mají podléhat autoritě Zvláštního 
poradce pro prevenci konfliktu. 

Právě s nasazením policejních jednotek však některé členské státy Rady 
bezpečnosti OSN vyjádřily nesouhlas, neboť to považovaly za zásah do burundské 
svrchovanosti. Celkem čtyři země – Angola, Čína, Egypt a Venezuela – se tak zdržely 
hlasování s argumentem, že měla být nejprve konzultována burundská vláda.32 

Burundská vláda nasazení policejních jednotek odmítla a označila jej za 
narušení své svrchovanosti.33 K říjnu 2016 k nasazení policistů v Burundi nedošlo.34 

                                                        
30 Burundi's Nkuruniza tells UN chief he will free prisoners. BBC [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-35641353 
31 Rezoluce č. 2279. United Nations [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.un.org/press/en/2016/sc12315.doc.htm 
32 Rezoluce č. 2303. United Nations [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.un.org/press/en/2016/sc12469.doc.htm 
33 Burundi rejects UN police deployment amid violence. Al Jazeera English [online]. 2016 [cit. 2016-11-
12]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2016/08/burundi-rejects-police-deployment-
violence-160803165524258.html 
34 UN seeks "consensus" on UN police deployment to Burundi. United Nations [online]. 2016 [cit. 2016-
11-12]. Dostupné z: http://www.unmultimedia.org/radio/english/2016/10/un-seeks-consensus-on-
un-police-deployment-to-burundi/#.WCC0p_rhDIU 
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4.4 Aktivity mezinárodního společenství 

Mírová a bezpečnostní rada Africké unie schválila 17. prosince Africkou preventivní 
a ochrannou misi v Burundi, která měla do země vyslat 5 000 vojáků v rámci 
peacekeepingové mise.35 Burundská vláda však oznámila, že bude bránit vstupu 
peacekeeperů do své země36 a Africká unie později od plánu upustila.37 

Mezinárodní trestní soud zahájil 25. dubna předběžné vyšetřování zločinů 
v Burundi. Burundi však 12. října 2016 jako první země na světě schválila odstoupení 
od Římského statutu a tím země přestala být v jurisdikci Mezinárodního trestního 
soudu.38 Zhruba ve stejný čas burundská vláda oznámila, že ukončuje veškerou 
spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře pro lidská práva, který monitoruje situaci 
v zemi.39 

5 Závěr 

Burundská krize představuje jednu z největších humanitárních katastrof dnešní 
doby. Obrovský počet uprchlíků destabilizuje situaci v regionu a chování burundské 
vlády nevypovídá o tom, že by se v blízké době měla situace změnit. Ozývají se hlasy, 
které se obávají, aby situace neeskalovala do občanské války40 či konflikt nezískal 
etnický charakter a nedošlo ke vzniku genocidy, jako se tomu již v burundské historii 
stalo.41,42 

Burundská vláda opakovaně ignorovala zahraniční snahy o řešení situace a 
říjnové rozvázání spolupráce s Mezinárodním trestním soudem i Úřadem Vysokého 
komisaře pro lidská práva vyvolalo značné znepokojení v řadách mezinárodního 
společenství. Vzhledem k dosavadnímu neúspěchu Východoafrického společenství, 
Africké unie i OSN při řešení situace zůstává zodpovědnost na Radě bezpečnosti 
OSN. Ta zatím nepoužila svůj nejsilnější instrument – Kapitolu VII Charty OSN, dle 
které může rozhodnout o opatřeních při ohrožení míru, porušení míru nebo útočném 
činu. 

                                                        
35 Communiqué of the 565th meeting of the PSC on the situation in Burundi. African Union: Peace and 
Security Department [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-565th-meeting-of-the-psc-on-the-situation-
in-burundi 
36 Burundi: We will not allow foreign troops to enter. Al Jazeera [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/12/burundi-rejects-african-peacekeeping-force-
soil-151219091828582.html 
37 African Union abandons plans to send peacekeepers to Burundi. France 24 [online]. 2016 [cit. 2016-
11-12]. Dostupné z: http://www.france24.com/en/20160131-african-union-burundi-peacekeeping-
force-bujumbura 
38 Burundi moves to quit the International Criminal Court. Al Jazeera [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2016/10/burundi-moves-quit-international-criminal-
court-161012132153065.html 
39 THE GOVERNMENT SUSPENDS ITS COOPERATION WITH THE OFFICE OF THE HIGH 
COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Présidence Burundi [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: http://presidence.gov.bi/spip.php?article5893 
40 Burundi civil war fears as president accused of campaign of murder. The Guardian [online]. 2016 [cit. 
2016-11-12]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/burundi-pierre-
nkurunziza-police-protest-crack-down 
41 UN says it is ill-prepared for genocide in Burundi. The Telegraph [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. 
Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/burundi/12096506/UN-says-
it-is-ill-prepared-for-genocide-in-Burundi.html 
42 Risk of ‘genocide’ and ‘crimes against humanity’ in Burundi, UN investigators warn. France 24 
[online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.france24.com/en/20160920-risk-genocide-
crimes-against-humanity-burundi-un-investigators-warn 
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Otázky k zamyšlení 

