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1 ÚVOD
Současný konflikt, který probíhá v Dárfúru na západě Súdánu,
bývá označován jako nejhorší současná světová humanitární krize.
Tohoto přízviska se dostalo krizi v Dárfúru v letech 2003 – 2004, kdy
rychle narůstal počet postižených obyvatel této chudé a nerozvinuté části
světa. V Dárfúru existuje celá řada faktorů způsobujících ekonomickou,
sociální i politickou nestabilitu. Celá historie tohoto regionu je vyplněná
střídajícími se střety o moc a hladomory. Ani moderní historie nepřinesla
zlepšení. Kromě stále se zvětšujících rozdílů mezi relativně rozvinutými
oblastmi středního Súdánu, respektive okolí Chartúmu, a zaostalými a
opomíjenými okrajovými oblastmi státu, znamenalo několik posledních
dekád především zvýšení soupeření o omezené zdroje obživy a příliv
snadno dostupných automatických zbraní. Dárfúr navíc není jediným
kritickým regionem Súdánu; teprve nedávno byla formálně ukončena
občanská válka mezi severem a jihem země, trvající, s přestávkou
v letech 1972 – 1983, již od vyhlášení nezávislosti v padesátých letech
minulého století. Na východě země působí hnutí povstalců usilující o
zapojení do vlády a o podíl ze zisků plynoucích z ropy, přetrvávají
pohraniční spory s Keňou o tzv. „Trojúhelník Ilemi“ a s Egyptem o
„Trojúhelník Hala’ib“, na jihu území operuje ugandská křesťanská
paravojenská skupina známá jako Lord´s Resistance Army, podporovaná
súdánskou vládou, a pravidelně dochází ke střetům mezi pastevci ze
Středoafrické Republiky a súdánskými rolníky v pohraničních oblastech.
Přestože v současnosti bývá již smutný primát nejhorší světové
humanitární katastrofy přiřazován k humanitární krizi v Demokratické
Republice Kongo, zůstává situace v Súdánu extrémně kritická a
nestabilní, zvláště s ohledem na nedávné propuknutí války mezi Čadem
a Súdánem.
V roce 2001 začala v Dárfúru vznikat hnutí usilující o zlepšení
situace opomíjeného obyvatelstva. Počátkem roku 2003 začala tato
hnutí, povzbuzená úspěchy rebelie na jihu země, s ozbrojenými útoky.
Vláda, která se soustředila především na probíhající mírová jednání
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k ukončení dvacet let trvající Druhé občanské války, neměla prostředky
ani vůli ke zlepšení situace v Dárfúru. Místo toho začala s aktivizací
lidových milicí k doplnění pravidelné armády a následnými útoky na
vesnice kmenů podporujících rebely. Tyto útoky byly vedeny podle
etnického klíče a docházelo během nich k rozsáhlému porušování
základních lidských práv. Odhady mrtvých v tomto konfliktu jsou
nepřesné a značně se liší. Nejrůznější zdroje uvádějí, že během
násilností v letech 2003 až 2004 zahynulo 80 000 – 300 000 lidí. Celkový
počet obětí však ještě vzroste, připočteme-li úmrtí způsobená podvýživou
a epidemiemi nejrůznějších nemocí, jež jsou běžnou součástí života
v uprchlických táborech. Tato čísla u nejvyšších odhadů dosahují až
700 000 mrtvých. Poněkud přesnější odhady existují ohledně počtu
uprchlíků a násilně vysídlených obyvatel Dárfúru. Do Čadu se před
konfliktem uchýlilo nejméně 200 000 uprchlíků. Kromě toho velké
množství uprchlíků z celého Súdánu žije také v Egyptě, Ugandě, Etiopii,
Keňi, Středoafrické Republice a Demokratické republice Kongo. Počet
násilně vysídlených obyvatel Dárfúru žijících v táborech mírně překročil
1 800 000.

Přežití těchto obyvatel je závislé především na působení

humanitárních organizací. Celkově byla na konci minulého roku situací
postižena polovina celkové populace Dárfúru, což představuje asi
3 600 000 lidí.

1.1 Poznámka k přepisu cizích slov, jmen a zkratek
V textu jsou většinou použity jména osob a geografické názvy
podle způsobu jakým jsou uváděny v odborné, anglicky psané, literatuře.
Český způsob přepisu je zvolen pouze u těch jmen, u nichž je české
označení obvyklé a používané. Tento způsob je zvolen s ohledem na
plynulost a přehlednost textu, která by mohla být českým, často značně
nejednotným, způsobem přepisu narušena. Pokud cizí slova nejsou
přeložené, ale pouze vysvětlené, jsou psané kursivou. Zkratky jsou při
prvním výskytu v textu napsané tučně a je u nich uvedeno jejich plné
znění, včetně českého překladu. Výjimku tvoří zkratka Organizace

3
spojených národů, uváděná v české podobě OSN natolik zažité, že je
použita místo zkratky UN, používané v zahraničních zdrojích. Pokud se
jedná o často používané zkratky, jsou po vysvětlení již uváděny
normálním skriptem.
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2 SITUACE V SÚDÁNU A V DARFURU
Súdán patří mezi nejméně rozvinuté země světa – na indexu
Human Developmnent Report zaujal v roce 2005 141. pozici ze 177
srovnávaných zemí. Jeho západní část Dárfúr tvoří nejchudší a nejméně
rozvinutou oblast země. Etnické čistky a ozbrojené střety, které v regionu
propukly se značnou intenzitou v roce 2003, tuto situaci ještě zhoršily.
Súdán je největší africkou zemí s územím pokrývajícím okolo 2,5
milionů čtverečních kilometrů a odhadovanou populací okolo 40 milionů
obyvatel v roce 2005. Společné hranice má s Etiopií (1 606 km), Čadem
(1360 km), Egyptem (1 273 km), Středoafrickou Republikou (1 165 km),
Demokratickou Republikou Kongo (628 km), Ugandou (435 km), Libyí
(383 km) a Keňou (232 km). Pobřeží Rudého moře je dlouhé 853 km.
Obyvatelstvo je složeno z 19 hlavních etnických skupin a z přibližně 600
podskupin, které mluví více než stovkou jazyků a dialektů. Oficiálním
jazyky jsou arabština a angličtina. Podle sčítání obyvatelstva, které
v zemi proběhlo v roce 1956, je 39 % populace arabizovaná a 61 % tvoří
příslušníci afrických kmenů. Nejpočetnější skupinou jsou příslušníci
kmene Dinka s 12 % z celkové populace. Převažujícím náboženstvím je
islám sunnitského směru, 70 % celkové populace. Muslimové žijí
především na severu státu, zatímco na jihu obyvatelstvo praktikuje
převážně původní africká animistická náboženství (25 % všech obyvatel)
nebo bylo kristianizováno (5 % obyvatelstva, především v jižních státech
a v Chartúmu). Území je v současnosti rozděleno na 26 států (wiláját),
které jsou dále dělené na 133 krajů.1 Oblast Dárfúru, rozdělená v roce
1994 na tři státy – Severní, Jižní a Západní Dárfúr – má rozlohu zhruba
250 000 čtverečních kilometrů a hraničí s Libyí na severozápadě, Čadem
na západě a Středoafrickou Republikou na jihozápadě. Většina
obyvatelstva žije v malých vesnicích a samotách. Zbytek žije v hlavních
městských centrech, především v hlavních městech dárfúrských států –
Nyala v Jižním Dárfúru, El Geneina v Západním Dárfúru, El Fasher
v Severním Dárfúru – a v několika dalších velkých městech regionu, která
slouží jako místní administrativní a obchodní centra. Tento hraniční
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region je rozdělen do třech ekologických pásů: a) poušť na severu, která
je součástí Sahary a je nejméně osídlenou a nejvíce ekologicky
nestabilní zónou; b) úrodný pás zahrnující oblast pohoří Jebel Marra,
který je zemědělsky nejbohatší a c) jižní oblast, která je sice stabilnější
než sever, ale je také citlivá na fluktuaci objemu srážek. Dešťové srážky
jsou klíčem k enormním fyziografickým rozdílům v celém Súdánu. Od 10°
severní šířky je každoroční kolísání srážek natolik výrazné, že ohrožuje
úrodu a zemědělství je tudíž závislé na celoročním zavlažování. Od
hranic s Egyptem až po 17° severní šířky se rozpíná neobyvatelné
pouštní území, prakticky bez vegetace (s výjimkou okolí wádí). Mezi 16°
a 17° severní šířky přechází poušť v polopoušť akáciových kosodřevin.
V centrální oblasti mezi 10° a 16° severní šířky je mnoho řek
umožňujících rozvoj zavlažovacích projektů a zemědělství, kterému
napomáhají i průměrné roční srážky v rozmezí 15 až 75 cm. V tropických
oblastech jižního Súdánu osciluje úroveň ročních srážek mezi 75 a 150
centimetry. Život zde také výrazně ovlivňují rozšířené tropické nemoci,
jako například malárie nebo spavá nemoc, zejména v bažinatých
oblastech.
V Dárfúru jsou čtyři typické krajinotvorné prvky, které se ale
vzájemně velmi odlišují. Především je to písek. Pláně a nízké kopce
pokryté písčitou zeminou, nazývané goz, pokrývají celou východní
polovinu Dárfúru a na severu přecházejí v Saharu. Goz jsou často
naprosto bez vody, ale půda v nich je nezřídka velmi úrodná a pokud se
v okolí nachází rezervoár nebo studna, je možné je obdělávat a poskytují
bohatou pastvu. Dalším prvkem jsou sezónní vodní toky – wádí, která se
liší velikostí. Jejich rozsah je od malých říček, jež tečou sotva několikrát
za rok, až po velké toky proudící většinu období dešťů do vzdáleného
jezera Čad. Třetím znakem je kamenité podloží, někdy pokryté tenkou
vrstvou písčité půdy, ale často holé. Velká část západního Dárfúru je
pokryta kamenitým povrchem příliš neúrodným ke kultivaci, ale pokrytým
nesouvislým porostem, který poskytuje pastvu pro zvířata. Posledním
významným krajinotvorným prvkem v Dárfúru jsou pohoří. Jedná se
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především o vulkanická pohoří v Dár Zaghawa a sousedních oblastech a
sopečný masiv Jebel Marra v centrálním Dárfúru, jehož kráter dosahuje
výšky 3042 metrů nad mořem a vytváří malé území mírného klimatu,
vysokých srážek a stálých pramenů.
Hlavním ekonomickým sektorem zůstává i přes makroekonomické
reformy (těžba a vývoz ropy a oživení průmyslu) probíhající od konce
devadesátých let, zemědělská produkce, která vytváří 39 % HDP a
zaměstnává až 80 % populace. Již od dob britské kolonizace je však
rozvoj zemědělství a průmyslu soustředěn na centrální oblast v okolí
soutoku Modrého a Bílého Nilu a na úrodnou oblast El Jezzira, kde se
pěstuje hlavní zemědělský produkt země – bavlna s dlouhým vláknem.
S výjimkou těchto území a Chartúmu, kde je soustředěn výzkum a
výstavba, zůstávají rozsáhlá území marginalizována a opomíjená.
Chronická nestabilita oblastí Dárfúr, Kordofán, pohoří Núba, východ
Súdánu a jih, způsobená závislostí zemědělství na objemu srážek a
především mnoho let přetrvávající občanskou válkou, často ústí
v hladomor. Z moderní historie Súdánu je třeba zmínit alespoň hladomory
v letech 1983/1984 a v roce 1998, které byly oba způsobeny kombinací
velkého sucha a etnických střetů a oba měly za následek statisíce
mrtvých.

