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VZTAHY RADY BEZPEČNOSTI A MÍROVÉ A BEZPEČNOSTNÍ RADY AFRICKÉ UNIE

1 JAK ČÍST BACKGROUND?

Tento background report vznikl pro účely simulovaného 
jednání Rady Bezpečnosti OSN na Pražském student-

ském summitu. Obsahuje obecný kontext o Africké unii 
a dalších mezinárodních organizacích v Africe, dále pak 
analyzuje události, na kterých ukazuje, jakým způsobem 
si spolu PSC (Peace and Security Council of the African 

Union) a Rada bezpečnosti OSN v minulosti konkurovaly, 
a kde naopak spolupracovaly.
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2 ÚVOD

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, mezinárodní 
integrace v Africe představuje velmi zajímavé téma – na 
kontinentu působí 8 regionálních hospodářských spole-
čenství s různou mírou integrace. Jihoafrická republika 
je členem G20 a dohromady sedm afrických států je členy 
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Všechny 
státy na území Afriky jsou také sdruženy v Africké unii, 
což je jediná organizace na světě, která sdružuje jeden 
celý kontinent. Výsledkem jsou nejen zajímavé vnitřní 

vztahy mezi jednotlivými státy a organizacemi v rámci 
Afriky, ale také mezinárodní interakce a spolupráce spo-
jené s Afrikou.

Jedním z aspektů této spolupráce je také vztah Af-
rické unie a Organizace spojených národů – především 
Rady bezpečnosti OSN. PSC (Mírová a bezpečnostní rada 
AU) a RB OSN spolu mají bohatou historii spolupráce a 
stejně tak bohatou historii  rivality a neshod z hlediska 
řešení bezpečnostních otázek v rámci Afriky. 

3 OBECNÝ KONTEXT A HISTORICKÉ POZADÍ

nZáklad vztahů mezi Organizací spojených národů a re-
gionálními organizacemi je popsán v Chartě OSN, v šesté 
kapitole, článku 33, který vyzývá strany ke smírnému řešení 
konfliktů se zapojením oblastních orgánů, podle osmé ka-
pitoly Charty OSN.1 Historie vztahů mezi OSN a Africkou 
unií (AU), respektive jejím předchůdcem – Organizací Af-
rické Jednoty (OAU) je ovšem historií jak vzájemné spolu-
práce, tak neshod. Obě organizace se v minulosti dopustily 
chyb, ale také dosáhly řady úspěchů, a to mnohdy právě díky 
jejich spolupráci. 

3.1 Organizace Africké Jednoty (OAU)
OAU vznikla v květnu roku 1963, podpisem Charty 

OAU v Addis Abebě, a jejími zakládajícími členy bylo 32 
států. Šlo o všechny nezávislé státy v Africe, vyjma Jiho-
africké republiky, v této době nechvalně proslulé politikou 
apartheidu a na mezinárodním poli zcela osamocené. Valné 
shromáždění OSN politiku apartheidu odsoudilo již v roce 
1962 Rezolucí č. 1761.2 

Účel a cíle OAU byly obsaženy ve druhém článku 
Charty. Mezi ty patřila zejména podpora jednoty a solidarity 
afrických států a boj proti veškerým formám kolonialismu 
v Africe. Článek III také zakotvil důležitý princip nezasaho-
vání do vnitřních záležitostí států a respektování suvere-
nity a územní nedotknutelnosti. Ústředním orgánem OAU 
bylo Shromáždění hlav států a vlád.3 Organizaci nebyly 
dány výkonné pravomoce, kterými by mohla vstupovat do 
konfliktních situací v Africe – instituce OAU byly navrženy, 
aby hledaly spolupráci, nikoliv aby trestaly její nedodržo-
vání.4 Z toho pramení, že při vyjednávání v konfliktech se 
OAU opírala spíše o osobní vliv aktérů jednání než o sílu 
svých institucí. 

