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Anotace 
 
Příspěvek klade důraz na pesimistický výklad dopadu operací Organizace spojených národů. 
Zmíněny jsou operace, které nedopadly podle očekávání: v Somálsku, Mosambiku a Rwandě. 
I když příčiny kolapsu a průběh příběhu se lišily, vždy to znamenalo oslabení důvěry ve 
Světovou organisaci. 
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Summary 
 
United Nations: Peacekeeping Operations and its Impact: The article emphasizes the 
pessimistic interpretation of the impact of the operations of the United Nations. Mentioned 
are operations that did not work as expected: in Somalia, Mozambique and Rwanda. 
Although the causes of the collapse and the course of the story is different, it always meant 
a weakening of confidence in the Global organization. 
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Úvod 
 

Obsahem předkládané studie je téma „mírových misí“ Organizace spojených národů, 
se zvláštním důrazem na hodnocení jejich praktického dopadu. Hodnocena je jejich 
efektivnost a vyzdviženy jsou jejich zásadní nedostatky. 
 Mírové mise jsou základním nástrojem Organizace spojených národů na to, aby 
zmírnila či zastavila různé ozbrojené konflikty, které destabilizují celé národy, a na jejichž 
základě umírá či strádá mnoho jedinců. Jejich úkolem je pomoci zemím rozvráceným 
ozbrojeným konfliktem k tomu, aby bylo dosaženo podmínek pro udržitelný mír.  
 Organizace spojených národů má jako mezinárodní společenství k zajištění míru 
dohlížet na dodržování lidských práv, poskytovat humanitární pomoc tam, kde je to nutné  
a pomáhat s ekonomickým a sociálním rozvojem daných zemí a regionů. Organizované násilí 
je zřejmě do té míry systémovou vlastností lidstva, že je třeba ho alespoň do určité míry 
regulovat, protože jeho úplné odstranění je zřejmě utopií. 

Studie nejprve ve stručnosti nastíní základní pojmy a milníky, související se 
sledovanou problematikou, aby bylo umožněno lepšímu porozumění souvislostí. 

Následující pasáže budou věnovány hodnocení „úspěšnosti“ jak konceptu mírových 
mísí jako celku, tak s ohledem na určité konkrétní případy. Některé jednotlivé mise budou 
předmětem podrobnějšího zkoumání. To se týká konkrétně misí v Bosně a Hercegovině 
během Bosenské války v letech 1992-1995, během občanské války ve Rwandě v letech 1990-
1993, během občanské války v Somálsku v letech 1991 – 1995, nebo během občanské války 
Mosambiku v letech 1977 až 1992. 
 Jedná se o mise, u kterých rozhodně není nouze o kritické zhodnocení, přičemž 
budou vyzdviženy hlavní faktory neúspěchu. Text nicméně není koncipován jako plošné 
odsouzení samotného konceptu mírových misí, natož role Organizace spojených národů jako 
celku. Zmíněn bude i příklad úspěšného provedení mírové operace Organizace spojených 
národů v Mosambiku.  
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Mosambik – mírová mise ONUMOZ 
 
Mírová operace Organizace spojených národů v Mosambiku (United Nations 

Operation in Mozambique, ONUMOZ) byla mírová mise Organizace spojených národů, která 
byla schválena rezolucí Rady bezpečnosti č. 797 z 16. prosince 1992.1  
 

Historické a společenské pozadí konfliktu 
 
Jeden z nejchudších států světa, Mosambik, se nachází na jihovýchodě Afriky, 

sousedíc na severu s Tanzanií, na severozápadě s Malawi a Zambií, na západě se Zimbabwe  
a na jihu se Svazijskem a Jihoafrickou republikou. Z východu je země obklopena Indickým 
oceánem. 

První obyvatelstvo Mosambiku se živilo převážně jako rolníci nebo horníci. Území 
země se nakonec dostalo do sféry vlivu arabů, kteří se zde začali houfně usazovat.2 

Roku 1498 byla země objevena výpravou portugalského mořeplavce Vasco de Gamy. 
V průběhu 16. století začali Portugalci pozvolna přicházet na území Mosambiku za účelem 
obchodu a hledání zlata. Zřizovali obchodní pozice s ozbrojenými posádkami a snažili se tak  
o získání veškeré kontroly nad obchodem se zlatem.  Portugalci postupně upevňovali svou 
pozici v zemi a rovněž se v zemi rozmohl obchod s otroky. Do roku 1700 se Portugalcům 
podařilo obsadit většinu stěžejních měst a osad na pobřeží.  

