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ÚVOD

Toto je jedna z nejdůležitějších zpráv roku. Vychází ze zásad, které na Světovém summitu 
v roce 2005 vedly k založení Komise OSN pro budování míru, a prvořadý význam má pro ni 
toto zjištění: polovina všech zemí, které překonají válečný konflikt, se v něm během pěti let 
znovu ocitne. V současné době probíhá ve světě 42 občanských válek.

Na budování státu mají největší vliv zejména dva faktory. Prvním a stěžejním je země sama 
ocitající se v nestabilní situaci. Bez silného odhodlání vymanit se z konfliktu a směřovat 
k trvalému míru je návrat zpět do válečného stavu téměř nevyhnutelný. Druhým faktorem je 
mezinárodní společenství, jehož úkolem je podpora zotavující se země prostřednictvím 
finanční pomoci a znalostí a vlastních zkušeností jeho členů, které vycházejí z poznání, co 
k budování státu přispívá a co nikoliv.

Marshallův plán je zářným příkladem toho, jak jediná země – USA – přiměla celou západní 
Evropu, aby odmítla válku a ubírala se cestou trvalého míru.

Požadovanou cestu k míru ovšem není tak těžké vyznačit jako se jí v praxi držet. Teoreticky 
vzato vede tato cesta od války k míru a poté k obnově a úspěchu. Předmětem této zprávy je 
správný postup při uplatňování tohoto vzorce se zvláštním zaměřením na obnovu, která při 
budování státu představuje prvořadý rozvojový cíl.

PERSPEKTIVA ROZVOJE PRO BUDOVÁNÍ MÍRU V POSTKONFLIKTNÍCH 
SITUACÍCH

Bezodkladné priority:

 Zabezpečit prostor, který bude spravován.
 Zajistit přístup k pitné vodě a postarat se o úplné odstranění a pohřbení mrtvých, 

pokud možno dle místních zvyklostí.
 Zajistit dostupnost potravin, topení (v závislosti na počasí), elektřiny, hygienických 

zařízení a nezbytných léků.
 Zajistit přítomnost a viditelnost příslušníků pořádkových sil (policie), kteří jsou 

schopni účinně zasáhnout, aby bylo možné udržet pocit, že vládne zákon a pořádek, 
a předcházet rabování; vytvořit síť místních informátorů.

 Přimět místní vůdce ke sdílení moci a poskytování služeb (lékařské péče a vzdělávání) 
prostřednictvím místních samospráv.

Následné priority:

Následující opatření musí být zaváděna souběžně a každé z nich tvoří důležitou složku 
budování trvalého míru. Je nutno ovšem poznamenat, že přesné pořadí jejich zavádění se 
může měnit podle potřeb dané situace a s ohledem na to musí být také tato opatření 
uplatňována.

1. Odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění
Jak již bylo uvedeno, polovina všech zemí, které překonají válečný konflikt, se v něm během 
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pěti let znovu ocitne. „Zabezpečení prostoru“ je proto nezbytným předpokladem všeho 
dalšího – hospodářského růstu, obchodu a investic stejně jako ochrany svobod a důstojnosti 
obyvatel.

2. Sdílení moci (od válečných vůdců k vůdcům politickým)
Přesvědčit válečné vůdce, aby se vzdali násilí a přistoupili na sdílení moci v rámci 
institucionálních struktur.

Do sdílení moci se musí zároveň zapojit i aktivní a informovaní občané. Ve všech fázích je 
nezbytná transparentnost. Nestačí pouze jednat se všemi stranami, je nutné, aby tato jednání 
byla vidět.

3. Právní stát
Jedním z důvodů, proč se tolik států procházejících obdobím nestability ocitne znovu 
ve válce, je skutečnost, že pilíře stabilní společnosti – její instituce – nejsou dostatečně silné, 
aby zamezily pokušení vrátit se k rychlejším způsobům, jak ovlivnit běh událostí. 
Ve skutečnosti někdy dokonce samy instituce stabilitu narušují. Podstatou budování institucí 
je dodržování právního řádu.

V této fázi je dále důležité, aby právní řád směřoval k zajištění pevného středu. Instituce musí 
fungovat jako dostředivá, nikoli jako odstředivá síla (musí přimět protichůdné síly 
ke spolupráci, nesmí je ještě více rozdělovat).