2.1 Historické pozadí současné krize
K porozumění současné krize je třeba přistupovat k situaci
v Dárfúru a v Súdánu komplexně, především se zaměřit na dlouhou
historii konfliktů v tomto regionu, které mají své kořeny v dávné minulosti.
Klíčovou otázkou pro vznik i řešení sporů v Dárfúru bylo především
vlastnictví půdy. Současné rozdělení území na domoviny jednotlivých
kmenů, takzvaných dár, které je zásadní pro místní sebeurčení populace,
pochází z počátků dvacátého století, kdy je nastolil poslední sultán
Dárfúru Sultán cAlí Dinár a bylo všeobecně přijato všemi kmeny. Toto
vymezení však nemá podobu přesného geografického vytýčení, ale
některá území lze identifikovat jako dáry konkrétních kmenů. To platí
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především pro usedlé rolnické kmeny, převážně africké, zatímco některé,
hlavně nomádské (a často arabizované), nemají žádná území a tradičně
putují přes území patřící jiným kmenům. Přestože vymezení kmenů a
jejich domovin je po mnoho let oslabováno mezikmenovými sňatky a
socio-ekonomickou propojeností mezi kmeny, zůstává sebeurčení
obyvatel jako příslušníků jednotlivých kmenů a sociální sítě napojené na
kmenové struktury ústředními demografickými rysy Dárfúru.

2.1.1 Počátky kulturních a národnostních střetů
Přestože historie Dárfúru před sedmnáctým stoletím je převážně
dohadná, lze odhadnout, že islám do regionu dorazil ve 14. století, kdy
arabská (nebo arabizovaná) dynastie Tunjur2 vystřídala dosavadní vládce
z kmene Daju.3 Není jasné jak a proč tato otrokářská dynastie zanikla, ale
na přelomu 16. a 17. století ji vystřídala dynastie Keira.4
Během panování dynastie Keira narostl příbytek kmene Fúr – Dár
Fúr5)– do pozice prominentní síly v súdánské Africe. Za vlády sultána Abd
al-Rahmana bylo založeno sídelní město pojmenované El Fasher. Do
roku 1790 byl sultánský dvůr mobilní a byl znám jako fashir. Území bylo
rozděleno do třech zón: a) okolí hlavního města, které bylo pečlivě
spravované a vysoce daňově zatížené; b) druhé pásmo se skládalo
z území, na kterých byla upevněná vláda Fúr a obyvatelstvo odvádělo
daně v podobě obilí a povinné práce; c) vnější pásmo tvořily klientské
státy a vojenské provincie, sloužící také jako otrokářské domény.
V roce

1821

dobyl

Súdán

osmanský

místodržící

Egypta

Muhammad cAlí Paša, ale dynastie Keira si uhájila nezávislost. Dárfúrská
vojska byla sice v srpnu 1821 poražena, ale následkem byla pouze ztráta
Kordofánu, který byl připojen k Egyptu. Dárfúrští sultáni si podrželi
nezávislost až do roku 1874, kdy byl sultán Ibrahim Garad poražen
osmanským agentem Zubeir Rahma Pašou.6 V následujících letech mělo
potlačování fúrského odboje za následek devastaci zemědělských oblastí
a v kombinaci s neúrodou způsobenou suchem také hladomor. Období
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osmanské nadvlády, označované jako turkíja, bylo neklidné a vyplněné
potlačováním revolt. Generál Gordon,7 generální guvernér Súdánu,
dokonce navrhl znovunastolení staré královské rodiny, což ovšem nebylo
uskutečněno. Krátké období turkíje bylo skončeno již v roce 1883, kdy
Dárfúr obsadila vojska Chalífy Abdullahi,8 druhého nejvyššího velitele
mahdistických vojsk.9
Období mahdíje, které v Dárfúru trvalo do roku 1898, bylo podobně
jako předchozí turecké období vyplněno sérií nepokojů a povstání a
následných hladomorů. Mahdí Muhammad Ahmad úspěšně ovládl Súdán
v roce 1885, ale ještě v témže roce zemřel a velení přešlo na Chalífu
Abdullahi. V letech 1885 až 1888 propukla v Dárfúru celá řada povstání,
nejdříve se vzbouřil kmen Rizeigat a po té Fúr. Chalífa Abdallahi začal
proti povstalcům uplatňovat politiku nuceného přesídlování – tahdžír do
Omdurmanu. Vojenská kampaň, která měla porazit rebélii a prosadit
politiku nuceného přesídlení, způsobila další hladomory. Ty byly ještě
zhoršeny nedostatečnými srážkami a nálety sarančat. Když byla v září
1898 mahdistická vojska rozdrcena Angličany v bitvě u Omdurmanu a
potomek původních dárfúrských sultánů cAlí Dinár obnovil ancien régime,
bylo venkovské obyvatelstvo značně roztroušené a ožebračené. Ale ani
během vlády sultána cAlí Dinára se situace obyvatelstva nijak výrazně
nezlepšila; střety s jižními Araby a s mahdistickou posádkou v Kebkabiyi
vyvolaly nové hladomory, zatímco ostatní části země byly zatíženy
vysokými daněmi. Velké sucho v letech 1913/14 způsobilo další
hladomor, doprovázený nebývalou migrací obyvatelstva.10 Nastalou
nestabilitu ještě zhoršily boje mezi sultánovými vojsky a kmenem
Rizeigat. Za této situace cAlí Dinár odmítl zaplatit poplatek požadovaný
vládou Kondominia. Propuknutí První světové války

povzbudilo

sultánovy ambice na úplnou nezávislost; svou korespondenci s vládou
Kondominia dokonce adresoval „Guvernéru Pekel v Kordofánu a
Inspektorovi Plamenů v Nahudu“. Odpovědí mu bylo vyslání expedičních
sil,

které

v roce

Kondominia.

1916

začlenily

Dárfúr

do

Anglicko-egyptského
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Již v těchto dobách leží některé kořeny současné krize. Především
je třeba zdůraznit, že Dárfúr se po značnou část své historie vyvíjel jako
samostatný stát, který existoval ještě před devadesáti lety a jehož
obyvatelé se vždy usilovně bránili připojení k větším státním útvarům
existujícím v dané oblasti. Celá oblast je ekonomicky závislá na
zemědělství, které se, kvůli opomíjení hospodářského rozvoje, od
historických

dob

příliš

nezměnilo.

Kromě

chronické

nestability,

způsobené závislostí na dešťových srážkách, je zemědělství častou
příčinou střetů a konfliktů mezi usedlými rolníky a beduínskými pastevci.
Kočovné kmeny dodržovaly po generace koridory, po kterých putovaly,
ale v suchých obdobích je často porušovaly a porušují při hledání vody a
pastvy. Pokud se sucho, případně kobylky, skombinují s ozbrojenými
střety, propukají v oblasti katastrofické hladomory, jak lze obzvláště
pozorovat na období mezi lety 1874 (dobytí Dárfúru Zubeir Pašou) a
1916 (připojení k Anglicko-egyptskému Kondominiu). Alex de Waal11
odhaduje, že se během těchto čtyř katastrofických dekád snížila
populace Dárfúru na polovinu. Časté etnické napětí má jistě své kořeny i
v historii otrokářských nájezdů, které podnikali arabští obchodníci.

2.1.2 Vývoj Darfuru jako součásti Súdánu
Anglo-egyptská armáda pod velením Horatia Herberta Kitchenera
porazila 2. září 1898 mahdistické síly v bitvě v Omdurmanu a umožnila
vznik Anglo-egyptského Kondominia v Súdánu. Smlouva vymezovala
hranice území12 a dávala legální základ britské přítomnosti v Súdánu, ale
nevymezovala právní vztah mezi oběma vládními silami. Nejvyšší
vojenská i civilní správní moc spadala pod úřad Generálního Guvernéra
jmenovaného dekretem egyptského chedíva na doporučení britského
Ministerstva zahraničních věcí. Nejvyšší úřady obsazovali britští úředníci,
zatímco egyptští se uplatňovali především na střední úrovni, pouze nižší
a lokální úřady byly obsazovány Súdánci.
Po vzniku Kondominia se vláda musela vypořádat s pozůstatky
mahdistických snah projevujících se v menších povstáních a nepokojích.
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To bylo prvořadým cílem i politiky prováděné v Dárfúru po porážce
sultána

c

Alí Dinára – byla posílena struktura kmenových dárů

spravovaných místními tradičními vůdci. Tato administrativa, často
uplatňovaná v britské koloniální politice, byla jak pevná, tak legitimní.
Sociální změny byly nastartovány zrušením poddanství a velkostatků a
postavením otroctví mimo zákon. Na těchto principech byly totiž v době
sultanátu založeny rozsáhlé rolnické farmy a farmáři začali investovat do
dobytka. Tento přesun měl i odezvu v etnických změnách – obyvatelé se
snažili asimilovat v pastevecké kmeny Baggara z ekonomických důvodů,
zatímco v době vlády fúrských sultánů se z politických důvodů snažili
asimilovat v kmen Fúr.13 Přestože politicky bylo období anglo-egyptské
nadvlády v Dárfúru relativně klidné – významnější nepokoje jsou
zaznamenány pouze ve dvacátých letech – ekonomicky se jednalo o
období stagnace a série hladomorů. Na rozdíl od předchozích
katastrofických hladomorů, způsobených ozbrojenými střety, neměly však
tak tragické následky. Jejich příčinu je třeba hledat především
v přehlížení Dárfúru ze strany centrální vlády, které přetrvalo jako jeden
z charakteristických znaků súdánské politiky až do dnešních dob.
Po

První

světové

válce

se

v Súdánu

objevuje

súdánský

nacionalismus. Je to především arabský a muslimský fenomén se
základnou v severních provinciích. Hlavním cílem nacionalistů byl odpor
k britské South Policy (viz níže) a snaha o participaci na vládě. V roce
192414 byli ze Súdánu vypovězeni egyptští úředníci a v jejich pozicích je
nahradili Súdánci, zformovaní do Súdánských obraných sil (Sudan
Defence Force – SDF). Znovu se nacionalismus rozhořel ve třicátých
letech. Během Druhé světové války se SDF účastnila bojů proti italským
jednotkám v severní Africe. Po válce odmítl egyptský král Farúk přistoupit
na nezávislost Súdánu a prohlásil se králem Súdánu. Až převrat v roce
1952 umožnil podpis britsko-egyptské dohody a následné vyhlášení
nezávislosti v roce 1956.15
Vyhlášení nezávislého státu mělo pouze malý dopad na obyvatele
Dárfúru. Většinou byla jediná reálná změna pouze výměna dosavadních
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britských a egyptských úředníků za úředníky z arabských kmenů sídlících
v údolí Nilu, které ovládly většinu politiky Súdánu. Přes přetrvávající
značnou politickou marginalizaci započal s vyhlášením nezávislosti
moderní ekonomický rozvoj Dárfúru,16 především jeho jihovýchodní části,
která zaznamenala největší ekonomický pokrok. Tato oblast je více
podobná sousednímu Kordofánu než zbytku Dárfúru. V sedmdesátých a
v osmdesátých letech byla celá oblast Sahelu17 zasažena velkými suchy
a postupující dezertifikací, což mělo velký dopad na mezikmenové
vztahy. Pastevci dobytka při hledání pastvy a vody často napadli pole a
zahrady usedlých rolníků, což vedlo ke krvavým střetům. K těmto sporům
sice docházelo i dříve, ale byly řešeny vyjednáváním uznávaných
kmenových vůdců a kompenzacemi. Ty měly zabránit vyhrocení situace
v ozbrojený střet a kmenovou válku. Stát do těchto sporů nezasahoval,
vstupoval do nich pouze jako zprostředkovatel. Prezident Nimeiri18 však
zavádí novou strukturu lokální správy, která formálně ruší kmenový
systém.
Kmenový systém byl výrazně oslaben především novým způsobem
výběru místních vůdců. Zatímco v tradičním prostředí se postavení
lokálních vůdců odvíjelo od pozic, které zaujímali ve svých kmenech, byli
úředníci nové administrativy jmenováni centrální vládou, která je
financovala

a

posilovala

jejich

pozici

prostřednictvím

státního

bezpečnostního aparátu. Mezikmenové konflikty navíc od konce
osmdesátých let nabíraly na intenzitě, především vinou snazšího přístupu
ke zbraním, které se do regionu dostávaly především kanály z Libye a
Čadu. Tyto konflikty měly především podobu střetů mezi usedlými a
pasteveckými kmeny a částečně také mezi kmenem Fúr. Tento aspekt
dostal i politickou podobu – kmen Fúr zformoval politickou organizaci
nazvanou Africký pás a arabské kmeny se začaly organizovat v alianci
nazývané

Arabské

shromáždění.

