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Shrnutí 

• Konflikty v Africe vznikají v důsledku neodpovědného vládnutí, pohání je též vysoká míra 

chudoby a stále silnější dopady klimatických změn.  

• Často se konflikty přelévají mezi státy a destabilizují tak celé regiony, jako je Sahel, Africký 

roh či oblast střední Afriky. 

• V Sahelu narůstá počet útoků a šikany civilního obyvatelstva ze strany státních 

bezpečnostních složek. Nejen, že tyto represe jsou naprosto nepřípustné, v boji 

proti terorismu jsou rovněž kontraproduktivní.  

• Konflikty v Somálsku a Etiopii dlouhodobě ohrožují stabilitu celého Rohu Afriky, 

kde se formou rozvojové spolupráce angažuje i Česká republika.  

• Násilí na ženách a dětech, rozsáhlé vysídlení či zdevastovaná infrastruktura jsou jen 

některými následky vleklých konfliktů ve střední Africe, které se nedaří zklidnit 

ani s pomocí velkých mírových misí OSN. 

• EU může k posílení bezpečnosti a snižování migračních tlaků přispět mimo jiné aktivní 

podporou regionálních organizací, poskytováním zahraniční rozvojové spolupráce 

či naplňováním mezinárodních klimatických závazků. 

• Všechna opatření by měla zdůrazňovat soulad tří klíčových oblastí: bezpečnosti, správného 

vládnutí, a ekonomického rozvoje.  

  



2 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

Dopady klimatických změn, neodpovědné vládnutí, těžba minerálů či hrozba terorismu. 

Tyto a další příčiny ozbrojených konfliktů v Africe analyzuje předkládaný policy paper. 

Na příkladech Sahelu, Rohu Afriky a regionu střední Afriky ukazuje, co konflikty způsobuje 

a proč je důležité jim věnovat mezinárodní pozornost. Navrhuje také konkrétní kroky, 

kterými může k řešení nestability přispět EU včetně České republiky. 

Úvod: Příčiny konfliktů v Africe 

Africká unie si pro rok 2020 stanovila jako hlavní cíl „umlčet zbraně“. Iniciativa „Silencing 

the Guns“ byla proto zaměřena na ukončení válek na kontinentu a odstranění všech forem 

násilí (OCHA 2020, AU 2021). Otázkám globální bezpečnosti však nakonec dominoval 

především celosvětový boj s pandemií covid-19, při němž Afrika zůstala ještě více upozaděna. 

Právě v Africe přitom pokračovala řada násilných krizí, vlády několika států byly svrženy 

vojenskými převraty. V oblasti Afrického rohu dokonce propukla nová válka, která již vyhnala 

z domovů téměř 300 tisíc osob (UN 2021). Afrika tak i nadále zůstává nejvíce konfliktním 

globálním regionem, přestože počet násilných konfliktů v posledních letech ve světě mírně 

klesá (Palik, Rustad a Methi 2020: 12-13). 

Obrázek 1: Mezi nejkonfliktnější regiony patří Sahel, Africký roh a střední Afrika 

 

Zdroj: Palik, Rustad a Methi 2020: 15. 

Případové studie uvedené v tomto policy paperu demonstrují, o co se na africkém kontinentu 

bojuje nejčastěji. Jak souhrnně ukazuje Graf 1, jedná se převážně o mocenské spory uvnitř 

státu, systémové a ideologické konflikty a boj o kontrolu veškerých zdrojů. V obecné rovině 

jsou pro ně charakteristické následující znaky: 
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• Častá účast nestátních aktérů, jako jsou milice, teroristické a rebelské skupiny, 

• nejčastějším původcem úmrtí je přesto vláda a její ozbrojené složky, které s rostoucí 

intenzitou potlačují stále častější, byť mnohdy poklidné demonstrace civilního 

obyvatelstva, a útočí na politické oponenty letitých autoritářských lídrů, 

• rostoucí počet zemí, v nichž je násilí spojeno s aktivitami různých teroristických skupin, 

• více zasažené jsou urbánní oblasti, 

• vysoký počet vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, 

• tendence se neustále opakovat tam, kde ke konfliktu již dříve došlo (Campbell 2020, 

Cilliers 2018: 3-28). 

