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Mezi hlavní cíle Partnerství EU-Afrika dlouhodobě patří posílení politického dialogu mezi EU 

a Afrikou a rozšíření spolupráce na globální témata jako je ochrana klimatu, migrace či mír 

a bezpečnost. Partnerství je zároveň tzv. people-centered, tedy zaměřené na dosahování 

výsledků s přímým dopadem na zlepšení života Afričanů i Evropanů. K tomu patří v první řadě 

stabilita a bezpečnost, dobré vládnutí, podpora demokracie či dodržování základních lidsko-

právních principů, které jsou klíčové pro efektivní chod státu. Tyto hodnoty proto patří mezi 

prioritní oblasti spolupráce a jsou pevně integrovány do jednotlivých akčních plánů Společné 

strategie Afrika-EU (EU 2018, Evropská rada, Rada EU 2018). 

Zmíněné priority jednoznačně stvrdil poslední summit Partnerství v Abidjanu 

(Pobřeží slonoviny) v roce 2017. Lídři Africké i Evropské unie se na něm shodli na 4 pilířích 

spolupráce, mezi nimiž nechybí posilování odolnosti, udržování míru, posilování bezpečnosti 

a zvyšování kvality vládnutí. Všechny zmíněné aspekty jsou vzájemně provázané a bez jejich 

úspěšného naplňování není možné dosáhnout ani dalších cílů Partnerství jako je udržitelný 

rozvoj a prosperita. 

První část tohoto policy paperu proto nabízí základní přehled o stavu vládnutí a demokracie 

v Africe. Následuje představení role dobrého vládnutí ve vnějších politikách EU, 

na které navazuje sada 13 doporučení doplněných o tzv. lessons learned, tedy ponaučení 

a příklady dobré praxe. 

Dobré vládnutí znamená bezpečnost, demokracii i participaci 

Hodnocení úrovně vládnutí a demokracie v Africe vyžaduje v první řadě pochopení místních 

reálií. Afrika jako kontinent sestává z 55 států, které nejsou jednolitým celkem. Průměrné 

africké hodnoty je proto potřeba vnímat s opatrností a všímat si především údajů pro konkrétní 

státy či regiony. To následně umožní zacílit spolupráci EU s Afrikou co nejlépe. Potřeby 

Mauritiusu, kde se pravidelně střídají demokratické vlády, se budou výrazně lišit od potřeb 

autoritářsky spravované Rovníkové Guineji a podobně. 

OSN definuje koncept tzv. good governance neboli dobrého vládnutí jako schopnost vlády 

jednat participativně, konsenzuálně, odpovědně, efektivně a na základě práva (UNESCAP 

2009). Mezi důležité znaky patří také politická pluralita, transparentnost, respekt k lidským 

právům, přístup k informacím a vzdělání či posilování hodnot jako je zodpovědnost, solidarita 

a tolerance (OHCHR 2019). Všechny tyto faktory společně určují, jak efektivně dokáže daný 

stát spravovat věci veřejné, zda vytváří důstojné podmínky pro život a umožňuje svým 

občanům se na chodu státu podílet, přerozděluje příjmy, otevírá politické prostředí spravedlivé 

soutěži či jaké podmínky vytváří pro obchodní spolupráci. Dobré vládnutí je proto potřeba 

vnímat šířeji než jen v politické rovině (Kabumba 2005). 