V roce 1965 byl OAU přiznán status pozorovatele na 
Valném Shromáždění OSN, čímž začaly první snahy o navá-

zání spolupráce. Ty však zůstaly po následujících 30 let spíše 
symbolickými.5 Důvodů k tomu bylo vícero – zejména pro-
bíhající studená válka a také dlouhodobá politická nestabi-
lita napříč celým kontinentem. V hospodářské oblasti stojí 
za zmínku Lagos Plan of Action z roku 1980 a Abuja Treaty 
z roku 1991. Oba tyto dokumenty vedly postupně ke vzniku 
Afrického hospodářského společenství (AEC) a osmi regio-
nálních hospodářských společenství.6 

3.2 Africká unie
V roce 1999 byla přijata Sirtská deklarace, která vedla 

k transformaci OAU do Africké unie. Po přijetí Sirtské 
deklarace následoval summit v Lómé 2000, na němž byl 
schválen zakládající dokument AU – Konstitutivní akt Af-
rické unie. První zasedání nového Shromáždění hlav států 
AU, nejvyššího orgánu (Shromáždění AU) se konal v Dur-
banu, 9. 7. 2002.7 Členskými státy jsou nyní všechny státy 
v Africe, včetně Maroka, které v roce 1984 opustilo OAU na 
protest proti členství Západní Sahary, avšak znovu vstou-
pilo v roce 2017.8 Oproti OAU ustanovila AU některé nové 
orgány – Africký parlament (PAP), Komisi AU (AUC) a Vý-
konný výbor AU. Stejně jako měla OAU, i Africká unie má 
status stálého pozorovatele při OSN.9

3.2.1 Panafrický parlament
Panafrický parlament je ustanoven jako orgán, v němž 

mají všechny státy rovné zastoupení. Parlamenty členských 
států do něj volí 5 zástupců, z toho alespoň dvě ženy. Zasedá 
v Midrandu v Jihoafrické republice. V roce 2014 byl přijat 
Malabský protokol, který má posílit význam PAP – nyní má 
pouze poradní a konzultační úlohu. Protokol zatím ratifiko-
valo 11 států a k tomu, aby tento protokol vstoupil v účin-
nost, je nutná ratifikace alespoň 28 států. Jakmile vstoupí 
v účinnost, PAP získá legislativní pravomoc a jeho členové 
budou voleni v přímých volbách.10 
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3.2.2 Komise Africké unie

Komise AU je zároveň Sekretariátem AU, který vede 
každodenní agendu unie. Sídlí v Addis Abebě, spravuje fi-
nance a zajišťuje komunikaci a kooperaci všech institucí 
v rámci AU. Má za úkol komunikovat a spolupracovat s re-
gionálními skupinami a pomáhat státům s implementací 
programů AU a OSN. Její předseda (v současné době Moussa 
Faki Mahamat z Čadu) je spolu s Předsedou Africké unie 
nejvýše postaveným funkcionářem AU. Předseda Africké 
unie je předsedou Shromáždění hlav států a vlád s funkčním 
obdobím na jeden rok. Funkce rotuje mezi pěti africkými 
regiony. V současné době jím je prezident Jihoafrické repub-
liky Cyril Ramaphosa11. Komise se dále skládá z místopřed-
sedy a osmi komisařů. Místopředsedové jsou stejně jako 
předseda voleni Shromážděním hlav států, členové jsou vo-
leni Výkonným výborem AU a schvalováni Shromážděním. 
Výkonný výbor AU je africkým ekvivalentem Rady minis-
trů EU, kde zasedají ministři členských států a mají za úkol 
zejména připravovat agendu pro Shromáždění hlav států.12

3.3 Regionální hospodářská spole-
čenství (REC)

Ačkoliv, jak jejich název napovídá, mají REC spíše hos-
podářské zaměření, vliv regionálních skupin na bezpečnost 
a řešení konfliktů v Africe není zanedbatelný. Jejich vztahy 
s AU upravuje zejména výše zmíněná Abuja Treaty a Proto-
kol o vzájemných vztazích z roku 2008.13 Na úrovni vztahů 
se státy Africké unie zaujímají REC roli prostředního článku 
a řeší vyšší míru integrace a kooperace, takovou, která by na 
úrovni AU – působící na celém kontinentu – nebyla řeši-

telná. AU také v některých oblastech přenáší odpovědnost 
za jednání na REC a teprve pokud mírové prostředky se-
lžou, zasahují orgány AU a OSN.14 Zejména nejstarší z těchto 
organizací, Ekonomické společenství států západní Afriky 
(ECOWAS), vzniklé už v roce 1975, vystupuje poměrně ak-
tivně v bezpečnostní oblasti – během občanské války v Li-
bérii v roce 2003 působila v zemi mise ECOMIL, vedená 
převážně nigerijskou armádou, která výraznou měrou při-

spěla k vyřešení situace.15 
V roce 2008 byl schválen 
ECOWAS Conflict Preven-
tion Framework (ECPF) 
jako rámcový dokument 
k další bezpečnostní spo-
lupráci.16 V roce 2017 za-
sahovaly státy ECOWAS 
v Gambii po prezidentských 
volbách a to s podporou 
Rady bezpečnosti17 i PSC. 