Graf 1: Předmětem afrických konfliktů jsou hlavně spory o moc a zdroje 

 

Zdroj: HIIK 2020: 58. 

Na jedné straně se tak v Africe setkáváme převážně s tzv. vnitrostátními konflikty. Na druhé 

straně však často dochází k jejich přelévání přes hranice, což vede k destabilizaci celých regionů 

a rozsáhlé migraci (vnitřně vysídlené osoby, uprchlíci). To je případ Etiopie či Demokratické 

republiky Kongo, ale též prakticky celého Sahelu (OCHA 2020). Vedle ztráty životů dochází 

i k výraznému ekonomickému propadu. Ztráty dané země činí až 1 % HDP, probíhá-li 

ozbrojený konflikt v sousedním státě. V posledních letech proto sledujeme rostoucí trend 

tzv. internacionalizace konfliktů (Palik, Rustad a Methi 2020: 8). Regionálnímu aspektu 

konfliktů v Africe je ale potřeba věnovat zvýšenou pozornost i pro jejich přesah mimo 

kontinent. Ve vybraných oblastech se proto vedle mírových misí OSN či Africké unie angažuje 

také Evropská unie a její členské státy včetně České republiky (Cogan 2020, International 

Crisis Group 2020, Ministerstvo obrany ČR 2021). 

Jak ukazuje Graf 2, příčiny konfliktů v Africe mají strukturální charakter. Jsou úzce spojeny 

se špatným a neodpovědným vládnutím autoritářských vlád, které znemožňují určitým 

skupinám obyvatel podílet se na chodu státu, omezují jejich občanská práva a svobody 
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a nedokážou promítnout často silný ekonomický růst1 do rozvoje sociálních a dalších služeb 

pro všechny. Konflikty tak pohání i vysoká míra chudoby2 a nedostatek ekonomických 

příležitostí (nejen) pro rychle rostoucí mladou populaci, v řadě oblastí jsou pak důvodem 

dopady klimatických změn (Ighobor 2020). 

Graf 2: Příčiny afrických konfliktů jsou komplexní 

 

Zdroj: Cilliers 2018: 12. 

Tyto a další příčiny afrických konfliktů jsou blíže analyzovány v následující části 

předkládaného policy paperu. Na příkladech válek v Africkém rohu, nestabilního Sahelu a 

vleklých konfliktů ve střední Africe vysvětluje, co k těmto konfliktům vede a jaké dílčí kroky 

může v jejich řešení a následné prevenci podniknout Evropská unie a její členské státy včetně 

České republiky. 

Případová studie 1: Opomíjený Sahel a zapojení českých vojáků 

Nevlídné pouštní nebo polopouštní prostředí, špatně hlídané nebo zcela nehlídané státní 

hranice: To jsou jen jedny z mnoha faktorů, které usnadňují působení ozbrojených skupin 

v regionu Sahel3 (Peyton 2020). V důsledku sahelského ozbrojeného konfliktu, 

ještě zintenzivněného dopady klimatických změn, dochází k rozsáhlému vysídlování obyvatel 

a jejich nedostatečnému potravinovému zabezpečení. I přes v posledních letech zvýšenou 

finanční podporu zemí jako Burkina Faso, Mali, či Niger se humanitární pomoc nezvládá 

dostávat ke všem potřebným. Komplikace představuje zejména nepřehledná bezpečnostní 

situace, ve které figurují oficiální armády států Sahelu, mezinárodní jednotky působící 

samostatně i v rámci širších misí (obrázek 2), teroristické organizace, kmenové či etnické 

milice a další nestátní aktéři (CSIS 2021).  