Africký think-tank Mo Ibrahim Index charakteristiky vládnutí sdružuje do 4 základních oblastí 

a jednotlivé státy následně hodnotí na základě jejich úspěšnosti v nich. Jedná se o: 

• Bezpečnost a právní stát (vláda zákona, transparentnost, odpovědnost, bezpečnost 

osob, národní bezpečnost), 

• participaci a lidská práva (participace, dodržování práv a svobod, rovnost pohlaví), 

• udržitelné ekonomické příležitosti (správa věcí veřejných, obchodní prostředí, 

infrastruktura, venkov a zemědělství), 

• lidský rozvoj (blahobyt, vzdělání, zdraví) (Mo Ibrahim Foundation 2018: 7). 
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Bezpečnost a právní stát 

Jak ukazují Grafy 1 a 2, úroveň bezpečnosti na kontinentu se v posledních deseti letech výrazně 

zhoršila. Mezi 30 nejméně stabilními státy světa figuruje hned 23 afrických zemí1 (Fund 

for Peace 2019: 7) a až jedna čtvrtina všech násilných konfliktů ve světě v posledních letech 

proběhla právě v Africe (GIZ 2018). Konflikty mají navíc tendenci se přelévat a destabilizace 

jedné země může mít regionální i globální dopad (zvýšení chudoby, migrace apod.). 

Odhaduje se, že jen v roce 2016 stálo řešení konfliktů a jejich dopadů ve světě 12,6 % globálního 

HDP. Rozvojová pomoc v tomtéž roce ale dosáhla pouhého 1 % světového HDP. Omezení rizik 

a příčin konfliktů má přitom pozitivní dopad na snižování chudoby – konflikty totiž nejvíce 

zasahují nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel rozvojových zemí (Zamfir a Dobreva 

2018: 2). 

Grafy 1 a 2: Fungování právního státu se zlepšuje, klesá naopak míra bezpečnosti 

 

Zdroj: Mo Ibrahim Foundation, 2018. 

Na druhé straně se v posledních pěti letech zvyšuje kvalita afrického právního státu, 

transparentnost vládnutí a míra odpovědnosti. Přesto má Afrika právě v těchto oblastech 

největší nedostatky. Důvěra obyvatel afrických států v soudní systém je jen mírně 

nad polovinou, v 10 státech dokonce soudům nevěří ani polovina lidí. Podobně nepřesvědčivá 

je i důvěra Afričanů v policii (51 %), volební komise (50 %) či místní vlády (48 %) 

(Afrobarometer 2017: 2-5). V Indexu vnímání korupce je sub-Saharská Afrika nejhůře 

hodnoceným globálním regionem – ročně z něj kvůli korupci odtéká přes 50 mld. USD a ztrácí 

se až jedna čtvrtina rozvojových zdrojů. Jeden ze dvou Afričanů je navíc stále nucen poskytnout 

úplatek např. ve spojení s pozemkovými právy (Transparency International 2018, 2019). Právě 

tam je potřeba zacílit naši pozornost, protože transparentnost a odpovědnost jsou klíčovými 

indikátory celkové kvality vládnutí. 

Participace a lidská práva 

Míra participace občanů na chodu státu, která je pro dobré a demokratické vládnutí stěžejní, 

v současné době klesá. V politické rovině je v subsaharské Africe dokonce globálně druhá 

nejnižší. Horší pozici už mají pouze obyvatelé Blízkého Východu a severní Afriky 

(The Economist Intelligence Unit 2019: 3). To dokládají i data organizace Freedom House 

(2018a) podle níž si plné svobody, občanských a politických práv užívají obyvatelé 

                                                      
1 Mj. Jižní Súdán, Nigérie, Burundi nebo Mali. 
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pouhé desetiny afrických zemí. Napříč Afrikou se navíc projevují výrazné nerovnosti mezi muži 

a ženami. V přístupu k institucím, v obsazování seniorních pozic v podnicích nebo v distribuci 

příjmů patří africké země k nejméně rovným. Tři čtvrtiny lidí v rozvojovém světě obecně dnes 

dokonce žijí v zemích, kde jsou příjmy rozdělovány méně rovně než v 90. letech minulého 

století (Chutel 2018, European Commission 2018). 