V následujících

letech

střety

pokračovaly, což vedlo k odporu některých obyvatelů Dárfúru proti vládě,
která nebyla schopná, ani neměla zájem situaci řešit.
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2.1.2.1 Jižní otázka v Súdánu
Problematika kulturní diverzity mezi islamizovaným (a převážně
arabizovaným) severem a jihem, obývaným vyznavači původních
afrických náboženství je jedním z klíčových otázek vnitřní politiky
Súdánu. Z širšího hlediska má problematika jihu své následky i
v současné krizi v Dárfúru, a proto si zaslouží alespoň stručné shrnutí.
Severní provincie byly v průběhu let silně islamizovány a
arabizovány – kmeny přijaly islám a z arabštiny se stala lingua franca.
Arabská identita kmenů, které prošly tímto procesem, je velmi silná,
odvozují svůj původ až do obce prvních muslimů v Hidžázu v sedmém
století. Jižní provincie Súdánu (Bahr al Ghazal, Equatoria a Horní Nil)
však procesem islamizace neprošly a byly muslimy ze severu často
chápány jako otrokářské enklávy. Otroci byli hlavním vývozním artiklem
Súdánu. Po nástupu egyptsko-britského kondominia začali úředníci nové
administrativy

prosazovat

opatření,

která

měla

zamezit

častým

nepokojům. V roce 1902 bylo rozhodnuto o rozdělení země na 6
Severních a 3 Jižní provincie.19 Přestože v Severních provinciích bylo
zakázáno

působení

evropských

křesťanských

misionářů,

tradiční

náboženství v Jižních provinciích se od nové administrativy nedočkala
žádného uznání. Jižní provincie byly rozděleny na sféry vlivu mezi různé
křesťanské misie a sváteční den byl změněn z pátku na neděli. Od roku
1922 byl zakázán pohyb obyvatelstva mezi oběmi částmi země. Veškerý
arabský vliv na jih měl být omezen podle „Jižní politiky z roku 1930“,
založené na dvou premisách: 1) černí Afričané z jihu jsou kulturně a, do
značné míry, rasově odlišní od severních arabských Súdánců; a 2) jižní
provincie mohou být buď rozvíjené jako samostatné území a politická
entita, nebo budou integrovány do Britské východní Afriky. V duchu této
politiky byly jednak oživovány tradiční zvyky, zaváděny původní jazyky do
škol

a

obnoveno

tradiční

zvykové

právo,

jednak

docházelo

k implementaci západních institucí, především křesťanství. Aplikace této
politiky ani v nejmenším nepřispěla k sblížení obou částí země, naopak
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ještě prohloubila stávající diverzitu a oslabila pozici jižních provincií, což
se naplno projevilo po skončení anglické nadvlády.
V padesátých letech Araby řízená vláda v Chartúmu nesplnila své
sliby o vytvoření federálního systému, což vedlo ke vzpouře jižních
jednotek v Equatorii. To bylo základem pro vznik povstalecké organizace
Anya Nya, která vedla 17 let trvající občanskou válku. Na jednání v Addis
Ababě bylo mimo jiné dohodnuto zajištění autonomie pro jižní provincie,
vedené regionálním prezidentem, začlenění jižních Súdánců do armády
(včetně veteránů Anya Nya) a zavedení arabštiny jako oficiálního jazyka
Súdánu a angličtiny jako úředního jazyka na jihu.
Relativní klid však vydržel jen do roku 1983, kdy prezident Nimeiri
oznámil svůj záměr v rámci své islamizační kampaně začlenit šarícu do
trestního zákoníků. To vyhrotilo stávající rozhořčení v jižních provinciích
natolik, že znovu propukly boje, které, přes celou řadu mírových snah a
jednání, trvali dalších dvacet let. V druhé polovině osmdesátých let
začala vláda vyzbrojovat milice z Dárfúru a Kordofánu, zvané muráhilín,
zaměřené na nájezdy, drancování, násilné vysídlování, zotročování a
decimování obyvatelstva na území ovládaném povstalci. Jejich cílem bylo
především civilní obyvatelstvo kmenů Dinka a Nuer, ze kterých se často
verbovaly oddíly Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA –
Sudan People Liberation Army). Dobrovolníci byli do těchto milicí
verbováni převážně z arabských kmenů a jejich akce dostávaly i
náboženský význam – forma džihádu proti nemuslimům na jihu.
Obdobnou taktiku zvolila vláda i k potlačení podpory povstaleckým
hnutím mezi obyvatelstvem Dárfúru, což lze považovat za jednu
z nejvýznamnějších příčin současné krize. V Dárfúru však muslimské
milice napadaly převážně islamizované obyvatelstvo.

2.1.2.2 Ropa a Súdán
Od roku 1978, kdy byla ropa objevena na jihu Súdánu, je snaha o
ovládnutí ropných polí jedním z nejcitlivějších témat súdánské politiky. Se
začátkem druhé občanské války souvisí ropná politika s eskalací
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násilností prováděných, ať už přímo nebo nepřímo, vládou proti civilnímu
obyvatelstvu a je tudíž nezbytné, alespoň stručně, nastínit tuto
problematiku.
Většina dosud známých ropných nalezišť v Súdánu se nalézá
v jeho jižní třetině, zejména na území obývaném kmeny Nuer a Dinka.
Hlavní oblast současné těžby a produkce, známá jako „Nádrž Muglad“,
se rozpíná od města El Muglad v Západním Kordofánu, přes Bentiu a
Západní Horní Nil, až do Juby v Bílém Nilu a Východní Equatorii.

Když

na konci sedmdesátých let minulého století začala firma Chevron
s průzkumem a následnou těžbou, protestovali předáci autonomního
jižního Súdánu proti plánům centrální vlády vybudovat ropovod
odvádějící nezpracovanou ropu na sever, kde měla být umístěna
rafinerie. Obávali se, že přijdou o možnost podílet se na profitu plynoucím
z těžby. Když se tak později skutečně stalo, bylo to, spolu s dalšími
důvody, příčinou znovuobnovení bojů. Již v roce 1982 se vzbouřili někteří
vojáci z kmenů Nuer a Dinka a s výzbrojí odešli do Etiopie, což bylo
základem separatistického hnutí Anya Nya II. Následující rok se vzbouřil
Súdánský 105. batalion umístěný v Boru v provincii Horní Nil, a některé
další oddíly, což vedlo, za podpory Etiopie, k založení Súdánského lidově
osvobozeneckého hnutí/armády (SPLM/A – Sudan People Liberation
Movement/Army). V čele hnutí stál plukovník Garang a bylo podporováno
Sovětským Svazem, který dodával materiál, a Kubou, kde se trénovali
mladí důstojníci, především z kmene Núba. Plukovník Garang požadoval
sjednocený, sekulární a socialistický Súdán, čímž se dostal do sporu se
separatisty z Anya Nya II.
Poté, co byly skupiny Anya Nya II nuceny opustit Etiopii, operovaly
v oblastech obývaných především kmenem Nuer, kde získávaly zbraně
od súdánské vlády a napadaly rekruty SPLM/A mířící do výcvikových
táborů v Etiopii. Vláda začala s taktikou vyzbrojování arabských milicí –
muráhilín automatickými zbraněmi. Ty následně začaly přepadat
obyvatelstvo Dinka a Nuer. Vláda se tak snažila docílit vysídlení těchto
kmenů z oblastí, kde se započalo s těžbou. Za předpokladu, že
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obyvatelstvo bude hladem donucené migrovat za potravou, zamezila
přístupu humanitárních organizací k těmto násilně vysídleným. Vládní
politika se zaměřila na posilování lokálních rozdílů a neshod. Arabským
milicím byla ponechána volnost a beztrestnost při nájezdech, ničení
vesnic, loupení, zabíjení a zotročování civilního obyvatelstva. Po
nájezdech milicí přijížděli do zničených vesnic oddíly pravidelné armády,
násilně vysídlovaly zbývající vesničany a uprchlíkům bránily v návratu.
Tato taktika byla úspěšně vyzkoušena již v polovině 80. let západně od
města Bentiu, kde po odsunu kmene Nuer vznikla ropná pole.
Odpor povstaleckých jednotek na jihu byl oslaben rozdělením
SPLA/M na dvě nezávislé frakce v roce 1991; tři velitelé SPLM/A – Riek
Mashar Teny Dhurgon, Lam Akol Ajatin a Gordon Koang Chuol – ve
vysílání rádia BBC oznámili, že přebírají velení SPLA/M. Místo
očekávané podpory od zbytku velení však vznikly dvě skupiny. Zatímco
hlavní proud SPLA/M20 loajální Garangovi prakticky neměl vypracovaný
žádný politický program, tak odštěpená Nasirská skupina poprvé nastolila
otázky míru, spravedlnosti, demokracie a lidských práv. Dokonce
požadovali na přechodnou dobu dočasné rozdělení Súdánu na dva státy,
než se vyřeší sporné otázky, což bylo v rozporu s přísně unitářským
postojem plukovníka Garanga. Následující spory vyústily až v ozbrojené
střety mezi oběmi frakcemi, což umožnilo vládní propagandě prezentovat
ničení jihu jako následek vnitřních tendencí k „tribalismu“ a ne jako
důsledek vlastní diskriminační politiky. Nasirská frakce měnila jména i
aliance; v polovině 90. let byla dokonce (pod názvem Hnutí/Armáda za
nezávislost

jižního

Súdánu

–

Southern

Sudan

Independence

Movement/Army SSIM/A) příležitostně zásobována vládními dodávkami
zbraní a střeliva. Vláda se tak snažila prohlubovat rozdíly a spory mezi
kmeny Nuer (z nichž se převážně skládaly oddíly SSIM/A) a Dinka.
Během let 1997 a 1998 vláda nájezdy milic a politikou násilného
vysídlování ovládla strategická ropná pole v Západním Horním Nilu.
K tomu jí přispěla především podpora nuerských milicí dřívějšího
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povstalce Paulino Matip Nhiala, který napadal obchodní centrum Ler,
sídlo oddílů Riek Mashara.
Vnitřní spory mezi povstalci umožnily konsorciu malajských,
kanadských, britských, argentinských, německých a čínských společností
dokončit 1 110 km dlouhý ropovod, který odvádí surovou ropu ze
Západního Horního Nilu do nově vybudovaných rafinérií na severu.
V květnu 1999 použila vláda proti vesnicím kmene Dinka v oblasti
Ruweng novou taktiku, která pak byla použita i v Dárfúru – plošné
bombardování
vojenských

nákladními

helikoptér,

letadly

tanků

a

Antonov,

následované

bojových

pěchotních

útoky
vozidel,

doprovázených jízdními milicemi. Tímto způsobem vláda „vyčistila“
dostatečně

rozsáhlá

území

k vybudování

infrastruktury

potřebné

k provozu ropných zařízení a dopravních koridorů pod silnou vojenskou
ochranou. Nárůst příjmů z ropy dramaticky změnil ekonomickou situaci
země – podíl ropy na HDP vzrostl z nuly v roce 1998 na 42 % v roce
2001! Většina těchto příjmů byla použita na nákup vojenské techniky ze
zahraničí, především obrněných bojových vozidel, bojových helikoptér,
vojenských nákladních letounů Antonov a velkorážních dělostřeleckých
systémů. Tato technika byla následně použita k dalším útokům na síly
rebelů i civilní obyvatelstvo a k zajištění dalších ropných koncesí. Ropné
společnosti a jejich mateřské země tak nepřímo podpořily porušování
lidských práv. Kromě toho se ropné společnosti do konfliktů zapojily
přímo, když povolily využívání vlastní infrastruktury jako základny pro
útoky na civilní cíle a násilné vysídlování.