 
1 Přestože se Afrika v souvislosti s pandemií covid-19 dostala po čtvrtstoletí do ekonomické recese, 

mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa dlouhodobě patří právě africké státy (Adegoke 2020). 
2 Procentuální poměr obyvatel žijících pod hranicí chudoby (1,90 $/den) v Africe klesá. Díky rapidnímu 

růstu populace ale ve skutečnosti v absolutních číslech dlouhodobě narůstá (Cilliers 2018: 12-14). 
3 Jako Sahel je označována oblast rozpínající se od Atlantského oceánu na západě až po Rudé moře 

na východě kontinentu. Zahrnuje části Senegalu, Mauritánie, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Nigérie, Čadu, 

Kamerunu, Súdánu a Eritreji. 
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Obrázek 2: Působení mezinárodních a regionálních vojenských misí v Sahelu  

  

Zdroj: Africa Center for Strategic Studies 2021. 

Na obrázcích 3 a 4 je vidět, jak dramaticky se mezi lety 2010 a 2018 zvýšila aktivita 

islamistických teroristických organizací v regionu: 
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Zdroj: Africa Center for Strategic Studies 2021. 

Z celého Sahelu bylo k březnu 2019 vysídleno celkem 4,2 milionů osob (WorldStage 2019). 

Prognózy navíc nejsou příznivé. Odhaduje se, že se násilí v regionu bude v následujících letech 

nadále stupňovat. Ze severního Mali se aktivity teroristických skupin rozšířily nejprve 

do centrálních částí země a poté i do sousedních zemí, Burkiny Faso a Nigeru (Skretteberg 

2021). Jednou z nejproblematičtějších oblastí je region Liptako-Gourma (graf 7). Jedná se 

o území, kde se setkávají hranice tří států: Mali, Burkiny Faso a Nigeru. Většina ozbrojených 

incidentů Sahelu se aktuálně odehrává právě zde a v severovýchodní Nigérii, o které bude 

pojednáno níže (Adam a Moderan 2021). Zejména v Burkině Faso pak vidíme další 

znepokojivý trend – narůstá zde počet útoků a šikany civilního obyvatelstva ze strany státních 

bezpečnostních složek. Represe ze strany bezpečnostních složek vůči obyvatelstvu jsou nejen 

naprosto nepřípustné, ale jsou rovněž kontraproduktivní, co se boje proti terorismu týče. 

Nahrávají totiž teroristické propagandě a prohlubují nedůvěru mezi civilisty a úřady, která je 

napříč celou Afrikou relativně slabá.  

  



7 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

Obrázek 5: Region Liptako-Gourma se nachází na pomezí tří států: Mali, Burkiny Faso 

a Nigeru 

 

Zdroj: Adam a Moderan 2021.  

V severovýchodní Nigérii, rovněž spadající do oblasti Sahel, pokračuje konflikt 

mezi džihádistickými skupinami a centrální nigérijskou vládou. Stejně jako v případě Mali 

a Burkiny Faso, i země sousedící s Nigérií – Kamerun, Niger a Čad – byly do konfliktu rovněž 

vtaženy. Teroristická organizace Boko Haram se rozpadla na dvě části. Jednou zůstává původní 

Boko Haram, druhou je tzv. Západoafrická provincie Islámského státu (ISWAP), která se, 

jak z názvu vyplývá, hlásí k tzv. Islámskému státu v Sýrii a Iráku (IS, ISIS). Stejně jako 

v Burkině Faso, i v Nigérii naráží protiteroristická strategie na neprofesionalitu státních 

bezpečnostních složek, které se k civilistům často chovají stejně jako teroristé. Je třeba dodat, 

že teroristické skupiny a státní bezpečnostní složky nejsou jediné, kdo se v regionu dopouští 

násilí. K ozbrojeným střetům se připojily i lokální kmenové a klanové milice a tzv. domobrany, 

které do konfliktu vnesly ještě více zmatku. Civilisté tak často ani neví, kdo na ně zrovna útočí 

(Peyton 2020).  