Portugalský vliv začal jemně upadat během 18. století, kdy se arabům dařilo do jisté 
míry obnovit svůj obchodní vliv v oblasti, a Portugalci byli nuceni ustoupit na jih země. 
Obnovit svůj tehdejší vliv se podařilo až během 20. století, kdy bylo v Mosambiku zřízeno 
velké množství soukromých společností, na které byla delegována veřejná správa a poštovní 
úřady. Zároveň začaly být ve velkém stavěny železnice, přístavy a silnice, což přispělo 
k rozvoji obchodu.3 

Po druhé světové válce prohlásil ministerský předseda Portugalska, António de 
Oliveira Salazar, Mosambik za zámořskou provincii své země, čímž zamítl možnost 
Mosambiku na samostatnost. 

Zemí se však pozvolna začínaly šířit protikoloniální nálady vůči Portugalsku, které 
začalo být obviňováno, že Mosambik jen využívá a zanedbává.4 

Během 60. let 20. století začaly proto vznikat různá osvobozenecká hnutí dle vzoru 
z jiných afrických zemí, kde byla v tu dobu vyhlášena nezávislost (viz. Rwanda). V Mosambiku 
vzniklo v tu dobu osvobozenecké hnutí FRELIMO (Fronta za osvobození Mosambiku  
– portugalsky: Frente de Libertação de Moçambique), které se hlásilo k marxismu-leninismu. 
Hlášením se k levicové ideologii vzbudilo zájem Čínské lidové republiky i Sovětského svazu, 
které se rozhodly hnutí vojensky podporovat. Působení doktora antropologie, Eduarda 
Mondlanea, v čele hnutí zase vzbudilo jisté sympatie u mezinárodního společenství.5 

                                                           
1
 Mozambique: Mandate of the UNOMOZ, United Nations [online]. Nedatováno.  

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozM.htm 
2
 History of Mozambique, Mozambique Happenings, [online]. Nedatováno.  

http://www.mozambiquehappenings.co.za/Mozambiquehistory.htm 
3
 CLARENCE-SMITH, W. G.: The Third Portuguese Empire 1825-1975, Manchester University Press, 1985, s. 155. 

4
 CLARENCE-SMITH, W. G.: The Third Portuguese Empire 1825-1975, Manchester University Press, 1985, s. 122. 

5
 COURTOIS, Stéphane; WERTH, Nicolas; PANNÉ, Jean-Louis; BARTOŠEK, Karel: Černá kniha komunismu, Paseka, 

1997, s. 227. 
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FRELIMO se zaměřilo na gerilový typ boje proti vládě. Útoky se postupně stupňovaly  
a Portugalsko tak do Mosambiku vyslalo až 50 000 vojáků.6  

Situace však postupně donutila portugalskou vládu zasednout k jednacímu stolu a tak 
Portugalsko umožnilo Mosambiku vnitřní autonomii v roce 1973. O rok později proběhla 
v Portugalsku tzv. „Karafiátová revoluce“, kdy byla v nekrvavém puči svržena vláda diktátora 
Antónia de Oliveiry Salazara. 

Následné předání moci a vyhlášení nezávislosti Mosambiku proběhlo prakticky již 
k 25. září 1974, i když formálně bylo stanoveno datum vyhlášení nezávislosti na 25. červen 
1975, na datum 13. výročí založení FRELIMO.  

Portugalská vláda svěřila veškerou moc v zemi výlučně do rukou hnutí FRELIMO, které 
přejmenovalo zemi na Mosambickou lidovou republiku a zcela očekávaně se rozhodlo 
nastavit státní zřízení jako socialistické. Na základě marxisticko-leninistické ideologie se 
FRELIMO snažilo vymítit třídní rozdíly ve společnosti, které byly umocněny hlavně kmenovým 
uspořádáním. Ve prospěch socialismu, co se podpory obyvatel Mosambiku týče, hrál i fakt, 
že komunistický Vietnam vyhrál právě dlouholetou válku se Spojenými státy.7  

Tento krok se nelíbil protikomunistické opozici, která následně na to založila hnutí 
demokratické a liberální RENAMO (Národní odpor Mosambiku – portugalsky: Resistência 
Nacional Moçambicana), které bylo podporováno Jihoafrickou republikou. Jihoafrická vláda 
se tak rozhodla proto, že sama měla jisté problémy se socialistickými politickými uskupeními, 
a to s hnutím Africký národní kongres (ANC).  Hnutí ANC bylo podporováno a tolerováno 
ideově příbuzným hnutím, FRELIMEM.8 