Velkou výzvou zůstává i svoboda médií, která je napříč africkými státy výrazně omezována, 

specificky např. v období voleb. Přestože tak např. Namibie nebo Ghana patří do 30 novinářsky 

nejsvobodnějších zemí světa, třetina států z poslední třicítky se nachází právě v Africe 

(Reporters Without Borders 2019a, Reporters Without Borders 2019b).2 

Udržitelné ekonomické příležitosti, lidský rozvoj 

Paradoxem tak zůstává i neschopnost afrických států promítnout vysoký růst HDP do tvorby 

udržitelných ekonomických příležitostí (Graf 3) (Mo Ibrahim Foundation 2018: 49-52). 

To se projevuje i na údajích o životní úrovni vyjádřených Indexem lidského rozvoje (HDI): 

ve skupině států s velmi vysokým HDI3 figuruje pouze 7 států z Afriky. 32 z nich naopak 

najdeme ve skupině s nízkým HDI (UNDP 2018: 22-25). 

Graf 3: I přes pokles v letech 2014-2016 HDP afrických států roste. Tvorba udržitelných 

ekonomických příležitostí pro jejich obyvatele ale stagnuje. 

 

Zdroj: Mo Ibrahim Foundation, 2018. 

Na jedné straně tedy v Africe vidíme dlouhodobý nárůst kvality vládnutí – celkem 34 států, 

v nichž žije dohromady více než 70 % obyvatel kontinentu, dokázalo v posledních 10 letech 

své vládnutí zlepšit. To se však ne vždy naplno promítá do zvyšování kvality života. Ve většině 

afrických států převažuje mezi populací názor, že národní ekonomika není dobře vedena 

a životní podmínky chudých obyvatel se nezlepšují (Afrobarometer 2019). 

Na druhé straně stojí 18 afrických zemí (třetina kontinentu), kde se úroveň vládnutí zhoršuje. 

V přepočtu na obyvatele tak minimálně jeden ze čtyř Afričanů stále žije v zemi s nepříznivým 

politickým prostředím. V žebříčku všech 55 států navíc najdeme obrovské rozdíly, 

které v posledních letech narůstají. Nůžky mezi státy s relativně efektivní vládou a těmi, 

                                                      
2 Pro srovnání ČR se v posledním hodnoceném roce umístila na 40. pozici. Ve svobodě médií ji tak 
předstihly tři africké státy: Namibie, Ghana a Jižní Afrika. 
3 Tam patří i ČR, jejíž HDI je 27. nejvyšší na světě. 
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kde stát svoji funkci plní v omezené formě, se tak rozevírají stále více (Mo Ibrahim Foundation 

2018: 7-18).  

Africe stále dominují nedemokratické režimy 

Demokratické struktury lze vnímat jako základní stavební kameny dobrého vládnutí 

(European Parliament 2016: 12). Protože však africké státy prošly po získání samostatnosti 

jinou érou vývoje než západní svět, musíme na současný stav demokracie v Africe nahlížet 

s obezřetností. Obrovská území, společenská heterogenita či nepříznivé klima vytvářejí 

ve spojení s legislativou výrazně omezující politickou soutěž prostředí, kde má demokracie 

problémy. Bylo by však chybou očekávat, že demokracie je dosaženo pouhým uskutečněním 

voleb. 

Na africkém kontinentu dnes vidíme nejvyšší počet autoritářských režimů4 a index demokracie 

tam patří mezi nejnižší na světě. Zároveň však subsaharská Afrika patří mezi ty světové 

regiony, kde se situace postupně zlepšuje. Naproti tomu Severní Amerika, Západní Evropa, 

ale i Latinská Amerika zaznamenávají v posledních letech pomalý pokles (The Economist 

Intelligence Unit 2019: 9-10). V euro-atlantickém prostoru se kvalita demokracie od roku 2011 

snížila ve 26 státech a snižuje se i celková kvalita vládnutí. Česká republika v tomto ohledu 

patří do průměru; v hodnocení kvality demokracie jí patří 20. pozice, v kvalitě vládnutí se 

ale řadí až na 27. místo (z celkového počtu 41 hodnocených zemí v rámci OECD a EU) 

(Bertlesmann Stiftung 2018: 15-27). 