Pro sestavení sady doporučení, které na konflikt v Sahelu mohou účinně reagovat, je třeba 

nejprve definovat příčiny konfliktu. Mezi ně patří:  

• Pád režimu v Libyi v roce 2011 a s ním spojená nestabilita v regionu, 

• nezaměstnanost a nedostatek ekonomických příležitostí obyvatel (Peyton 2020), 

• absence státu a soudní moci v odlehlých oblastech (Adam a Moderan 2021), 

• nedostatek potravy,4 

• sociální nerovnost a nerovný přístup k bohatství,5 

 
4 Sahel je místem s nejrychleji rostoucí populací na světě. S rostoucí populací se zvyšují i potravinové 

nároky, produkce potravin však v regionu naopak klesá (Skretteberg 2021). 
5 Dle některých analytiků je sociální nerovnost v sahelských společnostech závažnějším důvodem, 

než např. chudoba či náboženské rozdíly. Ve sahelských společnostech panuje přesvědčení, že země 

ve skutečnosti nejsou chudé, ale že je jejich bohatství nespravedlivě distribuováno. Elita žijící v hlavních 

městech je zvýhodněna na úkor nerozvinutého venkova. 1 % nejbohatších západoafričanů vlastní více 

majetku než zbytek celého regionu dohromady (Peyton 2020).  
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• chudoba,6 

• klimatické změny. 

OSN odhaduje, že 80 % zemědělských oblastí v Sahelu je negativně ovlivněno klimatickými 

změnami. Zatímco aktuální průměrná teplota v Sahelu dosahuje 35 stupňů, do roku 2050 

to má být až 38 stupňů (Shepard 2017). Změna klimatu ohrozí především pastevce, 

jejichž stádům bude ubývat potrava a budou se tak čím dál častěji dostávat do konfliktů 

s farmáři a zemědělci. Zatímco dříve byl tento typ konfliktů řešen primárně vyjednáváním, 

nyní dochází čím dál častěji k použití násilí.7 Někteří odborníci však dodávají, že by bylo chybné 

přisuzovat změnám klimatu hlavní zásluhu na konfliktech v Sahelu. Tor Benjaminsen, geograf 

specializující se na Sahel, se domnívá, že hlavní část viny za konflikt nesou politické zájmy 

jednotlivých aktérů, které by neměly být upozaďovány klimatickou změnou (ICG 2020). 

V rámci Výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM) jsou do sahelského konfliktu zapojeni 

i čeští vojáci, jejichž hlavním úkolem je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády: 

„Malijské vojáky cvičíme proto, aby byli sami schopni zajistit bezpečnost na svém území 

a omezit působení mezinárodních teroristických skupin. Je to v souladu s žádostí samotných 

Malijců a na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN Č. 2071, která vyzvala regionální 

i mezinárodní společenství, včetně EU, ke koordinované asistenci a poskytnutí expertízy 

k podpoře schopností malijských ozbrojených sil“ (Dvořáková 2021). Česká armáda v zemi 

působí od roku 2013 a v současnosti rozšiřuje pole své působnosti i za hranice Mali. Jedná se 

však o dostatečnou podporu zemí Sahelu? Česká republika i EU považují Sahel za strategicky 

významný region, jehož stabilita je z geopolitického hlediska naprosto klíčová. Oba aktéři 

by proto měli:  

• Klást důraz na dlouhodobá řešení příčin konfliktu, nikoliv pouze na jeho důsledky,  

• investovat do vzdělávacích systémů a zdravotní péče v regionu,  

• věnovat pozornost zejména vzdělávání žen a dívek, jejichž gramotnost je klíčem 

ke zpomalení růstu populace (Skretteberg 2021),  

• prosazovat zásady odpovědného vládnutí na politické úrovni a potlačovat korupci,  

• posilovat formální i neformální instituce, které mají vliv na těžbu a distribuci 

nerostného bohatství dané země, 

• zasadit se o směřování tohoto bohatství do rozvoje venkovských regionů, a nikoliv jen 

hlavních měst, 

 
6 Země Sahelu se dlouhodobě řadí mezi ty vůbec nejchudší na světě. Podle žebříčku Indexu lidského 

rozvoje z roku 2018, jenž sestavila OSN, je na tom ze zemí Sahelu nejhůře Niger (189. na světě). O trochu 

lépe se umístil Čad (186.), Burkina Faso (183.) a Mali (182.) (UNDP 2018). 
7 K jednomu z největších masakrů došlo 23. března 2019 v Mali. Dogonská milice Dan Na Ambassagou 