RENAMO se tak pustilo do gerilového boje s FRELIMEM, čímž v zemi prakticky vznikla 
občanská válka. Hlavním cílem RENAMA bylo útočit zejména na infrastrukturu země – ničit 
školy, úřady, nemocnice a ochromit tak vládu. RENAMO se rovněž snažilo o systematické 
zapojování civilního obyvatelstva do jejich využití. Hlavním prostředkem sloužily masové 
únosy dětí, které byly trénovány na dětské vojáky. Odhaduje se, že přibližně jedna třetina 
z bojové síly RENAMA byla tvořena právě dětmi.9 

Občanská válka přivedla Mosambik do hluboké hospodářské a sociální krize. 
Infrastruktura nebyla obnovována a vláda nebyla schopna plnit svou základní funkci, což 
vedlo k tomu, že se moci začaly ujímat různá tradiční klanová uspořádání.10  

V roce 1986 se do boje na stranu hnutí FRELIMO přidala Tanzanská armáda, což 
situaci ještě více vygradovalo. V polovině října téhož roku ztratila strana FRELIMO svého 
nejvýše postaveného člena, prezidenta země Samoru Machela. Prezident Machel se vracel 
s některými členy svého kabinetu z mezinárodní konference v zambijské Lusace, když jeho 
letadlo spadlo v horách Lebombo. Paradoxně tato událost spíše napomohla situaci 
v Mosambiku, neboť prezident Machel byl ve vedení země od vyhlášení její nezávislosti na 
Portugalsku z června roku 1975. Jeho nástupce, Joaquim Chissano, byl daleko otevřenější  
k řešení situace.  

                                                           
6
 LEONARD, Richard W.: Issue: A Journal of Opinion, Volume 4, 1974, s. 38. 

7
 JELÍNEK, Petr: Mosambické bolesti a naděje, Mezinárodní politika XXIV, 1994, s. 26. 

8
 Binding Memories: Chronology of the events in Mozambique. [online]. Nedatováno. http://www.gutenberg-

e.org/geh01/geh16.html 
9
 RENAMO and the LRA: The History and futures of African Child Soldiers. [online]. Nedatováno. 

http://newhistories.group.shef.ac.uk/wordpress/wordpress/?p=2867 
10

 JELÍNEK, Petr: Mosambické bolesti a naděje, Mezinárodní politika XXIV, 1994, s. 10 
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V roce 1988 byla obnovena dohoda z Nkomati, která zajišťovala, že Jihoafrická 
republika přestane podporovat RENAMO a Mosambik v čele s FRELIMO Africký národní 
kongres. O rok později Mosambik upustil od své marxisticko-leninistické orientace, když se 
rozpadl sovětský blok. 

V listopadu roku 1990 byla přijata nová ústava a 4. října roku 1992 byla podepsána 
Římská mírová dohoda, která ukončila téměř šestnáctiletou občanskou válku. Válka si 
vyžádala kolem milionu civilních i vojenských obětí, pět milionů uprchlíků a značný počet 
zmrzačených obyvatel.11  
 

Průběh mise ONUMOZ 
 
Rada bezpečnosti se rozhodla svou rezolucí č. 797 z 16. prosince roku 1992 schválit 

mírovou misi ONUMOZ, aby pomohla implementovat Římskou mírovou dohodu mezi 
prezidentem Mosambiku, Joaquimem Chissanem, a velitelem RENAMO, Alfonso Dhlakamou. 

 
Mandát mise ONUMOZ byl následující:12 
 

 Monitorování a ověřování příměří, oddělování a soustředění jednotek, jejich 
demobilizace, odzbrojení, uskladnění a likvidace zbraní. 

 Monitorování a ověřování kompletního stažení zahraničních jednotek  
a poskytnutí bezpečnosti dopravním koridorům. 

 Monitorování a ověřování rozpuštění soukromých a nepravidelných ozbrojených 
skupin. 

 Schválit bezpečnostní opatření pro životně důležitou infrastrukturu a poskytnutí 
ochrany Organizaci spojených národů a dalším mezinárodním činnostem směřujícím 
k podpoře mírového procesu. 

 Poskytnutí technické pomoci a monitorování celého volebního procesu. 

 Koordinovat a monitorovat operace humanitární pomoci, zvláště ty, které se vztahují 
k uprchlíkům, vysídleným osobám, demobilizovaným vojenským osobám a postižené 
místní populaci. 