2.2 Současná krize v Darfuru
Na formování současné krize mělo vliv zejména několik zásadních
faktorů:
-

diskriminační

politika

centrální

súdánské

vlády

vůči

okrajovým oblastem země a tradiční odpor obyvatel
Dárfúru k „okupačním“ silám,
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-

vyostření střetů mezi pasteveckými a rolnickými kmeny
v důsledku postupující dezertifikace severních oblastí a
snazší dostupnosti automatických zbraní,

-

vznik ozbrojených povstaleckých skupin a hnutí, která se
těší široké podpoře mezi určitými kmeny,

-

zhoršení situace v jižních provinciích Súdánu, přísun
finančních zdrojů z ropy následované dodávkami vojenské
techniky, nasazování strategie hromadného násilného
přesídlování civilního obyvatelstva a jiného porušování
lidských práv.

Obyvatelé venkova se v Dárfúru v důsledku rostoucího počtu útoků
ze strany různých kmenů začali spojovat do vesnických a kmenových
obranných skupin. Tyto skupiny se v letech 2001 a 2002 organizovaly do
dvou hlavních politicko-vojenských skupin: Súdánské osvobozenecké
hnutí/armáda (SLM/A – Sudan Liberation Movement/Army) a Hnutí za
spravedlnost a rovnost (JEM – Justice and Equality Movement), jejichž
členové se verbovali především z příslušníků kmenů Fúr, Masalit a
Zaghawa. Postupně se přidaly i kmeny Dajo, Tunjur, Meidob, Jebel, Berti
a další. Vesnice těchto kmenů se později také staly prvořadým cílem
útoků vládních jednotek a vládou podporovaných milic.
Od konce roku 2002 se začali povstalci z obou hnutí vyzbrojovat
přepadáním

místních

policejních

úřadů

a

loupežemi

vojenského

materiálu. Vláda nebyla na povstání připravená a z počátku tyto aktivity
nebrala příliš vážně, místo toho se soustředila na probíhající mírová
jednání se SPLM/A. Když v březnu a dubnu 2003 rebelové napadli vládní
zařízení v Kutumu, Time a El Fashiru, kde dokonce na zemi zničili několik
vojenských letadel, byla vláda intenzitou bojů zaskočena a špatně
připravena; jednak neměla dostatek vojenských zdrojů (většina jich byla
vázána na jihu, v Dárfúru byla vládní vojska umístěná především ve
velkých městech), jednak byla většina vojenských posádek v Dárfúru
složená z místních vojáků, kteří by pravděpodobně odmítli bojovat proti
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svým „vlastním lidem“. Prezident El Beshir považoval za příčinu nepokojů
podporu povstalců z Čadu (v minulosti bylo několik vládních převratů
v Čadu iniciováno z Dárfúru a vzájemné konflikty mají dlouhou historii) a
v dubnu 2003 odcestoval do hlavního města Severního Dárfúru El Fashir,
kde se sešel s prezidentem Čadu Idrissem Deby a řadou místních a
kmenových vůdců. Prezident Deby při tomto setkání ujistil súdánské
zástupce o nezapojení vlády Čadu do tohoto konfliktu.
Východisko z této situace viděla vláda v nasazení jednotek
Lidových obranných sil (PDF – Popular Defence Force) vytvořených
v roce 1989 jako milice pod jurisdikcí súdánské armády, která
obstarávala výcvik, výzbroj a dohled nad těmito jednotkami. Jejich
složení se liší podle oblastí, odkud jsou verbovány; v Dárfúru do nich byli
začleňováni především příslušníci menších arabských nomádských
kmenů. Před propuknutím současné krize byly tyto jednotky úspěšně a
intensivně „vyzkoušeny“ ve válce na jihu. Do PDF však nebyli přijímáni
všichni, vláda se totiž obávala, že rebelové by mohli využít výcvik PDF
jako

příležitost

pro

vlastní

vyzbrojení.

Na

druhou

stranu

je

pravděpodobné, že do milicí byli přijímáni i cizinci, zejména z Čadu, Libye
a dalších zemí. Kromě nových rekrutů PDF byli vyzbrojeni i příslušníci
některých arabských kmenů, kteří nebyli začleněni do pravidelných
jednotek. Ne všechny arabské kmeny se podílely na vládních operacích;
například kmeny Rizeigat z Jižního Dárfúru, Beni Hussein, Ta’isha a
Ma‘alia odmítly vládní výzvu a snažily se, alespoň v počátečních fázích
konfliktu, uchovat si vlastní nezávislost na obou znepřátelených stranách.
Pro další vývoj situace je však více než poskytnutá výzbroj a
výbava milicí důležitější beztrestnost, kterou milicím za porušování
lidských práv na civilním obyvatelstvu garantovala centrální vláda. Pro
aktivity vládních a vládou podporovaných jednotek je charakteristické, že
místo na útoky proti povstaleckým jednotkám se soustředily na útoky
proti civilistům, převážně vesnicím obývaných kmeny podporující rebely.
Pro útoky byl použit osvědčený vzor z bojů proti povstalcům na jihu;
plošné bombardování prováděné vojenskými nákladními letadly Antonov,
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následované útoky pozemních jednotek doplněných o milice, případně
podporovaných vojenskými helikoptérami. Pro obyvatele vesnic, které
nebyly napadány náhodně, ale systematicky a často i opětovně, byli
příslušníci

pravidelné

armády

nerozlišitelní

od

členů

PDF

a

nepravidelných oddílů milicí. Běžně bývají označováni jako džandžavíd
(nejčastější přepis v zahraniční literatuře je janjaweed), což označuje
lupiče nebo bandity na koních či velbloudech. Počet milicionářů při
útocích vždy několikanásobně převyšoval počet vojáků pravidelných
jednotek a během útoků pravidelně přijížděli jako první a odjížděli jako
poslední. Přestože džandžavíd operují na stejném nebo podobném
principu jako muráhilín, jejich útoky v Dárfúru jsou, na rozdíl do jihu,
vedené proti muslimům. Oproti vyznavačům tradičních náboženství a
křesťanů, kteří jsou obvyklým cílem muráhilín, jsou kmeny Fúr, Zaghawa,
Masalit i další africké kmeny Dárfúru, které jsou napadány džandžavíd
vyznavači islámu. Většina obyvatelstva Dárfúru jsou členy islámského
súfí učení Tijanya.21 Že příslušníci milicí nejsou motivováni žádnými
hlubšími zásadami lze dokázat na tom, že během svých útoků dokonce
systematicky ničili mešity a znesvěcovali svaté předměty islámu. Podle
zpráv humanitární organizace Human Rights Watch22 bylo zničeno
spáleno v Dár Masalit nejméně šedesát pět mešit. Během těchto útoků
zahynula řada osob, včetně imámů a muezzinů, a docházelo k ničení a
znesvěcování Koránů a modlitebních koberců. Z těchto násilností lze
vyvodit dva zásadní závěry:
1)

v důsledku

přílivu

zbraní

a

vládou

garantované

beztrestnosti došlo k oslabení pozice tradičních vůdců,
kteří vystupovali jako smírčí prvek při častých konfliktech,
což lze vyjádřit i tak, že „ani imám nemá pádnější
argumenty než ozbrojenec s AK-47“,
2)

při srovnání praktik používaných vládou podporovanými
milicemi v Dárfúru a v jižním Súdánu je nezbytné
přehodnotit nakolik je občanská válka na jihu země
nábožensky motivovaná, jak jí s oblibou prezentují
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některá významná západní média a americká křesťanská
lobby.

2.2.1 Vývoj dárfúrské krize od roku 2003
Začátkem roku 2003 upevnila hlavní povstalecká organizace
SLM/A svou pozici v Severním Dárfúru a v oblasti Jebel Marra a do
července dostala pod svojí kontrolu převážnou část území až k pohoří
Sindu, jižně od Jebel Marra. Rebelové pokračovali ve svých útocích na
policejní stanice a vládní zařízení, kde získávali vojenský materiál. Vláda
v té době již intensivně prováděla nábor do arabských milicí a jednotek
PDF, které měly doplnit nedostatečný stav oddílů pravidelné armády. K
první rozsáhlé mobilizaci džandžavíd milicí došlo 8. září 2003 v okolí
měst Mukjar a Bindisi v Západním Dárfúru, kde napadaly vesnice kmene
Fúr. Během této první vlny vládní ofensivy byly opakovaně napadány
vesnice v oblastech obývaných převážně kmeny Fúr a Masalit.
Napadené obyvatelstvo se snažilo ukrývat v kopcích a vracet se po
odchodu vládních jednotek. Ty se však často opakovaně vracely a
vesničané tak byli nuceni pokusit se vyhledat bezpečí ve větších
městech. Ke zhoršení situace ještě přispěla předčasná migrace
pasteveckých kmenů přes úrodné oblasti farem. Od konce krvavého
arabsko – fúrského konfliktu v letech 1987 – 89 byl dodržován zákaz
migrace hovězího dobytka a velbloudů přes pole před koncem hlavní
sklizně v říjnu až listopadu. V důsledku eskalace násilí však nebyla pole
sklizena a většina úrody byla zničena. Rolníci, kteří se pokoušeli
zachránit alespoň část úrody, byli často napadáni džandžavíd.
Krátké uklidnění nastalo během jednání mezi súdánskou vládou a
povstaleckými

skupinami

v čadském

hlavním

městě

N‘Djamena

v prosinci 2003. Tato jednání však skončila neúspěchem a prezident El
Bashir označil zničení „úplatných zrádců, nepřátelských agentů a
renegátů“ za nejvyšší prioritu státu.23 Následující masivní ofensiva byla
doplněna téměř absolutním zákazem přístupu pracovníků humanitárních
organizací do postižených oblastí. Tyto restrikce patří k charakteristickým
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rysům súdánské oficiální politiky. Během jediného týdne v lednu
překročilo hranice s Čadem nejméně 18 000 uprchlíků. V únoru a v
březnu došlo k zintensivnění konfliktu, když se vládní jednotky dostaly do
střetnutí s oddíly povstalců. Od poloviny března začala vláda uplatňovat
politiku „spálené země“ doplněnou dalšími brutálními zločiny, jako jsou
hromadné popravy a plošné bombardování civilního obyvatelstva. Milice i
příslušníci pravidelné armády se dopouštěli vražd, mučení, opakovaného
znásilňování žen a dívek a zotročování.
V dubnu 2004 byla obnovena jednání mezi vládou Súdánu a
SLM/A a JEM v N’Djameně, při nichž byla podepsána smlouva o
pozastavení bojů. V té době však již odhadovaný počet násilně
vysídlených civilistů (IDP – Internaly Displaced Persons)24 v Dárfúru
dosahoval jednoho milionu a dvou set tisíc obyvatel, kteří zůstávali
převážně