Budování státu znamená budování institucí: vnitrostátních parlamentů, demokratizačních 
a volebních procesů, boj proti korupci, transparentnost a zodpovědnost. Důležitým nástrojem 
je při tom přímá, „vlastnická“ odpovědnost za konkrétní proces.

4. Hospodářství
Násilné konflikty odrazují zahraniční investory a mohou snížit tempo růstu země v průměru 
o 2 %. Vytvoření prostředí, které povzbuzuje soukromé ekonomické aktivity, je účinným 
nástrojem pro zlepšení hospodářské situace obyvatelstva v rozvojových zemích. Hnací silou 
je zde soukromá iniciativa, a je proto třeba soustředit se na posílení role jednotlivce a umožnit 
tak lidem naplno využít svých schopností a zejména pak lidem vyhnaným zajistit návrat do 
ekonomického procesu.

Podmínky zdravé ekonomiky, jak je formuloval Ludwig Erhard, západoněmecký kancléř 
v 60. letech minulého století, jsou prosperita založená na hospodářské soutěži, nízké daně, 
minimální regulace a stabilní měna.

Peruánský ekonom Hernando De Soto odhaduje, že nemovitý majetek v hodnotě až 9 bilionů 
dolarů je v rozvojových zemích vlastněn bez jakéhokoli registrovaného oprávnění. A dokud 
bude v tomto „neformálním“ vlastnictví, nelze na něj například získat hypoteční úvěr.

Ochrana vlastnických práv je pro rozvoj zásadní. Jednou z hlavních priorit rozvojové politiky 
by proto mělo být zřízení a zlepšení stavu katastru nemovitostí, uvolnění prostředků na 
zmapování a registraci pozemkového a duševního vlastnictví a soudům umožnit vymáhání 
zákona o vlastnictví. Trh nemůže fungovat, pokud neexistuje funkční právní systém, 
ve kterém lze nabýt jistoty o vlastnických právech a smluvních závazcích s rozumnými 
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vyhlídkami na jejich přiměřeně rychlou vymahatelnost.

Ochrana duševního vlastnictví zajišťuje a podněcuje tvůrčí aktivity a podnikání. 

5. Civilní policie (včetně bezpečnostní a zpravodajské složky)
Transparentní, zodpovědná a profesionální bezpečnostní složka je nezbytným základem pro 
vytvoření příznivých podmínek rozvoje. V rozvojových zemích, zejména v těch, které se 
vyrovnávají s následky ozbrojeného konfliktu, bezpečnostní složky velmi často nemohou či 
nechtějí chránit civilní obyvatelstvo. Tam, kde byly bezpečnostní složky v minulosti 
nástrojem represí, je nutné, aby jejich reforma zahrnula i místní společenství, která by 
v opačném případě mohla mít potřebu vzít bezpečnost do vlastních rukou. Je naléhavě nutno, 
aby se co nejdříve, jakmile je to prakticky možné, přešlo od vojenské ochrany k ochraně 
civilní.

Zajištění bezpečnosti, ochrany a spravedlnosti pro všechny obyvatele je proto při snižování 
chudoby a budování míru jednou z priorit. Domácí policie složená z místních obyvatel musí 
nahradit stávající mezinárodní pořádkové síly, k jejichž nasazení došlo výše zmíněného 
„čtvrtého dne“.

6. Odminování a odstranění ručních a lehkých zbraní
Odstraňování min a rozšíření ručních a lehkých zbraní (SALW) napomáhá ozbrojenému 
konfliktu a trestné činnosti. Všechny snahy o zvýšení bezpečnosti a následný rychlý rozvoj se 
proto nemohou obejít bez podpory činnosti, která se zasadí o zamezení nezodpovědného 
přesouvání zbraní a šíření ručních zbraní v jednotlivých skupinách společnosti. 

7. Občanská společnost
Musíme prosazovat zásady demokracie, svobodu médií a přístup k pravdivým informacím. 
Svoboda shromažďování a svoboda slova jsou pilířem zachování občanské společnosti.

Ve všech aktivitách usilujících o budování míru musí být směrodatný přístup založený na úctě 
k základním hodnotám, jako jsou lidská důstojnost, svoboda, demokracie, lidská práva, právní 
stát, spravedlnost a rovnost, odpovědnost vlády vůči obyvatelstvu. Názor místních občanů 
musí být středem všech mírotvorných a státotvorných snah.