 
Během ledna roku 1993 bylo na misi nasazeno kolem 6 500 příslušníků  

a vojenských pozorovatelů. Speciálním zástupcem generálního tajemníka Organizace 
spojených národů byl jmenován italský diplomat, Aldo Ajello. K zaručení plnění mírové 
dohody a urovnání sporů byla zřízena dozorčí a monitorovací komise, které předsedala 
Organizace spojených národů, a skládala se ze zástupců vlády, RENAMO, Itálie, Francie, 
Německa, Portugalska, Spojeného království, Spojených států amerických a Organizace 
africké jednoty.13  

Kromě ověřování dodržování vojenských aspektů mírové smlouvy a dohlížení na 
průběh volebního procesu, zahájila pomocná organizace Organizace spojených národů, Úřad 

                                                           
11

 U.S. relations with Mozambique, U.S. Department of State. [online]. 2013. 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7035.htm 
12

 Mozambique, Mandate of ONUMOZ. [online]. nedatováno.  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozM.htm 
13

 Mozambique, Background of ONUMOZ. [online]. nedatováno. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozS.htm 
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vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees, UNHCR), v rámci operace ONUMOZ, speciální humanitární 
program, který pomohl 3,7 milionu lidí vysídlených válkou k návratu do svých domovů. 
UNHCR pomohla jen během roku 1993 k repatriaci 1,3 milionu uprchlíků. Jednalo se tak 
o vůbec největší operaci UNHCR, která byla kdy na území Afriky vykonána. Již v polovině roku 
1994 bylo zhruba 75 % vysídlenců a uprchlíků přesídleno zpět do Mosambiku.14 

V demobilizačním procesu, který začal během roku 1994, se podařilo odzbrojit více 
než 76 000 vojáků obou stran, z nichž zhruba 10 000 bylo začleněno do nové národní 
armády. Misi ONUMOZ se rovněž podařilo zajistit kolem 155 000 kusů zbraní všeho druhu. 
Na těchto úkolech se značně podílela organizace Organizace spojených národů, UNOHAC 
(United Nations Office for Humanitarian Assistance Coordination – Úřad Organizace 
spojených národů pro koordinaci humanitární pomoci).15 

První demokratické volby v zemi se uskutečnily ke konci října roku 1994 za dohledu 
více než 2300 mezinárodních civilních pozorovatelů, včetně 900 pozorovatelů Organizace 
spojených národů. Parlamentární a prezidentské volby vyhrála strana FRELIMO  
a prezidentem země byl zvolen Joaquim Chissano. Rada bezpečnosti Organizace spojených 
národů prohlásila volby za svobodné a spravedlivé.16  

Mandát mise vypršel 9. prosince 1994 a veškeré jednotky Organizace spojených 
národů byly ze země staženy do konce ledna následujícího roku. 

 
Zhodnocení mise ONUMOZ 
 
Mise ONUMOZ se nedá zhodnotit jinak než jako úspěšná, neboť daný mandát její 

mise byl splněn. Hlavním ukazatelem úspěšnosti operaci je průběh svobodných voleb z října 
1994. Jak již bylo zmíněno, volby vyhrála strana FRELIMO, následována stranou RENAMO. 
Dokonce se do parlamentu dostala i třetí politická strana, Demokratická unie, což zvýšilo 
politickou pluralitu vládního systému. A co víc, výsledky voleb přijaly všechny strany, což je 
většině případu důležitějším faktem, než to, jestli nějaké volby vůbec proběhnou. Dost 
snadno by se mohlo stát, že po prohraných volbách by se RENAMO stáhlo do opozice  
a mohly by se rozhořet další boje, čímž by celá mise přišla vniveč.17 

Celá operace probíhala v klidu rovněž hlavně díky dobře probíhajícímu mírovému 
procesu, v rámci kterého obě strany plně spolupracovaly s orgány ONUMOZ, potažmo  
s dalšími agenturami Organizace spojených národů. 

Operace ONUMOZ byla dobře zajištěna po materiální, personální i technické stránce, 
což je další významný faktor úspěšnosti mise. Na rozdíl od jiných mírových operací (viz. 
operace UNAMIR ve Rwandě), ONUMOZ netrpěla logistickými problémy, problémy 
s financováním nebo s koordinací nasazení vojenských jednotek. 

                                                           
14

 Mozambique, Background of ONUMOZ. [online]. nedatováno. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozS.htm 
15

 GEDLU, Mesfin: Prevence a řešení konfliktů a Organizace spojených národů: africké zkušenosti, Mezinárodní 
politika, ročník XXVI, 2002, s. 36-38. 
Mozambique, Background of ONUMOZ. [online]. nedatováno. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onumozS.htm 
16

 FRANCIS, David J. Danger of Co-deployment: United Nations Cooperative Peacekeeping in Africa. Ashgate 
Publishing, s. 92 
17

 JELÍNEK, Petr. Mosambické bolesti a naděje, Mezinárodní politika. 2000, č. 5, s. 26. 
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Situace v Mosambiku během stažení jednotek ONUMOZ v lednu roku 1995 byla 
mírová, což jen potvrzuje úspěch mise18. 