(Ahmed 2019) povraždila na 160 fulanských vesničanů (Hoije 2019). Nejvíce zasaženy byly vesnice 

Ogossagou a Welingara. Fulanští pastevci se čím dál častěji dostávají do konfliktu s okolními skupinami, 

se kterými soupeří o pastviny a vodní zdroje pro svá stáda. Jde už o začarovaný kruh. Dogonští útočníci 

jako důvod útoku uvedli podezření, že jsou Fulané napojeni na džihádistické skupiny v oblasti. 

Konkrétně pak zmínili útok odnoží al-Ká’idy na malijskou vojenskou základnu z předešlého týdne, 

při kterém zahynulo 23 vojáků. Těžko však spekulovat do jaké míry se jednalo o reálný důvod, či zda šlo 

jen o záminku k provedení etnické čistky. Fulaniové pak dokonce obvinili malijskou armádu, že poskytla 

dogonským útočníkům zbraně (BBC 2019).  
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• posilnit legislativu v zemích Sahelu a zajistit její lepší vymahatelnost,8 

• trvat na vyšetřování a následném postihování různých pochybení bezpečnostních 

složek na civilním obyvatelstvu,9 

• přistupovat ke konfliktu proaktivně i reaktivně.  

Prioritně je potřeba ochránit nejzranitelnější části obyvatelstva, zejména pak vnitřně vysídlené 

osoby a uprchlíky. Sekundárně je třeba působit preventivně, aby k vysídlování a uprchlictví 

v následujících letech tolik nedocházelo. Další vývoj událostí v Sahelu se bude odvíjet 

i od stability v sousedních regionech, zejména pak v dlouhodobě nestabilním Súdánu, 

který navíc nyní prochází politickou transformací, a také v Libyi či Alžírsku. 

Případová studie 2: Etiopie ve válce a nestabilita Afrického rohu 

K nestabilitě v Africkém rohu dlouhodobě vede špatná bezpečnostní situace v Somálsku. Země 

se od 90. let potácí na hraně zhroucení, některé regiony se od ní prakticky odtrhly 

a v mezinárodním prostoru fungují samostatně (Somaliland). Vysychání půdy urychlené 

klimatickými změnami vede k opakovaným hladomorům (naposledy v letech 2011 a 2016), 

v posledních letech navíc znovu narostl počet teroristických útoků vedených organizací aš-

Šabáb, která zabíjela především v hlavním městě Mogadišu. Důsledkem je obrovská míra 

chudoby, potravinovou bezpečnost země se nedaří zajistit ani přes rozsáhlou humanitární 

pomoc. Somálsko tak ročně opouští desítky až stovky tisíc migrantů10, a to především 

do uprchlických táborů v okolních státech. Například v keňském Dadaabu jsou ale okamžitě 

rekrutováni aš-Šabábem. Somálci navíc odcházejí i na východ do Jemenu, kde jsou rekrutováni 

jako bojovníci v tamní válce (Garcia 2019, Gulleid 2019, Africa Renewal n.d.). 

Situaci v regionu navíc výrazně zhoršil ozbrojený konflikt, který v roce 2020 propukl v Etiopii, 

kde dlouhodobě působí mj. české rozvojové a humanitární organizace. Země pod vedením 

premiéra Abyi Ahmeda několik let směřovala k reformám, postupné demokratizaci a relativní 

ekonomické prosperitě. S rozkladem široké politické koalice ale došlo k otevření dřívějších 

sporů, které jsou způsobeny historickou marginalizací vybraných etnických skupin či regionů 

v politické a ekonomické oblasti. Vláda Etiopie, která je etnickou federací, tak nyní otevřeně 

válčí s regionem Tigray, který vede odpor k Ahmedově politice. Zemi denně opouští tisíce 

migrantů, jejichž počet v lednu 2021 dosáhl téměř 60 tisíc. Často však odchází do sousedního 

Súdánu, který prochází neklidnou érou politické transformace po svržení letitého diktátora 

Umara al-Bašíra, a kde se na 9 milionů obyvatel neobejde bez humanitární pomoci. 