v městech

ovládaných

vládními

jednotkami

v strašných

podmínkách, často vystaveni násilnostem džandžavíd operujících téměř
beztrestně. 30. července Rada Bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1556,
požadující především umožnění přístupu humanitárním organizacím a
jejich pracovníkům, dodržování lidských práv, zlepšení bezpečnostní
situace a nalezení politického řešení krize. Kromě toho mělo dojít
k odzbrojení milicí a potrestání jejich velitelů, zodpovědných za spáchané
zločiny. 9. srpna Africká unie (AU – African Union) rozmístila v Dárfúru
více než 100 vojenských pozorovatelů v rámci mise pro dohled nad
dodržováním příměří. Situace se však stávala čím dál více nestabilní a
začalo docházet ke stále častějšímu porušování dohod z obou stran. Od
července pokračovaly útoky především v Jižním Dárfúru – rozsáhlá
území v Severním a Západním Dárfúru již byla většinou etnicky
„vyčištěna“. Vládní vojska napadala území, kde předpokládala přítomnost
rebelů, za všechny incidenty například v oblasti Suleya a v Abu Dilake.
Také situace uprchlíků a násilně vysídlených obyvatel v oblastech
kontrolovaných vládou se neustále zhoršovala, zejména v utečeneckých
táborech a větších městech, které byly vystaveny nekontrolované činnosti
milic i pravidelné armády. Džandžavíd se dopouštěly celé řady násilností
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– bití, ponižování, mučení, znásilňování a zotročování. Kromě toho vládní
oddíly i povstalci pořádali nájezdy, při kterých loupili zbývající majetek a
dobytek vesničanů. Tyto nájezdy byly spojeny s celou řadou násilností a
byly do nich často zapojeny i skupiny vznikající domobrany. Také
porušování příměří ze strany povstaleckých skupin nabývalo na intensitě;
rebelové stále častěji přepadali vládní zařízení, loupili majetek vesničanů,
napadali konvoje s humanitární pomocí, kradli jejich náklad a unášeli
zaměstnance humanitárních organizací, rekrutovali a vyzbrojovali dětské
vojáky a nezákonně vymáhali daně. Většina dárfúrských kmenů tak byla
donucena zapojit se, na jedné nebo druhé bojující straně, do konfliktu,
který se po podepsání dohody o příměří uklidnil jen z části a pouze
dočasně.

2.2.2 Zapojení mezinárodního společenstva
Na základě dohody z dubna 2004 byla vytvořena Komise pro
kontrolu dodržování příměří (CFC – Ceasefire Commission). Ta začala,
se souhlasem zúčastněných stran, jednání s Africkou Unií o umístění
pozorovací mise. 28. května 2004 byla podpisem dohody v Addis Ababě
zahájena Pozorovací mise Africké unie (AMIS – African Union Monitoring
Mission). Hlášení CFC a AMIS nasvědčují, že pozorovatelé byli efektivní
pouze v pozorování porušování dohod, o příměří místo aby se podíleli na
jejich dodržování, a Rada pro bezpečnost a mír Africké unie (P&SC – AU
Peace and Security Council) začala uvažovat o změně charakteru AMIS,
která by vedla k její vyšší efektivitě. Od srpna započalo rozmisťování
Ochranných sil k zajištění bezpečnosti Afrických vojenských pozorovatelů
(MilObs – African Military Observers). Počet afrických mírových sil
(zhruba 155 vojáků z Rwandy a 155 z Nigérie) však byl absolutně
nedostatečný a nijak výrazně nezlepšil stávající situaci. Umístění dalších
jednotek (plánováno bylo zhruba 3 000 do listopadu 2004) se setkávalo
s logistickými problémy a nedostatkem peněz. Neúčinnost mise byla
způsobena také velmi omezeným mandátem jednotek AMIS, který je
opravňoval pouze k monitorování situace a ochraně vlastních členů.
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Vláda Súdánu také přes své závazky neučinila téměř žádné kroky
k odzbrojení milic a k potrestání pachatelů zločinů proti lidskosti.
Přes svou omezenou působnost však AMIS, v oblastech kde byla
rozmístěná, přispěla ke zlepšení bezpečnostní situace a CFC požadovala
od Africké unie rozšíření jejího mandátu. Nové uspořádání mise mělo
přispět mimo jiné k „proaktivnímu“ monitorování situace, hlášení o
porušování mírových ujednání, zlepšení bezpečnostní situace, návratu
uprchlíků a IDP a k přinucení súdánské vlády k přijmutí odpovědnosti za
ochranu

civilního

obyvatelstva.25

Součástí

tohoto

rozšíření,

označovaného jako AMIS II, mělo být i navýšení počtu pozorovacích
stanovišť, včetně zřízení jednoho v Abéché v Čadu. Čad totiž začal být
stále více zapojen do dárfúrského konfliktu; rostoucí počet súdánských
uprchlíků se pokoušel nalézt v Čadu ochranu před etnickými čistkami,
džandžavíd, často za asistence armádní techniky (včetně plošného
bombardování), narušovali společnou hranici při svých nájezdech na
uprchlické tábory, súdánská vláda obviňovala Čad z podpory rebelů a na
oplátku poskytovala pomoc čadským povstalcům.
Umisťování

jednotek

AMIS

i

nadále

naráželo

na logistické

problémy; v polovině dubna 2005 bylo na místě pouze asi 2 200 členů
mírových sborů z celkového počtu 3 320. Také finanční situace sborů
způsobovala další překážky pro účinné naplňování jejich mandátu. Pouze
43 milionů USD z celkových přislíbených 248 milionů USD bylo skutečně
poskytnuto. Většina financí na provoz AMIS pocházela od Evropské unie
nebo jejich členských zemí. Koncem roku 2004 zahájila vládní vojska
novou ofensivu pod záminkou vytvoření „bezpečnostních zón“, které od
Vlády vyžadovala OSN. Během těchto útoků byly opět nasazeny letouny
Antonov a bojové helikoptéry, což bylo v rozporu s dřívějšími ujednáními
a vedlo k pozastavení další mírových jednání s rebely. Po postoupení
dárfúrské krize k Mezinárodnímu trestnímu dvoru pro zločiny proti
lidskosti na začátku roku 2005 pozastavila súdánská vláda na několik
měsíců své útoky

proti civilnímu obyvatelstvu.Ty přesto probíhaly i

nadále – prováděné skupinami džandžavíd, zejména v dubnu 2005
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v oblasti Jebel Marra. V té době se také začala stupňovat aktivita
povstalců. Kromě přepadání obchodních vozidel se začali soustředit na
napadání samotné AMIS.
Přestože po rozmístění jednotek AMIS došlo k mírnému zlepšení
situace, docházelo i nadále k porušování příměří, útokům milicí, bezpráví
a porušování lidských práv. To vedlo P&SC v březnu 2005 k uzavření
společného ustanovení s OSN a dalšími mezinárodními partnery k určení
způsobů posílení AMIS. OSN přijala rezoluci 1590 podle níž byla
vytvořena Mise OSN v Súdánu (UNMIS – United Nations Mission In
Sudan), protože Rada Bezpečnosti OSN dospěla k názoru, že situace
v Dárfúru představuje hrozbu pro mezinárodní bezpečnost. Cílem této
mise je kromě podpory dodržování Smlouvy o naprostém míru
(Comprehensive Peace Agreement), uzavřené mezi súdánskou vládou a
SPLM/A 9. ledna 2005, také činnost ke zlepšení humanitární situace,
dodržování lidských práv a podpora AMIS. Prvořadým cílem UNMIS je
však zajištění bezpečnosti na jihu a její příslušníci nejsou v Dárfúru
rozmístěni.
V květnu 2005 započala AU s druhou fází AMIS II označovanou
jako AMIS II-E (AMIS II Enhanced). V rámci tohoto rozšíření mělo dojít
k navýšení celkového počtu příslušníků AMIS na 6 171.26 OSN, Evropská
unie, NATO, USA a další mezinárodní partneři nabídli Africké Unii
značnou podporu při provádění její mise. Nabídnutá pomoc měla
většinou formu technické asistence, tréninkových programů, strategické i
taktické dopravy či vzdušného pozorování, s celkovým odhadovaným
rozpočtem 312 milionů USD. AMIS II-E tak byla zajištěna logisticky a
technicky, ale potýkala se s určitým nedostatkem finančních prostředků.
Ještě závažnější překážky však představovaly obstrukce ze strany
súdánské vlády, která odmítala vydávat povolení pro některé dodávky
techniky a víza pro civilní zaměstnance. Přes určitý pokrok ve vývoji
situace AMIS nebyla schopna zajistit bezpečnost civilního obyvatelstva
Dárfúru ze dvou hlavních důvodů:
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1)

působení AMIS je poměrně omezené a nemůže suplovat
úlohu bezpečnostních složek státu,

2)

primární úloha AMIS, jak vyplývá z jejího mandátu,
spočívá především v monitorování situace, vyšetřování
porušování