Pro vyvození přesnějších závěrů o Africe je vhodné sledovat trendy v jednotlivých 

subregionech. Reporty organizace Freedom House kupříkladu ukazují, že zatímco v západní 

Africe se v posledních deseti letech kvalita demokracie zvyšuje, ve střední a východní Africe 

je tomu naopak. Dlouhodobě se pak nejlépe daří regionu jižní Afriky (Freedom House 2018b).  

  

                                                      
4 22 z celkového počtu 53 v globálním měřítku – jde např. o Angolu, Niger, Etiopii či Kamerun 
(The Economist Intelligence Unit 2019: 9-10). 
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Dobré vládnutí jako jedna z evropských priorit 

Graf 4: Závazky EU na výdaje na spolupráci v oblastech vládnutí, demokracie a lidských práv. 

 

Zdroj: European Parliament, 2016. 

EU dlouhodobě považuje podporu dobrého vládnutí ve vnější politice za jednu ze svých priorit. 

Obzvláště to platí pro oblast rozvojové spolupráce, a to zejména ve vztahu EU k Africe. 

Základními komponenty jsou z pohledu EU podpora demokracie, dobrého vládnutí a lidských 

práv. Obsaženy jsou nejen v klíčových strategických dokumentech pro vnější činnost EU5, 

ale i ve specifických dokumentech a nástrojích pro spolupráci s africkými státy: Dohodě 

z Cotonou, Společné strategii Afrika-EU či Politice sousedství v regionu severní Afriky. 

V neposlední řadě pak podpora odpovědných a efektivních institucí společně s inkluzivním 

a participativním rozhodovacím procesem patří mezi globální Udržitelné cíle tisíciletí (SDGs), 

které tvoří součást evropské agendy vůči rozvojovým regionům. 

EU se proto aktivně angažuje např. vysíláním pozorovatelských volebních misí6 a budováním 

kapacit místních volebních institucí, účastní se politického dialogu s africkými regionálními 

organizacemi (např. ECOWAS v západní Africe), podporuje politické oddělení Komise Africké 

unie, prostřednictvím Evropského rozvojového fondu financuje konkrétní programy a projekty 

na podporu demokracie v jednotlivých afrických státech a poskytuje podporu organizacím 

občanské společnosti skrze Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (European 

Parliament 2016, European Parliament 2017: 4-9). 

  

                                                      
5 Globální strategie EU, Akční plán pro lidská práva a demokracii, Nový konsenzus pro rozvoj a další. 
6 85 z celkového počtu 185 pozorovatelských misí, které EU globálně vyslala mezi lety 1993 a 2017, bylo 
realizováno v subsaharské Africe. 
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Doporučení 

K efektivnímu naplnění cílů spolupráce mezi Afrikou a EU v oblasti bezpečnosti a vládnutí 

by se měla EU soustředit na podporu následujících oblastí: 

Dlouhodobé a kontinuální posilování míru a stability, které bude v souladu 

s principy rozvojové spolupráce. 

Financování místních bezpečnostních projektů a budování jejich kapacit – např. G5 

Sahel Joint Force v oblasti Sahelu. Bezpečnost v regionu je jedním z klíčových 

předpokladů pro jeho další rozvoj, nesmí však být posilována na úkor dodržování 

lidských práv obyvatel jednotlivých států (viz analýza projektů Nouzového 

svěřenského fondu EU pro Afriku v Libyi či Nigeru) (Deutsche Welle 2018, European 

External Action Service 2018, FoRS 2018).  

Ve finančních nástrojích EU neupřednostňovat krátkodobé cíle před dlouhodobou 

podporou širších demokratizačních reforem, které je třeba realizovat souběžně, 

obzvlášť v křehkých státech (European Parliament 2016: 40). K tomu slouží 

mj. Globální strategie EU k posilování odolnosti rozvojových zemí. To se ale musí 

promítnout i do nerozvojových politik EU, a to na všech úrovních (národní, komunitní 

či individuální) včetně posílení role organizací občanské společnosti. Programy také 

musí být šité na míru konkrétním zemím.  