 
Současná situace v Mosambiku 
 
V roce 1995 vstoupil Mosambik do Commonwealthu, i když ve skutečnosti nikdy 

nebyl britskou kolonií. Následně je realizována řada hospodářských reforem, které mají 
nastartovat tamní ekonomiku. 

Volby, které se konaly v roce 1998, byly zpochybněny stranou RENAMO, která se 
pokusila v některých okresech násilně převzít moc. Povstalci byli potlačeni a mezinárodní 
pozorovatelé prohlásili volby za platné. Země je pravidelně částečně ničena povodněmi.19 
 

Somálsko – Mírová mise UNOSOM 
 
Operace Organizace spojených národů v Somálsku I (United Nations Operation in 

Somalia I) je název pro misi, která byla schválena 24. dubna roku 1992 rezolucí Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů č. 751.20 
 
 Historické a společenské pozadí konfliktu 

 
Somálsko se nachází na Somálském poloostrově ve Východní Africe. Co se 

obyvatelstva Somálska týče, vyznačuje se vysokou stejnorodostí, ať už se jazyka, náboženství, 
kultury nebo původu obyvatelstva týče. Problémem je však klanová příslušnost, která stojí 
v pozadí dlouho zuřící občanské války. „Somálce“ je tudíž obtížné chápat jako „národ“ 
v evropském smyslu slova, protože příslušnost k určitému klanu respektive kmenu je 
nadřazena příslušnosti k „národu“ respektive státu. 

Území Somálska bylo po druhé světové válce rozděleno na dva protektoráty, které 
spravovala Velká Británie a Itálie. Úplnou nezávislost získalo Somálsko v roce 1961 a zdálo se, 
že země se ubírá správným směrem. Byl zvolen první prezident země, Aden Abdullah Osman 
Daar, a v referendu byla schválena nová ústava. Po sedmi letech v úřadě prezidenta byl Daar 
vystřídán bývalým předsedou vlády, Abdirashidem Ali Shermarkem. Shermarke byl však po 
dvou letech ve funkci zavražděn v říjnu roku 1969 jedním ze svých osobních strážců a jeho 
smrti tak využil vrchní velitel Somálské armády, major generál Siad Barre, který za podpory 
dalších armádních důstojníků a šéfa policie provedl vojenský převrat.21 

Po nástupu do funkce se Barre rozhodl pozastavit ústavu, zrušit nejvyšší soud, zakázat 
politické strany a rozpustit Národní shromáždění. To nahradil Nejvyšší revoluční radou, která 
tak měla reprezentovat novou vládu Somálska. Somálsko prohlásil za socialistický stát a dále 
se rozhodl zrušit klanové uspořádání, které ovládalo jednotlivá území Somálska22, Nechal 

                                                           
18

 BUREŠ, Oldřich: Mosambická mise fungovala. Infoservis. http://www.infoservis.net/art.php?id=1043751324 
19

 Mosambik, Přehled politického vývoje. Rozvojovky; Vysoká škola ekonomická [online].  
http://rozvojovky.vse.cz/st-mosa.php 
20

 United Nations, 2012. „UNOSOM“ Peacekeeping Mission – Background“.  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsom1backgr1.html 
21

 ADAM, Hussein Mohamed; FORD, Richard: Mending rips in the sky: Options for Somali Communities in the 
21

st
 Century, Red Sea Press, 1997, s. 226. 

22
 RADĚJ, Tomáš. Somálsko: Občanská válka a kolaps státu, Mezinárodní politika, 2004, č. 5, s. 8. 
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zavést rovněž jednotný úřední jazyk. Socialistické zřízení země neuniklo pozornosti 
Sovětského svazu, který se Somálskem podepsal v roce 1974 smlouvu o somálsko-sovětském 
přátelství.23 

Spojenectví však netrvalo dlouho, neboť během Etiopsko-somálského konfliktu  
o náhorní plošinu Ogaden v letech 1977-1978 se Sovětský svaz rozhodl materiálně podpořit 
Etiopii, což bral Barre jako zradu a smlouvu o přátelství zrušil. Poté hledal podporu  
u Spojených států amerických, které se nejprve zdráhaly pomoci, ale nakonec se rozhodly 
Barreho podpořit vzhledem k faktu, že tak oslabí působení Sovětského svazu ve Východní 
Africe. Ročně tak posílali do Somálska 100 milionů USD ve formě materiální a ekonomické 
pomoci. Důsledkem různých neefektivních investičních experimentů Somálské vlády ze  
70. a 80. let byl v roce 1990 obrovský nárůst veřejného dluhu až na 277 % HDP (pro srovnání 
a bližší představu; veřejný dluh České republiky v roce 1993 činil pouhých 15,57 % HDP)24.   