příměří,

identifikace

pachatelů

útoků

a

zajištění bezpečnosti v nejvíce ohrožených oblastech.
AMIS nemůže zajistit simultánní ochranu všech IDP, uprchlíků,
vesničanů, vlastních pozorovatelů, pracovníků humanitárních organizací
a dalších ohrožených osob. Tuto povinnost má především vláda Súdánu,
která však nepodniká dostatečné kroky k tomu, aby tuto svou povinnost
plnila. Naopak i nadále vytváří prostředí naprosté beztrestnosti pro
pachatele zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Místo odzbrojení
džandžavíd je vláda začlenila do policejních, bezpečnostních a
vojenských sil a nadále vykonává politiku, která umožňuje provádět
etnické čistky. Nové násilnosti, které propukly na konci roku 2005, vedly
dokonce k pozastavení činnosti některých humanitárních organizací
operujících v postižených oblastech. Cílem útoků se stávají i jednotky a
zařízení AMIS. Objevují se hlášení, že vládní jednotky dokonce
přebarvují svá vozidla na bílo, aby připomínala vozidla mírových
jednotek, což má za následek omezení pohybu patrol AMIS ze strany
rebelských hnutí. Navíc došlo k několika útokům na AMIS, z nichž jsou
obviňováni povstalci. Začátkem roku 2006 proběhla jednání o začlenění
AMIS do širší mise OSN, což vláda v Chartúmu neustále odmítá. Přes
veškerou kritiky AU počátkem března 2006 rozhodla o prodloužení
mandátu své mise do 30. září. Do té doby má být překonán odpor
Súdánu k rozmístění mise OSN v Dárfúru. V tomto duchu přijala OSN 24.
března 2006 rezoluci 1663, podle níž má být vypracován plán na
začlenění AMIS do UNMIS a posílení její pozice pro mírové úsilí
v Súdánu.27
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2.2.2.1 Konflikt Čad – Súdán
Od propuknutí krize v Dárfúru počátkem roku 2003 dochází
k postupnému zhoršování vztahů mezi Čadem a Súdánem. Vláda Čadu,
v čele s prezidentem Idrissem Débym, původem z kmene Zaghawa28,
byla Súdánem obviňována z podpory rebelům. Brzy po prvních vlnách
útoků začaly z Dárfúru do Čadu proudit skupiny uprchlíků, kteří zde
hledali útočiště před súdánskými milicemi. Súdánská vláda se rozhodla
pro podporu povstaleckých hnutí operujících v Čadu s cílem vyvolat
státní převrat, jež zde mají bohatou tradici; přestože oficiálně podobnou
politiku odmítala. Také etnické čistky často nedodržovaly hranici, zvláště
působení džandžavíd, ale i plošné bombardování uprchlických táborů na
čadském území. Konflikt se velmi vyostřil na konci roku 2005, když
povstalecké skupiny Shromáždění pro demokracii a svobodu (RDL –
Rally for Democracy and Liberty) a Platforma pro změnu, jednotu a
demokracii (S.C.U.D. – Socle pour le Changement, l'Unité et la
Démocratie) napadly 18. prosince město André. Čadské jednotky je
odrazily a vláda Súdánu byla obviněna z podpory rebelů, což prezident
Omar El Beshir odmítl. 23. prosince Čad vyhlásil válečný stav se
Súdánem. Následně byla uvnitř Čadu vytvořena Národní fronta pro
demokratickou změnu (F.U.C. – United Front for Democratic Change),
která sjednotila kromě RDL a S.C.U.D. dalších šest samostatných
povstaleckých skupin a hnutí. Počátkem ledna 2006 překročily oddíly
džandžavíd společnou hranici a napadly čadská příhraniční města
Borota, Ade a Moudaina.29 Ukončení střetů mělo znamenat uzavření
Tripolské dohody, podepsané 8. února 2006 prezidentem Čadu Idrissem
Déby, prezidentem Súdánu Omarem El Beshirem a libyjským vůdcem
Muammarem Qaddáfím, který jednání zprostředkoval. Již 6. března byla
Dohoda z Tripolisu porušena útokem džandžavíd na čadské město
Amdjereme. Čad obvinil džandžavíd z loupeže velkého množství dobytka
a čadské jednotky pronásledovaly milice přes hranici a dobytek vrátily.
Zatím poslední útok se odehrál 13. dubna 2006 – několik set ozbrojenců
napadlo čadské hlavní město N´Djamenu. Při útoku bylo zabito nejméně
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350 osob a zajato bylo 271 rebelů. Prezident Déby obvinil z útoku Súdán,
uzavřel společnou hranici a přerušil vzájemné kontakty. Také pohrozil
pozastavením ochrany pro tisíce uprchlíků z Dárfúru.

2.3 Identifikace jednotlivých aktérů
Z předchozích částí vyplývá, že situace v Dárfúru je značně
komplikovaná a nepřehledná. K pochopení charakteru tohoto konfliktu je
tudíž nezbytné souvisle představit všechny hlavní skupiny a osoby, které
jsou do něj, ať už přímo nebo nepřímo, zapojeny.

2.3.1 Vláda Súdánu a na ní napojené síly
Jak je zřejmé z výše uvedeného historického přehledu, vláda
Súdánu hraje v historii celého konfliktu klíčovou roli. Kromě toho, že
nebyla schopná ani ochotná řešit stále se zhoršující situaci mezi
kočovnými a usedlými kmeny, je především zodpovědná za špatnou
situaci celého dárfúrského regionu. Současný prezident Omar Hasan
Ahmad Al Bashir se dostal k moci vojenským převratem v roce 1989 a od
té doby se snaží ze Súdánu vytvořit fundamentalistický islámský stát.
Během doby jeho vlády začala být uplatňována celá řada islamizačních a
arabizačních opatření. Kromě toho v devadesátých letech spolupracoval
s Usámou bin Ládinem a Súdán je americkou administrativou stále
považován za zemi podporující terorismus. Prezident je také nejvyšší
velitel ozbrojených sil.

2.3.1.1 Pravidelná armáda
Podle Ústavy je súdánská armáda konvenční ozbrojenou silou
s mandátem k obranně a udržování vnitřní bezpečnosti.30 Podle zpráv
OSN se síla súdánské armády odhaduje na přibližně 200 000 mužů,
zatímco její logistické zázemí je navrženo pouze pro 60 000. Logistická
podpora je tudíž soustředěna primárně pouze na nejdůležitější oblasti.31
Ozbrojené síly zahrnují armádu, letectvo, námořnictvo, Lidové ozbrojené
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síly – PDF a Vojenskou rozvědku, pod kterou patří i Pohraniční rozvědka.
Pod přímou kontrolu prezidenta spadá Národní a bezpečnostní výzvědná
služba, jejímž úkolem je dohlížet na vnitřní i vnější bezpečnost Súdánu,
sledovat relevantní události, analyzovat příznaky ohrožení a navrhovat
bezpečnostní

opatření.32 Výzvědná

služba

sice

nedává

rozkazy

armádním důstojníkům, ale její informace slouží jako základ operačnímu
plánování.
Do konfliktu se armáda zapojila zejména podporou příslušníkům
PDF a přímé účasti na nájezdech na vesnice a tábory uprchlíků, včetně
používání vojenské techniky proti civilistům (především tryskových letadel
Mig, nákladních letounů Antonov, bojových helikoptér a obrněných
vozidel pěchoty) během etnických čistek. PDF slouží jako doplnění
armády a jsou složeny z mobilizovaných civilistů. Ti jsou vybaveni
zbraněmi, municí, uniformou a je jim poskytnut trénink. Do boje jezdí na
vlastních koních nebo velbloudech a po demobilizaci jsou povinni
odevzdat poskytnutou výzbroj, což se však často nestalo. Mobilizace
PDF je v pravomoci Guvernérů (Wali) jednotlivých států, kteří je vybírají
z místních obyvatel. Zvláštní „operativní“ částí ozbrojených sil tvoří
Vojenská výzvědná služba (MI – Military Intelligence), která má právo
zatýkat, zadržovat a vyslýchat. Zvláštní součástí MI je „Pohraniční
rozvědka“ (Border Intelligence). Tato sekce byla původně vytvořena pro
konflikt v jižním Súdánu, ale již v raných fázích konfliktu v Dárfúru začala
vláda s náborem členů i mezi dárfúrským obyvatelstvem. Jejich
primárním úkolem bylo shromažďovat informace. Verbování do této
služby se někdy považuje za zástěrku pro aktivaci džandžavíd.

2.3.1.2 Milice
Na pravidelnou armádu mají napojení převážně arabské milice
běžně označované jako džandžavíd. Tento název je používán místním
obyvatelstvem pro bandity na koních nebo velbloudech a od střetů
v devadesátých letech se vžil jako označení pro pachatele útoků na
vesnice usedlých kmenů. Kromě tohoto označení bývají použity i výrazy
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fursán (arabsky jezdec na koni, rytíř) nebo mudžáhidín. Termín
džandžavíd

(v anglickém

přepisu

janjaweed)

přešel

i

do

zpráv

mezinárodních organizací, včetně rezolucí OSN.33 Jak již bylo uvedeno
výše, ne všechny arabské kmeny se zapojily do těchto milicí, některé,
jako například Misseriya a Rizeigat, dokonce podporují rebely. Do milic
ani PDF nebyli přijímáni příslušníci některých afrických kmenů, kteří byli
považováni za nespolehlivé, ale byl do nich začleněn významný počet
bojovníků ze sousedních států, především Čadu a Libye. Většina obětí
džandžavíd nerozlišuje, zda se jedná o příslušníky pravidelné armády,
policie, PDF nebo kmenových milic, zejména protože většinou nosí
stejnou uniformu a používají stejné zbraně a taktiku.
Podle zprávy mezinárodní vyšetřovací komise OSN34 lze rozlišit tři
typy organizační struktury džandžavíd, mezi nimiž však existuje spojení:
1)

milice s pouze úzkým napojením na vládu, které operují
podle kmenové struktury; podnikají útoky, pokud jsou o to
požádány představiteli státu, ale často také podnikají
z vlastní iniciativy menší akce, při nichž loupí majetek pro
vlastní zisk,

2)

milice organizované do paravojenské struktury (do této
skupiny patří také skupiny známé jako „Úderná síla“),
přestože některé jsou vedené armádními důstojníky a
operují podle jasně dané struktury velení, nemají legální
základ,

3)

členové PDF a Pohraniční rozvědky, jež mají legální
podklad v súdánském právu.

Představitelé Súdánu, v čele s prezidentem Omarem El Beshirem,
vytrvale odmítají spojitost mezi milicemi a armádou a za džandžavíd
označují „ozbrojené bandity a nekontrolovatelné elementy“, nebo hnutí
povstalců. Také odmítají odzbrojit PDF či přijmout odpovědnost za činy
spáchané milicemi.
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2.3.1.3 Rebelská hnutí v Čadu
Prezident Idriss Déby a další představitelé Čadu obviňují Súdán
z podpory čadských povstalců. Těmto povstalcům byl například dán
prostor v súdánské státní televizi v době útoku na město André a mezi
zajatými povstalci po tomto útoku byli občané Súdánu. Také oddíly
džandžavíd poměrně pravidelně nedodržují státní hranici a napadají
příhraniční oblasti Čadu.

2.3.2 Hnutí povstalců
Příslušníci marginalizovaných kmenů se v Súdánu seskupují do
nejrůznějších hnutí, organizací, front a armád. Kromě toho také vytvářejí
vlastní skupiny milic a domobrany, které působí buď samostatně nebo ve
spolupráci s hnutími povstalců. První povstalecké hnutí (Anya Nya)
vzniklo krátce po vyhlášení nezávislosti v polovině minulého století.
Důvod, proč se v Dárfúru dostalo široké podpory hnutím JEM, SLM/A a
dalším, lze také hledat v poměrně úspěšných jednáních, která vedla
SPLM/A s vládou v otázce statusu jižních provincií. Povstalci podnikali
útoky na vojenské, policejní a bezpečnostní síly, při nichž loupili vybavení
a výzbroj. Během těchto útoků byli často zabiti také civilisté. Se zhoršující
se situací rebelové začali s loupeživými útoky na vesnice a přepadáním
nákladních automobilů, včetně vozů převážejících humanitární pomoc.
Několikrát dokonce napadli příslušníky AMIS a opakovaně porušovali
uzavřená příměří. Kromě loupeží získávají povstalci materiál i z dodávek
ze sousedních zemí, včetně Libye, Čadu a Eritrey.35 Svědci operací
povstalců obvykle nerozlišují, zda se jednalo o akci SLM/A nebo JEM
(případně o společnou), a podobně to nerozlišují ani zprávy o těchto
operacích. Kromě těchto hlavních hnutí vznikla v Dárfúru celá řada
různých skupin, u kterých často nejde rozlišit, zda se jedná o novou
organizaci nebo o osamostatněnou odnož jiného hnutí.
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2.3.2.1 SLM/A
Hnutí/Armáda

za

osvobození

Súdánu

(Sudan

Liberation

Movement/Army) vzniklo v únoru 2002 změnou agendy a jména z Fronty
za osvobození Dárfúru (Darfur Liberation Front). Zatímco původní hnutí
požadovalo odštěpení Dárfúru, tak SLM/A si za program stanovilo
svrhnout vládu v Chartúmu a vytvořit ze Súdánu sjednocený a
demokratický stát. Zdůrazňuje, že jeho agenda není zaměřená proti
arabským kmenům, ale naopak požaduje rovnost obyvatel. Jak již jméno
napovídá, hnutí se inspirovalo u SPLM/A. Obě hnutí mají rozdělenou
agendu na politické a vojenské křídlo. Podobně jako u SPLM/A i u SLM/A
převažuje vojenská část nad politickou a hnutí bývá často označováno
pouze jako SLA (Sudan Liberation Army). Členové SLM/A jsou
především příslušníci kmenů Fúr, Masalit, Zaghawa a některých
arabských kmenů. 20. ledna 2006 se SLM/A sloučilo s JEM do Aliance
revolučních sil západního Súdánu (ARFWS – Aliance of Revolutionary
Forces of West Sudan).