Do etiopské války také aktivně vstupuje armáda sousední Eritreji, s níž etiopská vláda v roce 

2018 uzavřela po vleklých sporech mírovou dohodu (OCHA 2021). 

Africký roh tak dlouhodobě představuje sud se střelným prachem, do nějž vede celá řada 

rozbušek: lokální i přeshraniční konflikty, dopady klimatických změn, demografické tlaky, 

terorismus, migrace, a v posledních letech také stále větší zájem zahraničních aktérů, 

 
8 Soudní moc musí mít dosah i v odlehlejších oblastech Sahelu, zejména pak ve státem 

nejčastěji opomíjených příhraničních oblastech. Přítomnost spravedlnosti zamezí komunitní násilí, 

etnické čistky a různé druhy odvetných akcí. Občané nesmějí mít pocit stigmatizace, křivdy a také toho, 

že je stát opustil (Adam a Moderan, 2021). 
9 Pokud se bezpečnostní, vojenské a další protiteroristické složky dopustí šikany nebo dokonce násilí 

na obyvatelstvu, musí být exemplárně potrestány. Za každou cenu je třeba vyhnout se prohlubování 

nedůvěry mezi civilisty a státními složkami, které by vždy hrálo do karet pouze teroristům a dalším 

nestátním aktérům (Ibid.). 
10 Jen za prvních 8 měsíců roku 2020 jich ze země odešlo 650 tisíc (USA for UNHCR 2020). 
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kteří v širším regionu prosazují svoje zájmy (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Rusko, 

Čína a další). Rostoucí absenci přístupu k základním zdravotním a sociálním službám (nejen) 

v etiopském Tigraji ještě zhoršuje globální pandemie covid-19, která pro miliony 

nejohroženějších skupin obyvatel v regionu představuje další riziko (Rondos 2016, ICG 2021, 

Schwikowski 2021). 

Evropská unie dlouhodobě považuje Roh Afriky za strategický region číslo jedna (European 

Parliament 2011, European Council 2021). Její priority pro další spolupráci s africkými státy 

navíc do značné míry odrážejí potřeby této oblasti: rozvoj zelené ekonomiky, udržitelný růst, 

stabilita či řešení migrace se mají stát základem budoucí euro-africké strategie (European 

Commission 2021). Svoji pozornost do Afrického rohu směřuje také Česká republika v rámci 

Programu aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020–

2022 (Řehák a Kučera 2020: 12). Oba aktéři by proto měli: 

• Aktivně tlačit na etiopskou vládu, aby obnovila chod základních služeb a umožnila 

humanitárním pracovníkům přístup do ohrožených částí země, ať už bilaterální 

nebo multilaterální formou (např. skrze regionální organizaci IGAD), 

• nadále věnovat pozornost dlouhodobým rozvojovým prioritám regionu se zvláštním 

apelem na klimaticky zaměřené projekty, a usilovat za tímto účelem o naplnění 

finančních závazků členských zemí EU na zahraniční rozvojovou spolupráci, 

• pokračovat v implementaci specifických programů zaměřených na podporu základních 

služeb, vzdělávání či tvorbu nových udržitelných pracovních míst, jako je 

např. Svěřenský fond EU pro Afriku (viz graf 7), 

• redukovat rozvojovou i jinou podporu autoritářským režimům v regionu, 

• pokračovat v dekarbonizaci Evropy,11 

• podporovat mezinárodní mírové mise (např. pod hlavičkou Africké unie) (European 

Commission 2019, ICG 2021). 

  

 
11 Afrika je klimaticky nejvíce zasaženým regionem, přestože produkuje nejméně emisí. Rozvinuté státy 

naopak ke klimatickým změnám často přispívají nejvíce. V přepočtu na obyvatele patří v tomto směru 

ČR mezi největší evropské znečišťovatele (Eurostat 2018, OECD 2018).   
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Obrázek 6: Dosavadní výsledky Svěřenského fondu EU pro Afriku v oblasti Afrického rohu 

 

Zdroj: European Commission 2019. 