Bankovní sektor se tak naprosto zhroutil a veřejný sektor nebyl schopen zajistit 
základní statky a služby. Propukal hladomor, sílil odpor proti Barreho režimu a země se 
dostávala do stále větší krize. Obyvatelstvo Somálska tak vidělo jediné možné řešení 
v podpoře zakázaných klanů. 

Barre se však nehodlal vzdát ani polevit, co se poměrů režimu týče a naopak vytvořil 
speciální vojenskou jednotku Duub Cas, která měla společně s dalšími jednotkami režimu 
potlačovat a zastrašovat odpor proti vládě. Jejich diverzní akce, kdy po zničení vodních nádrží 
a pobití stád dobytka, měla na svědomí téměř 2 000 mrtvých z klanu Majeerteen a dalších až 
5 000 mrtvých z klanu Isaaq. Následný strach z Barreho vlády donutil k emigraci do sousední 
Etiopie kolem 300 000 příslušníků klanu Isaaq.25 

Hnutí odporu sílilo a byla vytvářena další a další uskupení. Jedno z těchto hnutí, 
Spojený somálský kongres (United Somali Congress, USC), pod vedením bývalého šéfa 
bezpečnostní služby, generála Mohameda Farraha Aidida, zaútočilo v lednu roku 1991 na 
hlavní město Mogadišo, které bylo drženo vládními jednotkami Siada Barreho, a město 
dobylo. Barre se sice pokusil o dva protiútoky, avšak neúspěšně. 

Poté se zhroutila národní vláda a následně tak vypukla v zemi občanská válka mezi 
frakcí podporující prozatímního prezidenta Aliho Mahdi Mohameda a frakcí Mohameda 
Farraha Aidida. Postupně se do konfliktu přidaly i další klany, čímž se boje jen zintenzivněly. 

Svržený diktátor Siad Barre mezitím uprchl ze země a na další dění v zemi již neměl 
vliv. Dne 2. ledna 1995 zemřel v exilu, v nigerijském Lagosu, na infarkt.26 
 
 Průběh mise UNOSOM I 

 
Organizace spojených národů se rozhodla ve spolupráci s Organizací africké jednoty, 

že se pokusí problém vyřešit. Jednotliví vůdci bojujících klanů vyjádřili podporu Organizace 
spojených národů v rámci konfliktu, což byl základní předpoklad pro realizaci jakéhokoliv 
humanitárního úsilí. Spojené národy se tak začaly angažovat ve spolupráci s Mezinárodním 
červeným křížem v dodávkách humanitární pomoci, která byla nezbytná. 

                                                           
23

 FOSSE WILLES, Peter John de la. The New Communist Third World, Taylor & Francis, 1982, s. 279. 
24

 Struktura a vývoj Státního dluhu. Ministerstvo financí České republiky. [online]. Nedatováno.  
http://mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/str_vyvoj_sd.html 
25

 Somalia: Brief Background on the Nation. United Nations. 2012. 
http://www.un.int/wcm/content/site/somalia/cache/offonce/pid/3238 
26

 BRIGGS, Philip: Somaliland with Adis Ababa & Eastern Ethiopia, Bradt, 2012, s. 18. 
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Momentální boje měly na svědomí již jeden milion uprchlíků a dalších téměř  
5 milionů lidí, jenž byly do značné míry ohroženy hladomorem a nemocemi.27 

V lednu roku 1992 uvalila Rada bezpečnosti Organizace spojených národů zbraňové 
embargo na Somálsko a generální tajemník Organizace spojených národů Boutros Boutros-
Ghalí se snažil zorganizovat mírové rozhovory ohledně příměří mezi stranami konfliktu. 
Všechny strany s návrhem na mír souhlasily a Organizace spojených národů tak schválila 
rezoluci Rady bezpečnosti č. 751, která umožňovala do země vyslat 500 neozbrojených 
vojenských pozorovatelů v rámci mise UNOSOM I. 

 Mandát mise UNOSOM I byl stanoven následujícím způsobem:28 
 

 Monitorování dodržování příměří v hlavním městě Mogadišo. 

 Poskytování ochrany a bezpečnosti personálu Organizace spojených národů. 

 Chránit dodávky humanitární pomoci při distribuci do přerozdělovacích center. 

 Chránit vybavení a zásoby Organizace spojených národů v přístavech a na letištích. 
 
Organizace spojených národů však brzy pochopila, že neozbrojení vojenští 

pozorovatelé jsou zcela neefektivní, protože konvoje i samotní pozorovatelé byli i přes 
sjednané dohody napadáni některými somálskými bojovníky. 