8. Usmíření a odpuštění
Vybudování tohoto dočasného pilíře spravedlnosti zahrnuje usmíření různých vrstev 
společnosti, znovuzačlenění bývalých bojovníků a vyhnaných osob, dialog mezi 
znesvářenými skupinami (léčení traumat a mírové vzdělávání), zřízení výborů pro pravdu 
a usmíření a podporování způsobů nenásilného řešení sporů.

9. Válečné zločiny
Genocida musí být potrestána a její potrestání musí být vidět. V případě potřeby musí být 
ustanoveny tribunály pro válečné zločiny. Je lépe, když hlavní viníky odsoudí vnitrostátní 
spíše než mezinárodní soudy.

10. Rozvojové cíle tisíciletí a rovný přístup občanů k základním službám
Zdraví je nezbytným předpokladem rozvoje a stejně tak i přístup k pitné vodě a hygienickým 
zařízením. Mezi hlavní priority patří také nezávadnost potravin. Rovněž vzdělání je 
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významným činitelem přispívajícím ke snižování chudoby.

Většina zemí s vysokou dětskou a novorozeneckou úmrtností prošla v posledních letech 
válečným konfliktem. Méně bezpečné oblasti jsou navíc i živnou půdou pro organizovaný 
zločin. Jednou z hlavní priorit se musí stát produktivní výkonnost rozvojových zemí, opírající 
se o zdravou a vzdělanou pracovní sílu, neboť v boji s chudobou představuje rozhodující 
prvek.

11. Rovnost mezi muži a ženami

12. Rovný přístup k udržitelným zdrojům
Rovný přístup k přírodním zdrojům a jejich trvale udržitelné využívání, šetrné k životnímu 
prostředí, jsou nutnou podmínkou zajištění trvale udržitelného rozvoje, mj. i řešení změny 
klimatu a úbytku biologické rozmanitosti. Somálsko je ukázkovým příkladem toho, co se 
může stát, nejsou-li tyto podmínky dostatečně splněny.

13. Citlivé hodnocení konfliktu
Pomoc nebude mít žádný pozitivní přínos, pokud její poskytovatelé nerozpoznají skutečné 
zdroje konfliktu nebo pokud se na ně odmítnou zaměřit. Rovněž poskytuje-li se pomoc bez 
toho, aby se současně sledoval dopad probíhajících konfliktů na vývoj a bezpečnost 
obyvatelstva, nebo se poskytuje prostřednictvím států, které vylučují některé etnické skupiny, 
může se tím zvýšit riziko nového propuknutí konfliktu nebo jeho pokračování. 
Vyhodnocování konfliktu by proto mělo být samozřejmostí, aby byly k dispozici informace, 
o které se mohou opřít programová rozhodnutí.

Součástí citlivého hodnocení konfliktu je i rozhodnutí, zda mají být rozpočtové prostředky 
poskytnuty celé zemi či pouze jednomu konkrétnímu odvětví, zda má být hlavní díl pomoci 
poskytnut prostřednictvím státu, jak bude zajištěn pozitivní dopad základních vzdělávacích, 
zdravotnických a dalších rozvojových programů na prvotní příčiny konfliktu atd. Hodnocení 
by mělo čerpat z již získaných zkušenosti s vyhodnocováním dřívějších ozbrojených konfliktů 
a dalších sociálních analýz – zejména z těch, které se soustředí na nerovnost a vyloučení ze 
společnosti. Je třeba snažit se pochopit a vysvětlit, jaký vztah bude mít navrhovaná pomoc 
a rozvojové programy k základním příčinám konfliktu a k základním příčinám chudoby.

14. Úloha mezinárodních institucí (soudržnost a důslednost mezinárodního společenství)
Komise OSN pro budování míru byla vytvořena s cílem poskytovat lepší mezinárodní 
podporu zemím, které se zotavují z následků válečného konfliktu. Tato komise by měla mít
politickou podporu a dostatečné zdroje, aby mohla účinně pracovat a plnit stanovené cíle.

Řada aktérů na mezinárodní politické scéně sice poukazuje na potřebu podporovat lepší 
koordinaci v postkonfliktních oblastech, jako jsou Demokratická republika Kongo, Sierra 
Leone a Libérie, jejich postup však i přes některé pokroky podporuje často spíše nesourodost 
a soupeření. Výbor pro rozvojovou pomoc OECD pravidelně hodnotí účinnost rozvojové 
pomoci svých členů. V těchto hodnoceních by se měla uplatnit i některá další kritéria, aby 
bylo možné posoudit také jejich postup při řešení postkonfliktních situací.
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