Případová studie 3: Nekončící konflikty ve střední Africe 

Oblast střední Afriky je dlouhodobě konfliktním regionem. Středoafrická republika se nachází 

v krizi prakticky nepřetržitě od roku 2013. V jedné z nejchudších zemí světa působí téměř 

15 tisíc vojáků pod hlavičkou OSN (UN Peacekeeping 2021), situaci se přesto nedaří uklidnit. 

Vláda navíc nekontroluje až dvě třetiny svého území, které ovládají rozdrobené ozbrojené 

skupiny. V zemí chybí infrastruktura, obyvatelům se nedostává základních služeb, odejít 

přitom znamená vystavit se ještě většímu riziku. Ve většině sousedních zemí totiž probíhají 

další konflikty (Demokratická republika Kongo, Kamerun, Jižní Súdán). 

Blíže k rovníku se válčí také na severu a východě Demokratické republiky Kongo (DRK), 

kterou nejprve zdevastovala vláda diktátora Mobutu Sese Seka, a později první a druhá 

konžská válka, nazývaná též Africká světová válka, při níž zahynulo na pět milionů lidí. Celé 

regiony na východě země dodnes ovládají desítky rebelských skupin12, moc centrální vlády 

přitom nesahá za hranice hlavního města. Obyvatelům dosud nedokázala zajistit bezpečnost 

ani největší mírová mise OSN, jejíž působnost v zemi navíc právě končí. Vnitřně vysídlených 

osob je přitom na pět milionů, další desítky tisíc lidí zemi v pravidelných vlnách opouštějí 

jako uprchlíci (CFR 2021). 

Násilí ve střední Africe by přitom mělo naši pozornost poutat z několika důvodů. (a) Slabost 

států v regionu spolu s propustnými hranicemi způsobuje nekontrolovaný pohyb obyvatel. 

Konflikty se zde navíc snadno přelévají, a to už od 90. let 20. století, kdy sousední Rwandu 

zachvátila genocida. (b) Destabilizace celé oblasti tak negativně ovlivňuje nejen bezpečnost 

lidí, ale i ekonomický rozvoj či postupující regionální integraci. (c) V DRK se navíc těží vzácné 

nerostné suroviny potřebné pro výrobu elektroniky (koltan, kobalt či tantal). Na jejich těžbě 

se však dlouhodobě podílejí hlavně rebelové a okolní státy (Rwanda) (BBC 2011, Bakumanya 

a Tounsi 2020), častá je dětská práce a nevratná devastace půdy či vodních zdrojů. Významný 

 
12 Počet rebelských skupin operujících na východě Konga dlouhodobě narůstá. Zatímco před několika 

lety jich bylo kolem 60, dnes je to již více než 100 (Burke 2020, Kivu Security Tracker 2021). 
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díl viny na tom nese také neudržitelná spotřeba zemí globálního Severu a jejich nadnárodních 

korporací, které suroviny z DRK nakupují. To se týká i takových společností, jako je Apple, 

Siemens nebo Dell. Některé z nich už proto aktivně přistupují k mezinárodním iniciativám, 

které používání konfliktních minerálů zamezují13 (IPIS 2002: 6, Monbiot 2013, O‘Donovan 

2017, Hamill 2018). (d) Střední Afrika je ale pro Evropu důležitá i z širšího geopolitického 

hlediska; v oblasti se totiž stále více profilují nedemokratičtí hráči jako je Rusko nebo Čína. 

Obrázek 7 a 8: Rostoucí angažmá Ruska v Africkém rohu a střední Africe 

           

Zdroj: Russell a Pichon 2019: 3, 10. 