V srpnu téhož roku se Rada bezpečnosti rozhodla navýšit mandát mise o další 3 000 
mužů, kteří by pomohli při ochraně distribuce mezinárodní humanitární pomoci. Velitelem 
byl jmenován pákistánský generál Imtiaz Shaheen. To však záhy ukázalo jako nedostatečné, 
neboť útoky se do té doby ještě více vystupňovaly.  

Vláda Spojených států amerických nabídla, že zorganizuje a povede operační sbor pod 
vlajkou Organizace spojených národů, který zajistí bezpečné dodávky humanitární pomoci. 
Vedení Organizace spojených národů nabídku přijalo a následně zřídilo úderný sboru UNITAF 
z jednotek členských států čítající celkem 37 000 mužů, z nichž přes 25 000 tvořili příslušníci 
ze Spojených států amerických. Zbytek tvořili příslušníci vojenských kontingentů z Austrálie, 
Bangladéše, Belgie, Botswany, Egypta, Francie, Indie, Itálie, Irska, Kanady, Kuvajtu, Maroka, 
Německa, Nigérie, Norska, Nového Zélandu, Pákistánu, Řecka, Saudské Arábie, Spojených 
Arabských Emirátů, Španělska, Švédska, Tunisu, Turecka, Spojeného království a Zimbabwe.29 

UNITAF operovalo pod velením amerického generálporučíka námořní pěchoty 
Roberta B. Johnstona od 9. prosince 1992 do 4. května následujícího roku, kdy se Spojené 
státy americké rozhodly pro neshody s Organizací spojených národů stáhnout své jednotky. 
Spojené národy trvaly na tom, aby se Spojené státy americké v rámci UNITAF podílela na 
odzbrojení místních klanů, které ohrožovaly dodávky humanitární pomoci. Spojené státy 
americké však toto odmítaly, neboť nehodlaly vystavovat své jednotky boji.30 

                                                           
27

 United Nations, 2012. „UNOSOM“ Peacekeeping Mission – Background“.  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsom1backgr1.html 
28

 United Nations, 2012. „UNOSOM“ Peacekeeping Mission – Background“.  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsom1backgr1.html 
29

 United Nations, 2012. „UNOSOM I Peacekeeping Mission – Background“. 
http://www.un.org/depts/dpko/missions/unosomi.htm 
30

 NEJEDLÝ, Zdeněk: UNOSOM v Somálsku – nový typ operace Organizace spojených národů, Mezinárodní 
politika, 1993, č. 17. 
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S odchodem většiny jednotek Spojených států amerických muselo dojít k reorganizaci 
zbývajících jednotek UNITAF, čímž vznikla nová mírová mise Organizace spojených národů, 
UNOSOM II.31 
 
 Průběh mise UNOSOM II 

 
Operace Organizace spojených národů v Somálsku II byla schválena rezolucí Rady 

bezpečnosti Organizace spojených národů č. 814 a jejím hlavním úkolem bylo převzít úlohu 
jednotek UNITAF. Vycházela z konceptu vnucení míru dle kapitoly VII Charty Organizace 
spojených národů, která umožňuje použití síly nad rámec sebeobrany. Při použití tohoto 
konceptu bylo argumentováno, že bezpečnostní situace v Somálsku je natolik nestála, že 
může představovat narušení mezinárodního míru a bezpečnosti. Jediným prostředek 
k navrácení míru do Somálska je dle navrhovatelů poskytnutí humanitární pomoci.32 

Jejím úkolem bylo přijmout taková vhodná opatření, aby v Somálsku bylo zajištěno 
bezpečné prostředí pro humanitární pomoc. UNOSOM II rovněž převzala úkoly po UNITAF 
týkající se znovunastolení zákona a pořádku, míru, stability a odzbrojení. 
 
 Mandát UNOSOM II byl následující:33 
 

 Monitorovat všechny frakce, které souhlasily s dodržováním mírových  
a dalších dohod 

 Zabránit jakémukoliv návratu násilí a přijmutí vhodných opatření v případě nutnosti 

 Udržovat kontrolu nad těžkými zbraněmi organizovaných frakcí, nad kterými je 
stanoven mezinárodní dohled 

 Zabavení malých střelných zbraní všem neoprávněných subjektů 

 Zabezpečení všech přístavů, letišť a komunikačních linek potřebných pro poskytování 
humanitární pomoci 

 Ochrana osob, zařízení a vybavení Organizace spojených národů a jejich agentur 
(Mezinárodní výbor Červeného kříže, další nevládní neziskové organizace) 

 Pokračování ve zneškodňování min 

 Pomoc při repatriaci uprchlíků a zmizelých osob v Somálsku  
 
 V již zmíněné rezoluci Rady bezpečnosti č. 814 dále Rada stanovila, že všechny úřady, 
subjekty a specializované agentury Organizace spojených národů musí pomáhat při 
humanitární a jiné pomoci lidu Somálska při obnově jejich politických institucí  
a ekonomiky, a zároveň propagovat politickou dohodu a národní usmíření. K předchozím 
bodům byla navíc zmíněna povinnost pomoci při obnově národních a regionálních institucí, 
veřejné správy celé země a obnově somálské policie. 