Nakonec je potřeba vyvinout jasné indikátory posilování odolnosti založené 

na principech udržitelného rozvoje (COMECE, Pax Christi International a Justice 

& Peace Europe 2017: 8-9). 

Spolupráce a dlouhodobý dialog s africkými regionálními organizacemi, 

které apelují na dodržování principů dobrého vládnutí ve svých členských 

státech. 

EU musí udržovat aktivní dialog s AU a menšími regionálním uskupeními, 

které prostřednictvím Charty AU o demokracii, volbách a vládnutí vyžaduje po svých 

členech posilování demokratických principů.7 

Nezávislost jednotlivých složek moci a především justice, která nesmí být 

pod vlivem exekutivy, musí zajišťovat rovnost všech občanů před zákonem 

a zabraňovat zneužívání ústavních práv nejvyššími státními představiteli. 

Posílit kooperaci s místními parlamenty, podpořit jejich spolupráci s lokálními 

administrativami a alokovat více prostředků na budování kapacit existujících 

demokratických institucí (European Parliament 2016: 40-42). 

Potlačování korupce podporou AU k rozšíření anti-korupčních rámců 

a mechanismů k jejich vynucování. 

Podpořit financování AU a pomoci nastavit jasné závazky. Podpořit AU při vyvíjení 

tlaku na členské státy k ratifikaci Konvence AU o prevenci a boji proti korupci, 

vytváření minimálních etických standardů např. při zadávání veřejných zakázek 

či budování systémů registrace vlastníků firem, který umožní lépe odhalit kriminální 

finanční aktivity (Transparency International 2018). 

                                                      
7 Příkladem může být Jihoafrické rozvojové společenství (SADC), které odmítá schválit žádost Burundi 
o členství v organizaci, dokud země neuklidní nestabilní politickou situaci a neposílí proces 
demokratizace (The East African 2019). 
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Posilování koherence evropských politik (PCSD). 

Aktivně začleňovat zkušenosti z rozvojových politik i do dalších vnějších politik EU. 

Důležitá je např. podpora Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise, 

které mohou tyto zkušenosti brát v potaz a čerpat z nich (European Parliament 2016: 

40). 

Decentralizace národních administrativ spojená s budováním místních kapacit 

na všech úrovních (od národní po lokální). 

Aktivní dialog s místními administrativami, sdílení zkušeností a podpora 

při nastavování realistických závazků, které zajistí efektivní využití prostředků 

vynaložených na implementaci decentralizačních aktivit či projektů.8 

Dodržování základních lidských práv a občanských svobod. 

Integrovat lidsko-právní principy, a především závazky do všech vnějších politik EU 

(tedy např. obchodní, migrační či klimatické) a zajistit tak jejich koherenci (PCSD). 

Posilování hlasu občanské společnosti, vzdělávání občanů a jejich svobodného 

přístupu k informacím. 

Prostřednictvím finančních nástrojů EU posilovat kapacity místních nevládních 

organizací a podporovat osvětu obyvatel k jejich právu na přístup k veřejným 

informacím.9 

Svoboda tisku a médií. 

Podporovat školení novinářů v přístupu a nakládání s veřejně dostupnými 

informacemi a daty, které je nezbytné pro jejich schopnost adekvátně popisovat 

společenské dění a informovat o něm občany (AFIC 2017). 

Udržovat dialog s národními parlamenty o novelizaci často zastaralé legislativy 

upravující práci médií, jejich financování, vlastnictví apod. (Berger 2007: 153-157). 

Posilování demokratičnosti volebního procesu a prevence volebního násilí. 

Pokračovat v monitorování voleb včetně předvolebních období prostřednictvím 

volebních pozorovatelských misí. Větší pozornost věnovat volebním legislativám, 

které musí být zárukou politické plurality a rovného přístupu všech aktérů 

např. ke státnímu financování (v případě politických stran). 