2.3.2.2 JEM
Hnutí za spravedlnost a rovnost vzniklo v roce 2001. Na rozdíl od
SLM/A převažuje v JEM politická část, postavená na manifestu
nazvaném „Černá kniha“, který se objevil také v roce 2001 a zdá se být
ideologickou základnou celého hnutí. Černá kniha představuje Súdán, ve
kterém jsou bohatství a moc rozděleny nerovnoměrně a požaduje
nápravu a zajištění spravedlnosti. Existuje celá řada náznaků, že je hnutí
ideologicky napojeno na Hassana El Turábího, politicko-náboženského
vůdce, přestože to El Turábí i představitelé JEM odmítají. Kvůli napojení
na El Turabiho i své agendě je JEM považováno za islamistické hnutí.
Většina členů hnutí je z kmene Zaghawa. V květnu 2004 se od JEM
odštěpilo Národní hnutí pro reformu a rozvoj (NMRD – National
Movement for Reform and Development) vedené Khalilem Abdallahem.
NMRD se oddělilo, protože považovalo JEM za příliš zaměřené na
politiku spíše než na sociální a ekonomické potřeby lidu Fúr. 20. ledna
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2006 se JEM sloučilo s SLM/A do Aliance revolučních sil západního
Súdánu (Aliance of Revolutionary Forces of West Sudan). JEM usiluje o
posílení své politické pozice na celostátní úrovni, proto se také zapojilo
do organizace Východní fronta, která do té doby sdružovala organizace
kmenů Beja (Kongres Beja) a Rashaida (Svobodní lvi). Východní fronta
usiluje o lepší zastoupení diskriminovaného obyvatelstva ve vládě a
především o podíl na zisku z těžby ropy a je podporováno z Eritrey
(zatímco Súdán, podle své obvyklé politiky podporuje eritrejské
islamistické frakce). JEM v organizaci Východní fronty v podstatě
vystřídalo SPLM/A, které vystoupilo po podepsání mírové smlouvy
formálně ukončující občanskou válku na jihu země.

2.3.3 Mezinárodní aktéři konfliktu
Kromě

Súdánců

jsou

do

konfliktu

zapojeni

i

nejrůznější

mezinárodní aktéři. Mezi ně můžeme počítat vlády okolních zemí, které
přímo nebo nepřímo podporují jednu z bojujících stran, mezinárodní
vládní i nevládní organizace a státy vystupující aktivně na poli
mezinárodních vztahů (především USA). Nepřímo jsou do konfliktu
zapojeny také firmy a státy podílející se na těžbě súdánské ropy.
Těžařské firmy a ropná konsorcia bývají obviňována z přímé účasti na
násilnostech
mezinárodních

v jižním
vztahů

Súdánu.

Do

přímo

zapojili

dárfúrské

krize

se

na

poli

Čína s Ruskem, odebírající

súdánskou ropu, blokováním přijetí sankcí proti Súdánu (viz níže).
Některé humanitární organizace považují příjmy plynoucí Súdánu z těžby
a prodeje ropy za zdroj financování techniky nasazované při útocích proti
rebelům i civilistům.

2.3.3.1 Africké státy zapojené do konfliktu
Jak již bylo uvedeno výše, nejvíce je do konfliktu zapojený Čad. Již
od počátků nepokojů a etnických střetů jsou do konfliktu zapojeny kmeny,
jejichž tradičně obývaná území, dáry, se nacházejí na obou stranách
hranice – tento fenomén se týká jak kmenů podporujících rebely
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(například kmen Zaghawa), tak kmenů formujících provládní milice
(především arabské pastevecké kmeny označované jako Baggara.36 Po
propuknutí násilností v roce 2002 překročilo hranici velké množství
uprchlíků, kteří v Čadu hledali bezpečí. Často totiž přicházeli do oblastí,
které jsou obývány stejným etnickým obyvatelstvem. Počet těchto
uprchlíků je odhadován Mezinárodním červeným křížem na 200 000.37
Zapojení Čadu ještě vzrostlo po vyhlášení válečného stavu se Súdánem
v prosinci 2005. Vývojem nejnovějších událostí jsou ohroženi právě
uprchlíci, kterým hrozí, že přijdou o ochranu poskytovanou čadskými
vládními silami. Čad také oficiálně vystupuje na podporu povstaleckých
hnutí v Dárfúru a je spolu s Libyí a Eritreou považován za dodavatele
podpory a materiálu pro tato hnutí. Čad, Libye, Ethiopie, Nigérie a další
státy (často prostřednictvím Africké unie) v průběhu konfliktu opakovaně
vystupovaly jako zprostředkovatelé mírových rozhovorů.

2.3.3.2 Mezinárodní vládní organizace
Mezinárodní vládní organizace se intenzivně snaží o zlepšení
situace v Dárfúru, která je hrozbou pro celý region. Jejich úsilí však často
není příliš efektivní. Zatím nejdůležitější úloha spočívá na Africké Unii
zapojené do Komise pro kontrolu dodržování příměří (CFC). AU v Dárfúru
umístila v rámci své mise AMIS (vývoj AMIS viz výše) kontingent
mírových jednotek o síle 7 000 mužů. Přítomnost těchto jednotek sice
představuje určité zlepšení bezpečnosti, ale jejich působení je omezené.
Se stále častějším porušování uzavřeného příměří se navíc členové
AMIS, stejně jako jiných mezinárodních organizací, stávají cílem
ozbrojených útoků. Následkem těchto útoků a znovu stoupající nestability
se stala AMIS terčem kritiky pro svou neschopnost prosadit trvalé
zlepšení bezpečnosti. Mezinárodní organizace a státy, které podporující
AU a její misi v Dárfúru začaly požadovat začlenění sborů AMIS do širší
mise OSN UNMIS, která v Súdánu dohlíží na dodržování mírové dohody
uzavřené mezi súdánskou vládou a povstalci z jihu země (především
SPLM/A). Jednotky OSN jsou považovány za lépe vybavené, lépe
trénované a s většími zkušenostmi. Africká unie se také potýká
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s problémy finančního zajištění provozu své mise. Většina jejích
finančních zdrojů pochází z příspěvků z fondů Evropské unie nebo
samostatných příspěvků členských zemí EU a USA. Také materiální
vybavení a logistická podpora spočívá z větší části na partnerských
organizacích. Tomuto vývoji však vytrvale brání oficiální představitelé
Súdánu, kteří místo toho nabízejí posílení kontingentu AU o deset tisíc
vládních vojáků, včetně veteránů SPLM/A. Africká unie tomuto nátlaku
ustoupila a počátkem ledna prodloužila mandát AMIS o šest měsíců,
během nichž má být vláda Súdánu přesvědčena o nezbytnosti zapojení
jednotek OSN.
OSN zaujímá ve vztahu k Dárfúru jednoznačnou pozici; kromě
výše uvedeného návrhu na začlenění mise Africké unie do UNMIS
požaduje okamžité pozastavení veškerých násilností, odzbrojení milic a
džandžavíd

a umožnění přístupu humanitárním pracovníkům do

postižených oblastí. V tomto duchu také přijímá rezoluce a schvaluje
sankce na Súdán. Ovšem postoj všech členů Rady Bezpečnosti není
shodný. Velmi aktivně proti Súdánu vystupují především USA, zatímco
Čína, společně s Ruskem, aktivně vystupovala proti přijetí sankcí, které
by znamenaly ohrožení dodávek ropy.
Role Evropské unie se omezuje především na poskytování
finanční, materiální a logistické podpory mírovým sborům Africké unie.
Kromě

toho

vystupuje

jako

zprostředkovatel

jednání

a

aktivně

prosazovala začlenění AMIS do širší mise OSN.

2.3.3.3 Mezinárodní nevládní organizace
Úloha mezinárodních nevládních organizací je nezastupitelná ze
dvou hledisek:
1)

zajišťování

a

distribuce

humanitární

pomoci

do

postižených oblastí; tato pomoc často představuje jediný
prostředek k přežití, zejména pro obyvatele uprchlických
táborů a táborů IDP,
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2)

neméně důležitá je úloha těchto organizací zveřejňovat
informace o situaci a upozorňovat na porušování lidských
práv.

Celý konflikt se dostal do zájmu médií a povědomí mezinárodního
společenstva díky zprávám předních humanitárních organizací (Amnesty
International a Human Rights Watch) již ve svých raných fázích v roce
2003. Intenzivní monitorování situace nevládními organizacemi přimělo
k aktivitě hlavní aktéry mezinárodní politické scény a představuje
pravděpodobně nejúčinnější prostředek k „nátlaku“ na rozhodující
politické síly.
V postižených oblastech se humanitární organizace – vládní i
nevládní – soustředí na provozování uprchlických táborů a táborů IDP,
zajišťují nezbytné zásobování zdravotním materiálem, poskytují lékařský
dohled, mateřskou péči a distribuci potravin, provádějí programy na boj
s nemocemi, zajišťují dodávky pitné vody a dodávají zařízení na její
získávání – včetně obnovování vodních zdrojů, zajišťují nezbytné
počáteční zdroje pro obnovu zemědělství a řadu dalších aktivit. Činnost
těchto organizací je zaměřena především na návrat a reintegraci
uprchlíků a IDP do jejich domovských oblastí, nouzové zásobování
potravinami

v konfliktních

územích

a

navýšení

bezpečnosti

prostřednictvím zajištění dostatečné produkce.
Přístup humanitárních organizací do postižených oblastí je však
v některých případech omezen působením dvou zásadních faktorů:
1)

stupněm nebezpečnosti, který může buď úplně nebo po
určitý čas pozastavit působnost humanitárních organizací
v určitých oblastech,