Evropská unie i její členské státy se mohou na řešení konfliktů ve střední Africe aktivně podílet 

a pomoci jim do budoucna předcházet. Evropský rozpočet pro období 2021–2027 za tímto 

účelem vyčleňuje 7,5 mld. eur, dalších 5 mld. eur alokuje do specifických bezpečnostních 

nástrojů, jako je European Peace Facility. Otázky míru, bezpečnosti a vládnutí jsou navíc 

správně zahrnuty i v pěti nových prioritách EU vůči africkým partnerům, řešení migrace je pak 

v plánu Evropské komise samostatnou prioritou (Hauck a Shiferaw 2020, European 

Commission 2021). Bezpečnostní opatření je však dlouhodobě nutné propojit také 

se zahraniční rozvojovou spoluprací, která slouží k rozvoji infrastruktury, budování kapacit 

pro poskytování základních služeb či podpoře místních institucí. Mezi doporučení proto patří: 

• Pokračovat ve strategické a finanční podpoře afrických regionálních organizací (Africká 

unie, G5 Sahel Joint Force), které realizují operace na udržení míru na kontinentu, 

• usilovat o dlouhodobá řešení namísto krátkodobých priorit, např. skrze budování 

kapacit a podpory vybraných nástrojů na prevenci konfliktů, 

 
13 Tématem konfliktních minerálů a jejich užití v elektronice produkované evropskými, asijskými 

či americkými společnostmi se zabývá např. globální iniciativy Enough Project či Global Witness, 

zmapováno je též ve známém dánském investigativním dokumentu Krev v mobilech (2010). 
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• aktivně vymáhat ukončení prodeje zbraní do nedemokratických zemí v Africe 

členskými státy EU včetně České republiky skrze existující evropskou legislativu a další 

mezinárodní nástroje, 

• naplňovat mezinárodní závazek rozvinutých zemí poskytovat každý rok na zahraniční 

rozvojovou pomoc 0,7 % ODA/HND (EU tuto hranici pro vybrané státy jako je např. ČR 

upravila na 0,33 %), 

• pokračovat v podpoře mezinárodních nástrojů omezujících nelegální těžbu nerostných 

surovin skrze nově přijatou Conflict Mineral Regulation, apelovat na společenskou 

odpovědnost evropských firem v této oblasti a aktivně usilovat o změnu vzorců 

spotřebitelského chování obyvatel v zemích EU, 

• aktivně usilovat o naplnění evropských klimatických závazků na snižování emisí oxidu 

uhličitého, respektive úplnou dekarbonizaci ekonomiky, a podporovat přístup 

k udržitelné energii v afrických zemích (Deneckere a Knoll 2016, Amnesty 

International 2018, FoRS 2019, Maletta 2019, Hauck a Shiferaw 2020). 

Závěr 

Subsaharské konflikty jsou bezesporu jedny z nejopomíjenějších konfliktů světa, což se tento 

paper snažil ilustrovat na třech případových studiích. Všechny tři konflikty: v Sahelu, Rohu 

Afriky a střední Africe, by si zasloužily mnohem více pozornosti od médií a mezinárodní 

komunity. Je třeba si uvědomit, že konflikty jsou pouze symptomem či důsledkem hlubších 

systémových problémů. Mezi ně patří mimo jiné dramatické dopady změn klimatu, malá šance 

na získání vzdělání, nedostatek pracovních příležitostí či ekonomické znevýhodňování. 

Při adresování afrických konfliktů je tedy potřeba zaměřit se na jejich příčiny a aplikovat 

dlouhodobé strategie a řešení.  

Protiteroristické snahy jsou nepochybně správné a vojenská řešení jsou často nezbytná, 

je k nim však třeba přistupovat s velkou opatrností a porozuměním širšímu kontextu. 

Protiteroristická a vojenská řešení se totiž velmi rychle mohou stát kontraproduktivními. 

Všechna opatření by měla zdůrazňovat soulad tří klíčových oblastí: bezpečnosti, správného 

vládnutí a rozvoje (Adam a Moderan, 2021). Jinými slovy, pouze „bojovat proti terorismu“ je 

nedostačující, nebudou-li adresovány i způsoby vládnutí, klimatické změny, a zdůrazněn 

ekonomický rozvoj postižených oblastí. 
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