Podpora budování kapacit národních volebních institucí a iniciativ zaměřených 

na prevenci a mediaci konfliktů v období voleb.10 

                                                      
8 Švédská rozvojová agentura SIDA se 20 let podílela na budování kapacit úředníků v Botswaně 
za účelem odstartování procesu decentralizace místní vlády. Ta si však nestanovila jasné závazky a cíle, 
kterých chce při tom dosáhnout. Proces decentralizace tak dosáhl pouze dílčích úspěchů (OECD 2004: 
51). 
9 Projekty Africa Freedom of Information Centre (AFIC) ve východní Africe například ukázaly, 
že vzdělanější občané jsou schopni lépe posoudit rozhodování státních institucí a vyžadovat po nich 
odpovědnost (AFIC 2017). 
10 Příkladem takové iniciativy je např. (a) Národní mírová komise v Nigérii, která přispěla k předvolební 
dohodě dvou hlavních kandidátů na prezidenta před volbami v roce 2015 (Swiss Peace 2018), 
(b) nástroje včasného varování před potenciálním násilím ve Sieře Leone (Taylor 2018: 30) 
nebo (c) školení bezpečnostních složek k monitorování předvolebních mítinků, demonstrací a zvládání 
volebního násilí při zachování občanských práv a bez diskriminace na základě etnicity či náboženství 
(International Peace Institute 2011: 3). 
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Snižování nerovností (nejen) mezi muži a ženami. 

Pokračovat v implementaci evropského Genderového akčního plánu II na podporu 

rovného postavení mužů a žen v rozvojových zemích. Důsledně promítnout jeho 

principy vedle rozvojové spolupráce i do nerozvojových politik (např. migrační, 

obchodní či zemědělské). Vypracovávat tzv. Gender impact assessments za účelem 

hodnocení dopadů jednotlivých politik na postavení žen a mužů.  

Spolupracovat s místními vládami a nevládními organizacemi při změnách 

legislativy, která pomůže dosáhnout požadovaných cílů (CONCORD 2018: 23-24). 

Pokračovat ve financování projektů analyzujících primární příčiny nerovností 

(country studies, studie na distribuci vody ve městech, výzkumné projekty 

na hodnocení rovnosti ve výdajích na zdravotnické služby či přístupu ke vzdělání).11 

Navázat aktivní dialog s africkými státy o legislativě politických stran, které často 

nedisponují žádnými nástroji podpory genderové rovnosti. Podporu vyžadují také 

iniciativy zaměřené na rovnou participaci žen ve volebním procesu 

(UNECA 2004: 12). 

Podpora mobilizace domácích zdrojů a vytváření bezpečného obchodního 

prostředí. 

Předávat zkušenosti a know-how pro správu a přerozdělování příjmů a spravedlivý 

výběru daní. Podporovat místní vlády v modernizaci místních daňových systémů. 

Aktivně se podílet na spoluvytváření mezinárodních rámců pro monitoring 

finančních toků, omezení daňových podvodů a vyvádění finančních prostředků 

(The World Bank 2018). 

Zvýšení odpovědnosti firem a nadnárodních korporací (EU 2018, 

Africká unie 2018). 

Podpora vytváření mechanismů společenské odpovědnosti firem (CSR) a dodržování 

mezinárodních dohod, jako je např. Conflict Mineral Regulation z roku 2017. Principy 

obsažené v mezinárodních dohodách integrovat do vnějších politik EU (v první řadě 

obchodní – např. v obchodních dohodách s vybranými africkými státy) (van Seters, 

Karaki 2018). 

  

                                                      
11 Podpořit je může Evropská komise, která v tomto ohledu spolupracuje s francouzskou Research 
Facility on Inequalities, spadající pod francouzskou rozvojovou agenturu (European Commission 2018). 
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