 Jak se vaše země staví k zahraničním zásahům proti vůli dotčeného státu? 
 Jaký má vaše země vztah k Mezinárodnímu trestnímu soudu? 
 Jaký postoj vaše země zastávala při reakci na rwandskou genocidu a jak ho 

reflektovala? 
 Existuje teoretická hrozba, že mezinárodní společenství bude chtít někdy 

intervenovat i ve vaší zemi proti vůli vašeho státu? 

Doporučené zdroje 

Přehled významných dokumentů OSN Burundi 
Významné dokumenty včetně přijatých rezolucí a zápisů z jednání na jednom místě. 
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/burundi/  

Country Report: Burundi Crisis Year One 
Přehledný fact sheet k Burundi popisující celý konflikt a jeho strany mj. pomocí 
grafů, tabulek a významných milníků  
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-
Report-Burundi-May-2016.pdf 

Rozhovor se Zvláštním poradcem OSN pro prevenci konfliktů 
Rozhovor s Jamalem Benomarem, poradcem generálního tajemníka OSN, o situaci 
v Burundi 
http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/exclusive-interview-with-jamal-
benomar-burundi-must-take-ownership-of-crisis/ 

Burundi: Why the Arusha Accords are Central 
Článek popisující, jak burundské mírové dohody (a jejich vady) ovlivnily situaci 
v zemi 
http://africacenter.org/spotlight/Burundi-why-the-arusha-accords-are-central 

Updated: what you need to know about the crisis in Burundi 
Základní FAQ k burundské krizi  
https://www.thedailyvox.co.za/what-you-need-to-know-about-the-crisis-in-
burundi/ 

Profil země na stránkách Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
Data včetně grafů k uprchlické krizi v Burundi 
http://data2.unhcr.org/en/situations/burundi 

Stop calling the violence in Burundi 'genocide' 
Názorový článek bojující proti označování burundské krize za genocidu 
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/burundi-violence-genocide-
patrick-hajayandi 

Burundi profile – Timeline 
Významné milníky v burundské historii až dodnes 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13087604 

On the run in Burundi 
Čtivě napsaný publicistický článek o situaci v Burundi 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/on-the-run-in-burundi 
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http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf
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http://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/burundi-violence-genocide-patrick-hajayandi
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[online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.france24.com/en/20160131-african-union-burundi-
peacekeeping-force-bujumbura 
Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi. Peace Accords 
Matrix [online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
https://peaceaccords.nd.edu/accord/arusha-peace-and-reconciliation-
agreement-burundi 
Burundi civil war fears as president accused of campaign of murder. The 
Guardian [online]. 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/burundi-pierre-
nkurunziza-police-protest-crack-down 
Burundi court clears president to run again, angers protesters. Reuters 
[online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.reuters.com/article/us-burundi-politics-
idUSKBN0NQ0KT20150505 
Burundi court 'forced' to validate leader's third term. Al Jazeera English 
[online]. 2015 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/150508061821607.html 
Burundi crisis: Army says 87 killed in day of violence. BBC [online]. 2015 
[cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-
35083823 
Burundi gags independent media amid protests. Deutsche Welle [online]. 2015 
[cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.dw.com/en/burundi-gags-
independent-media-amid-protests/a-18423439 
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http://www.dw.com/en/burundi-government-promises-crackdown-after-
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http://www.aljazeera.com/news/2016/10/burundi-moves-quit-
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32724083 
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http://www.bbc.com/news/world-africa-13087604 
Burundi Red Cross: 6 Dead in Protests. US News [online]. 2015 [cit. 2016-11-
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Pražský studentský summit 

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. 
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných 
globálních tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových 
mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a OBSE. 
 

 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a 
vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický 
think-tank není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností 
podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu 
mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi. 
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