3.4 Bezpečnostní 
a mírová rada 
Africké unie

Po vzniku Africké unie 
došlo k určitému přehodno-
cení dosavadního principu 
nezasahování do vnitřních 
záležitostí států. Odstavec 

h) článku IV hovoří o právu zasáhnout za zvlášť závažných 
okolností – proti probíhající genocidě, válečným zločinům 
a zločinům proti lidskosti, a také odstavec j) o právu člena 
požádat o intervenci ze strany Unie.18

Již na prvním Shromáždění AU v Durbanu proto došlo k 
přijetí protokolu, který zřídil nový orgán – „Peace and Secu-
rity Council of the African Union” (Mírová a bezpečnostní 
rada AU, PSC)19, po vzoru Rady bezpečnosti OSN. Nová PSC 
se měla stát klíčovou rozhodující institucí pro prevenci a ře-
šení konfliktů v Africe. Má 15 členů volených Shromáždě-
ním na 2 roky, u pěti států na 3 roky. Státy, které jsou voleny 

V současné době působí osm Regionálních hospodář-
ských společenství:
Arab Maghreb Union (UMA)
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)
East African Community (EAC)
Economic Community of Central African States (ECCAS)
Economic Community of West African States (ECOWAS)
Intergovernmental Authority on Development (IGAD)
Southern African Development Community (SADC)45

Obr. 1: Mapa Regionálních hospodářských společenství v Africe46
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na tříleté období, jsou pokaždé jiné. Účelem je zachování 
kontinuity.20 Předsednictví, stejně jako v Radě bezpečnosti, 
rotuje. 

PSC je zároveň nejdůležitější součástí širšího systému 
African Peace and Security Architecture (APSA). APSA 
zahrnuje stálé skupiny expertů a systém včasné výstrahy, 

které mají usnadnit rychlou reakci vůči začínajícím konflik-
tům na kontinentu.21 APSA je zároveň nesmírně důležitá 
pro koordinaci činnosti OSN – zejména díky kontinentál-
nímu systému včasné výstrahy jsou vojáci a pozorovatelé, 
začlenění do APSA, často úplně první, kdo může poskyt-
nout OSN podrobné informace přímo z místa.

4 SPOLUPRÁCE A TŘECÍ PLOCHY

4.1 Africká řešení afrických problémů 
Selhání OSN z minulosti vedla představitele afrických 

států k hledání cest jak posílit roli AU na zajištění míru a 
bezpečnosti v Africe.22 Obecně přijímaným východiskem 
v rámci Afriky se stala myšlenka „afrických řešení afrických 
problémů”,23 ale interpretace, jestli by tato řešení měla být 
zaštiťována aktivitami AU, regionálních organizací nebo 
jednotlivých států, je napříč kontinentem odlišná. 

Oblast, ve které aktivita PSC dlouhodobě pokulhává, je 
schopnost včas a jasně definovat stanoviska a komuniko-
vat je s Radou bezpečnosti OSN. Tři afričtí nestálí členové 
Rady bezpečnosti (A3) nejsou automaticky účastníky zase-
dání PSC (pouze pokud jsou současně členem obou Rad).24 
Velký význam mají i historické nebo regionální vazby jed-
notlivých států. Pobřeží slonoviny během svého působení 
v Radě bezpečnosti projevovalo tendenci spolupracovat více 
s Francií než se zbytkem A3 (zejména při projednávání rezo-
luce řešící financování mírových misí AU v prosinci 2018).25

Historické zkušenosti také vedou zúčastněné strany 
k určité skepsi a to nejen mezi státy AU, ale i na Západě. Na-
příklad ve Francii ztráty na životech v Mali (od první fran-
couzské intervence zde zemřelo 41 francouzských vojáků a 
desítky pracovníků mise MINUSMA) vyvolaly debatu nad 
účastí Francie v konfliktech na kontinentu.26