2)

příležitostným obtěžováním humanitárních organizace a
jejich pracovníků, sporadické věznění, týrání a náhodné
odpírání přístupu do některých oblastí a táborů IDP, a to
jak ze strany vládních jednotek, tak povstalců.38
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2.3.3.4 Spojené státy americké
USA aktivně vystupují proti Súdánu na půdě OSN i mimo ní. Súdán
zůstává od roku 1993 na seznamu států podporujících terorismus39 a
občanům USA se oficiálně nedoporučuje cestovat do Súdánu. Vyřešení
problémů v Dárfúru je současnou administrativou považováno za
nejdůležitější výzvu, ke které by se měla obracet celosvětová pozornost.
V tomto bodě má navíc vláda silnou podporu obyvatelstva.40 V roce 2004
se USA při jednání Rady Bezpečnosti OSN dostaly do sporu s Ruskem a
Čínou v otázce uvalení sankcí na Súdán. Kromě toho představitelé
americké administrativy, jmenovitě prezident George W. Bush a ministr
zahraničí Colin Powell, označili události v Dárfúru jako genocidu.41
Označení násilností za genocidu je důležité pro právní podstatu problému
a pro oprávněnost použití nápravných opatření. Mezinárodní vyšetřovací
komise OSN se tímto problémem široce zabývala ve své zprávě a došla
k názoru, že situaci nelze označit za genocidu, zejména kvůli
nedostatečné systematičnosti a komplexnosti, které jsou předpokladem
genocidy. Nicméně zároveň označuje zločiny proti lidskosti a rozsáhlé
válečné zločiny páchané vládou Súdánu v Dárfúru za neméně závažné a
ohavné nežli genocida.42
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3 ZÁVĚR
Dárfúr i nadále zůstává z hlediska bezpečnosti, rozvinutosti,
chudoby a porušování lidských práv jednou z nejkritičtějších oblastí
světa. Bezpochyby největší podíl viny nese samotná vláda Súdánu, která
také bude nakonec mít také rozhodující slovo v konečném řešení.
Protože je však evidentní, že politici z Chartúmu nejsou ani schopni ani
ochotni zajistit bezpečnost civilního obyvatelstva, záleží na mezinárodním
společenství, nakolik bude schopné sjednotit svůj postoj vůči Súdánu a
účinně prosazovat budování míru v oblasti. Hrozba „vývozu“ občanské
války již totiž začala nabírat konkrétní podobu ve válce s Čadem. Jedním
z hlavních cílů tohoto „nového“ konfliktu je bezesporu snaha odvést
pozornost od vnitrosúdánských problémů. Také aktivity rebelů si zaslouží
značnou pozornost. Nelze totiž opomíjet jejich napadání pracovníků
humanitárních organizací, loupeže a jinou kriminalitu a především
páchání tak závažných zločinů proti lidskosti jako je zotročování a
verbování dětských vojáků a další.
V nejbližší době bude pro další vývoj rozhodující zejména výsledek
dalšího (již sedmého) kola mírových rozhovorů vedených pod patronátem
Africké unie v Abuje v Nigerii. Také tyto rozhovory jsou ohroženy čadskosúdánskou válkou, od které se bude nadále situace vyvíjet. Neméně
důležité bude také uspořádání mírových sborů působících v Dárfúru, zda
zůstanou čistě africké, nebo zda budou transformovány do širší mise
Spojených národů.
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4 POZNÁMKY
1

Jednotlivé státy jsou: A'ali an Nil (Horní Nil), Al Bahr al Ahmar (Rudé Moře),
Al Buhayrat (Jezera), Al Jazirah (El Gezira), Al Khartum (Chartúm), Al
Qadarif (Gedaref), Al Wahdah (Jednota), An Nil al Abyad (Bílý Nil), An Nil al
Azraq (Modrý Nil), Ash Shamaliyah (Severní), Bahr al Jabal (Bahr al Jabal),
Gharb al Istiwa'iyah (Západní Equatoria), Gharb Bahr al Ghazal (Západní
Bahr al Ghazal), Gharb Darfur (Západní Dárfúr), Gharb Kurdufan (Západní
Kordofán), Janub Darfur (Jižní Dárfúr), Janub Kurdufan (Jižní Kordofán),
Junqali (Jonglei), Kassala (Kassala), Nahr an Nil (Nil), Shamal Bahr al
Ghazal (Severní Bahr al Ghazal), Shamal Darfur (Severní Dárfúr), Shamal
Kurdufan (Severní Kordofán), Sharq al Istiwa'iyah (Východní Equatoria),
Sinnar (Sinnar), Warab (Warab).

2

V současnosti se odhaduje populace islamizovaného kmene Tunjur na
176 000 osob, žijících převážně v Centrálním Dárfúru. Příslušníci kmene
jsou převážně farmáři s úzkými vztahy s kmenem Fúr, ale na rozdíl od něj
jsou plně arabizováni. V současném konfliktu se kmen stal obětí vládních
represí a mnoho příslušníků se zapojilo do Sudan Liberation Movement
(SLM).

3

Původní obyvatelstvo Jebel Marra, dominantní v Dárfúru před nástupem
dynastie Tunjur, jejíž první panovník Ahmed el-Makur, byl manželem dcery
posledního vladaře Daju.

4

Zakladatelem dynastie Keira byl Suleiman Solon, vnuk sultána Daliho
z dynastie Tunjur, který je považován za velkou postavu Dárfúrských dějin,
především kvůli zavedení trestního zákoníku. Tento zákoník je dodnes
zachován a v některých bodech se liší od koránského práva.

5

Přestože jméno Dárfúr znamená území, které patří kmenu Fúr,
v současnosti sídlí tento kmen v centrálním Dárfúru, v okolí Jebel Marra a
střetu hranic třech Dárfúrských států.

6

Zubeir Paša nezůstal v Dárfúru dlouho, ale někteří jeho velitelé, především
Rabih Fadlallah, zůstali se svými oddíly na západní hranici Dárfúru, kde
nezávisle loupili a podnikali otrokářské nájezdy.

7

Charles George Gordon vstoupil do služeb egyptského chedíva Ismaíla se
souhlasem britské vlády v roce 1874, zastával funkci plukovníka egyptské
armády, v letech 1876 – 1879 generálního guvernéra celého Súdánu, a byl
zabit při obraně Chartúmu proti mahdistickým vojskům v roce 1884.
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8

Chalífa Abdullahi pocházel z arabského kmene Baggara z Dárfúru a začíná
ovládat jeho jižní část již v roce 1882.

9

Muhammad Ahmad ibn as Sayyid Abd Allah se prohlásil mahdím v roce
1881.

10

Příslušníci kmene Nankose odešli do Čadu, Arabové z kmene Zayadiya do
Kordofánu a mnoho příslušníků kmene Berti uprchlo před suchem na jih,
podobně jako kmen Zaghawa.

11

Waal, Alex de: Famine that Kills, str. 60.

12

Za hranici mezi Egyptem a Kondominiem byla stanovena 22. rovnoběžka.

13

Waal, Alex de: Famine that Kills, str. 68.

14

V roce 1924 byl v Káhiře zavražděn Generální Guvernér Súdánu Sir Lee
Stack, což mělo za následek britský rozkaz k odvolání všech egyptských
vojenských jednotek a civilních úředníků ze Súdánu.

15

Smlouva podepsaná Londýnem a Káhirou v únoru 1953 stanovila tříleté
přechodné období, během nějž budou se Súdánu stažena britská a
egyptská vojska a na jehož konci si obyvatelstvo Súdánu samo v referendu
rozhodne o svém dalším statusu.

16

Počátek pěstování podzemnice olejné, vrtání hlubokých studen v oblasti
goz a především prodloužení železnice do Ed Da´ien a Nyaly.

17

Hraniční pásmo mezi Saharou a úrodnými regiony na jihu.

18

Gafar Muhammad Nimeiri vykonával funkci premiéra Súdánu v letech 1969
– 1971 a prezidentem byl v letech 1971 – 1985.

19

Jižní provincie byly Bahr al Ghazal, Equatoria a Horní Nil, zatímco Sever se
skládal z Kassaly, Severní, Chartúmu, Modrého Nilu, Kordofánu a Dárfúru.

20

Zatímco skupina SPLM/A vedená po roce 1991 plukovníkem Garangem se
označuje jako SPLM/A Hlavní proud nebo SPLM/A Torit (podle města, kde
velitelé vyjádřili podporu plukovníkovi Garangovi), tak nezávislá část pod
velením Rieka Mashara nese název SPLM/A Nasirská skupina (podle
základny v Horním Nilu)

21

Islámská súfistická skupina Táríqa Tidžáníja byla založena Sídí Ahmadem
at-Tíjání okolo roku 1781 jako snaha o fundamentalistickou reformu
islámských praktik a rozšířila se ze západní Afriky i do subsaharské oblasti.
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22

Human Rights Watch: Darfur Destroyed, str. 28.

23

Agence France Presse: Sudanese president vows to annihilate Darfur
rebels, 31. prosince 2003.

24

Podle mezinárodní zvyklosti se za uprchlíky považují pouze osoby, které
překročily státní hranice. Pokud „uprchlíci“ zůstávají na území státu, ze
kterého pocházejí, jsou označováni za násilně přesídlené osoby.

25

African Union, Report of the Chairperson (PSC/PR/2(XVII)), 20. října 2004.

26

Závěry třetí schůzky Military Staff Comitee, konané 25. dubna 2005 v Addis
Ababě, Etiopie, str. 2 – 3.

27

Součástí rezoluce 1663 je také požadavek na ukončení aktivit všech
ilegálních ozbrojených skupin, zejména LRA, která má základnu v severní
Ugandě. Rezoluce 1663 Rady Bezpečnosti OSN, 24. března 2006.

28

Idriss Déby Itno začal svou kariéru jako vůdce jedné paravojenské skupiny
zapojené do občanské války v Čadu. 2. prosince 1990 obsadila jeho vojska
hlavní město Čadu N´Djamena. V letech 1996 a 2001 byl zvolen
prezidentem a v roce 2005 úspěšně „provedl“ referendum, které mu
umožnilo být znovu zvolen.

29

Routers AlertNet 6. ledna 2006.

30

Ústava Súdánu, Článek 122, Část VII.

31

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United
Nations Secretary-General, 25. ledna 2005, str. 27.

32

Ústava Súdánu, Článek 124, Část VII.

33

Označení milicí slovem janjaweed je použito například v Rezoluci OSN
1564.

34

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United
Nations Secretary-General, 25. ledna 2005, str. 31 a další.

35

Reuters Foundation, Dany Danzoube: Chad government denies arming
Darfur rebels, 12. ledna 2006.

36

Arabské slovo baqqara znamená kráva a v Súdánu, zejména v Dárfúru,
Čadu, Nigeru, Kamerunu, Nigérii a Středoafrické Republice bývá používáno
pro pastevecké arabské kmeny. Někdy bývají také označováni jako

41
Arabové Shuwa, podle dialektu arabštiny, kterým mluví.
www.joshuaproject.net).
37

The Magazin of International Red Cross and Red Crescent Movement:
Darfur´s Refugees in Chad,
http://www.redcross.int/EN/mag/magazine2005_2/22-23.html.

38

Darfur Humanitarian Profil No. 22, Situace k 1. lednu 2006, str. 3.

39

Státy sponzorující terorismus viz http://www.state.gov/s/ct/c14151.htm.

40

International Crisis Group: Do Americans Care about Darfur?, Africa
Briefing číslo 26, 1. června 2005.

41

President and Secretary of State Charakterize Events in Darfur as
Genocide, The American Journal of International Law, Svazek 99, Číslo 1.,
leden 2005, str. 266 – 267.

42

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United
Nations Secretary-General, 25. ledna 2005, str. 124. – 132.
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6 RESUMÉ
Sudan is a very poor and undeveloped but large country. It is the
largest country in Africa and is considered a Least Developed Country.
Large territories of this country have remained marginalized and
neglected. Most of the development is focused on the central or northern
part while parts like Darfur, Kodrofan, the South and the East of Sudan
remain on the periphery. Most of these parts are devastated by frequent
and common social, ethnic, religious, economic and other encounters
and clashes. Those conflicts in Darfur switched into armed fighting.
Between years 2001 – 2003 two newly emerged rebel groups started with
attacks against local police offices. Central Government of Sudan was
surprised and ill-prepared for new insurgency. Its main focus was fixed on
peace talks to end the civil war in the South. So the Government has
started with recruiting new militias to strengthen the capability of the
army.
After that reinforcement the Government started with series of
attacks against villages of African tribes Fur, Masalit and Zaghawa and
other smaller tribes. During the offensive a large number of civilians were
killed and serious war crimes and crimes against humanity committed.
Instead of prosecuting of the crimes the Government has created the
state of impunity. From its start more than half of population of Darfur has
been affected by one of the worst humanitarian conflict ever. The
situation has been modestly improved after the involvement of
international organizations and signing of ceasefire agreements. But the
spiral of violence started again and is getting out of control. Moreover the
conflict is being exported abroad since the war between Sudan and Chad
started. Yet the Sudanese leadership has shown no sign of preparation to
fundamentally change its policies so it is up to the international
community to act active role in the situation. It is vital for any further
advance.
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