4.2 Vnitřní nejednota Africké unie – 
krize v Burundi
4.2.1 Obecný nástin

Poměrně nedávná krize ve středoafrickém státě Burundi 
a následný rozkol v AU, způsobený rozličnými reakcemi, se 
stala významným bodem v diskuzích o působení AU v kon-
fliktech na kontinentu. Události odstartovalo rozhodnutí 
úřadujícího prezidenta Nkurunziza bojovat v roce 2015 o 
další funkční období. To vedlo k protestům a ozbrojenému 
pokusu o státní převrat. Konflikt v Burundi sice nepřešel 
v masovou občanskou válku, ale boje mezi vládou a protes-
tujícími spojené s cílenými útoky protestujících na vládní 
budovy, na které vláda odpovídala zatýkáním a mučením 
oponentů, si přesto vyžádaly jen v roce 2016 více než tisíc 
lidských životů. Zároveň celkem 105 000 lidí ze zhruba 10 
milionů obyvatel Burundi27 opustilo zemi.28

4.2.2 Odpověď afrických společenství
Vyjednávání, které mělo konflikt uklidnit, započalo 

na úrovni Východoafrického společenství (EAC).  Neda-
řilo se ovšem dosáhnout uklidnění situace mezi protes-
tujícími a vládou, vyjednávání postupně krachovala a si-
tuace dále eskalovala. Proto se do situace vložila Komise 
AU, tehdy v čele s Nkodzana Dlamini-Zuma (jihoafrická 
politička a první žena v čele Komise AU), a PSC, která 17. 
prosince 2015 přijala komuniké, kterým ustanovila pre-
ventivní misi MAPROBU o síle 5000 lidí. Vláda Burundi 
měla 96 hodin na odpověď, v opačném případě měla PSC 
vyzvat Shromáždění hlav států k aplikaci článku 4 od-
stavce h) – tedy právo zasáhnout v případě, že hrozí vá-
lečné zločiny nebo závažné porušování lidských práv.29 
O tři dny později však parlament v Burundi přijal usne-
sení, kterým misi označil za okupaci.30 Shromáždění hlav 
států zasedalo 30. a 31. ledna 2016, mezitím se situace 
uklidnila a vláda Burundi dokázala většinu zemí pře-
svědčit, že krize už dále eskalovat nebude. Shromáždění 
hlav států proto misi nakonec rozhodlo, že misi nevy-
šle.31

Jako hlavní důvod neúspěchu tohoto pokusu o řešení 
krize uvádí analýza Crisis group a média zejména podcenění 
situace v Burundi a naopak přecenění vlastních sil. Zatímco 
diplomaté vycházeli z toho, že Burundi misi přijme, prezi-
dent Nkurunzina nic takového neplánoval. Selhala i komu-
nikace mezi diplomaty Komise a PSC s vládami svých zemí. 
Tento rozkol silně otřásl pozicí AU.32

4.2.3 Reakce OSN
Na krizi pochopitelně reagovala i OSN. Úřad Vyso-

kého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zahájil hu-
manitární operace, jejichž cílem bylo podpořit okolní 
země, které hostily uprchlé občany Burundi. Z původ-
ního plánu, který měl během roku 2016 zahrnovat i fi-
nanční výpomoc ve výši 175 milionů dolarů, se však 
podařilo získat jen necelých 48 milionů dolarů.33 Zemi 
rovněž navštívil tehdejší generální tajemník OSN Pan 
Ki-Mun. K situaci se taktéž vyjadřovala Rada bezpeč-
nosti, která vyzvala k zastavení násilností a mírovému 
řešení a v roce 2016 udělila mandát pro rozmístění míro-
vých složek – šlo o pozorovatele, vojenské experty, 228 
policistů a humanitární odborníky. 34
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4.3 Financování peacekeepingových 
operací

Model 25:75, původně koncipovaný jako univerzální 
klíč pro rozdělení finančních závazků, tedy že 25 % financí 
bude dodávat AU a 75 % OSN, dostal zelenou ze strany AU 
v letech 2015 a 2016. Od počátku však nebylo jasné, jak by 
takový model fungoval v praxi, a jestli by AU dokázala do-
držovat tento závazek – vlastní financování AU je dlouho-
době nestabilní a závislé na externích donorech. Přesto však 
AU učinila velký pokrok, například za rok 2019 hospodařil 
Mírový fond AU s rozpočtem 131 milionů dolarů, více než 

v minulých letech (ačkoliv dlouhodobým cílem je rozpočet 
400 milionů dolarů).35 Definitivní zakotvení principu ope-
rací AU autorizovaných a finančně podporovaných OSN 
bylo projednáváno na jednání Rady bezpečnosti na konci 
roku 2018. Návrh Etiopie však neuspěl, zejména z důvodu 
nesouhlasu USA, požadující větší záruky transparentnosti 
financování, disciplíny a dodržování lidských práv ze strany 
vojáků na takových misích.36 Bez úspěchu bylo i další vyjed-
návání vedené Francií a o rok později Jihoafrickou repub-
likou, která své ústupky vůči USA a Spojenému království 
nedokázala vykomunikovat s PSC a Komisí AU. Otázka fi-
nancování mírových misí tak zůstává nedořešená.37

5 PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE

Už od vzniku Africké Unie čelily, navzdory určitým ne-
shodám, OSN i AU velkému množství konfliktů společně. 
Za zmínku stojí aktivity obou organizací v Súdánu. Původní 
misi Africké unie AMIS a misi OSN UNMIS zde nahradila 
společná mise UNAMID,38 co do počtu příslušníků jedna z 
největší mírových misí v Africe (na základě mandátu Rady 
bezpečnosti měla mít 20 000 příslušníků39).40 V jejím čele 
stáli po celou dobu Afričané.41 Ačkoliv situace v Dárfúru ještě 

rozhodně nemůže být považována za stabilní, na přelomu let 
2019 a 2020 byly podepsány mírové dohody pro centrální a 
severní část Dárfúru.42 Mírová dohoda v Libérii v roce 2003, 
kdy se na mírových operacích podílely jak jednotky ECO-
WAS, tak Africká unie, a také mise OSN, byla rovněž ukáz-
kou spolupráce v Africe.43 I další aktivity OSN a AU nemohou 
probíhat bez spolupráce obou institucí – nejčastěji je to mate-
riální zabezpečení ze strany OSN a personální ze strany AU.44 

6 SHRNUTÍ

Spor o vedoucí roli v řešení krizových situací a o finanč-
ním zabezpečení peacekeepingových misí stále není vyře-
šen. Zároveň jde o téma velice aktuální a ožehavé a bude jak 
na AU, tak na OSN, zejména pak Radě bezpečnosti, aby na-

lezla kompromis a do budoucna dala záruku, že mírové mise 
v Africe budou nasazovány včas, budou efektivní a budou 
schopné zajistit dlouhodobý mír. 
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7 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1. Jak se vaše země staví k politice „afrických řešení afrických problémů” a k otázce zasahování do krizových situací 

v jiných státech?

2. Podpoří vaše země zavedení jednotného klíče k financování misí AU, popřípadě společných misí, z prostředků 
OSN a v jak velké míře?

3. Má vaše země v Africe nějaké zájmy (historické, ekonomické, diplomatické)? Měla vaše země někdy v Africe kolo-
nie? Spolupracuje vaše země nějak úzce s jednotlivými ekonomickými společenstvími?

4. Účastnila se vaše země některých mírových misí v Africe v rámci jakékoliv organizace? Zapojuje se Vaše země do 
peacekeepingových misí obecně?

5. Měla by Rada bezpečnosti OSN prohloubit spolupráci také s dalšími mezinárodními organizacemi? Existuje podle 
vašeho státu (či podle dosavadní politiky vašeho státu vzhledem k OSN) šance, že by přenášení pravomocí na re-
gionální organizace ze strany OSN vedlo k oslabení OSN, popřípadě Rady bezpečnosti? 

6. Měly by se konat společná zasedání Africké unie a Rady bezpečnosti OSN k vybraným bodům agendy?

7. Mělo by APSA hrát nějakým způsobem rozšířenější roli v rámci řešení problémů v Africe ze strany OSN

8 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
Webové stránky Africké Unie  

https://au.int/

Crisis group – odborné články, týkající se krizí na celém světě 
https://www.crisisgroup.org/

Článek o vztazích OSN a PSC z Crisis Group 
https://www.securitycouncilreport.org/general-issues-relating-to-africa/?fbclid=IwAR1CsJNjf9I-dDlr7HNkFKYlqpI-

SY3nERJ3m6npQPl7o4wrLGjd5WQBn28c

Security Council report – rezoluce Rady Bezpečnosti v souvislostech 
https://www.securitycouncilreport.org/general-issues-relating-to-africa/?fbclid=IwAR1CsJNjf9I-dDlr7HNkFKYlqpI-

SY3nERJ3m6npQPl7o4wrLGjd5WQBn28c

Doporučená hudba k poslechu při čtení backgroundu: Toto – Africa 
https://youtu.be/FTQbiNvZqaY
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