V červnu roku 1993 se situace ještě více vyostřila, když bylo zavražděno  
24 pákistánských vojáků Organizace spojených národů, kteří prováděli kontrolu skladu zbraní 

                                                           
31

 United Nations, 2012. „UNOSOM I Peacekeeping Mission – Background“. 
http://www.un.org/depts/dpko/missions/unosomi.htm 
32

 HUFNAGEL, Frank-Erich: UN-Friedensoperationen der zweite Generation. Huncker & Humblot, 1996, s. 168. 
33

 United Nations, 2012. „UNOSOM II Peacekeeping Mission – Mandate“. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2mandate.html 
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patřícího milicionářům klanu Mohameda Farraha Aidida, který se v tu dobu ucházel  
o prezidentské křeslo.  Dalších 56 pákistánských vojáků bylo vážně zraněno.34 
 Rada bezpečnosti Organizace spojených národů na to odpověděla schválením 
rezoluce č. 837, v níž generální tajemník Boutros-Ghali stanovil, že Organizace spojených 
národů musí přijmout veškerá nutná opatření vůči tomu, kdo je zodpovědný za provedené 
ozbrojené útoky vůči personálu UNOSOM II, a zajistit tak efektivní autoritu mise UNOSOM II 
v celém Somálsku. Prakticky to znamenalo, že Organizace spojených národů vyhlásila válku 
Aididovi a jeho milicím. Toto rozhodnutí Organizace spojených národů mělo za následek 
nezměrné množství ozbrojených střetů mezi personálem UNOSOM II a Aididovou milicí.35 
 Zvýšený počet ozbrojených střetů mezi jednotkami Organizace spojených národů  
a klanovou milicí měl za následek i značné množství civilních obětí, což mělo především 
negativní dopad na vztah somálského lidu a zahraničních jednotek mise. Situaci ještě víc 
zhoršilo, když při demonstraci v centru Mogadiša, bylo zastřeleno zhruba dvacet Somálců 
příslušníky pákistánského kontingentu Organizace spojených národů. Zahraniční novináři, 
kteří byli přítomni při demonstraci vypověděli, že první zahájily střelbu pákistánské jednotky 
Organizace spojených národů do neozbrojeného davu demonstrantů. Na příslušníky mise 
Organizace spojených národů tak začalo být nahlíženo jako na vetřelce.36 
 V červenci roku 1993 byl proveden útok vrtulníků Armády spojených států na dům, 
kde se měla konat schůzka klanových vůdců. Akce si vyžádala značné množství civilních obětí 
a rovněž bylo zcela zničeno několik domů. Když se na místo vypravili čtyři zahraniční 
reportéři agentury Reuters, aby natočili reportáž, tak byli napadeni davem somálských 
obyvatel a ubiti k smrti. Tato událost rovněž nepřispěla ke zlepšení situace.37 
 Somálské milice se dále zaměřují na jednotky Organizace spojených národů a na 
počátku srpna roku 1993 se jim podaří zabít čtyři příslušníky Armády spojených států a 
dalších sedm zranit.  Prezident Bill Clinton se proto rozhodne schválit vyslání speciální 
vojenské skupiny, která má za úkol dopadnou Mohameda Farraha Aidida. 
 Dne 3. října 1993 se americké jednotky pokusí zajmout Aidida v centru Mogadiša, 
avšak marně. Následně se rozzuří boj, který trvá až do následujícího dne a který si vyžádá  
18 mrtvých a 73 zraněných amerických vojáků a zhruba 3 000 obětí na straně somálských 
milicionářů a civilistů.38 
 Televizní záběry mrtvých amerických vojáků vláčených milicionáři ulicemi Mogadiša 
zděsil celé Spojené státy. Veřejnost tak tlačila na vládu, aby byly jejich jednotky staženy, což 
se v březnu následujícího roku skutečně stalo. Společně s jednotkami Spojených států 
amerických se stáhla také Belgie, Francie nebo Švédsko. 
 V polovině listopadu se Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rozhodla 
upravit mandát mise UNOSOM II svou rezolucí č. 897 a zaujmout tak méně aktivní roli 
v celém konfliktu. 
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 Úprava mandátu zahrnovala:39 
 

 Pomoc všem somálským s implementací mírových dohod z Addis Abeby, zejména 
spolupráce při odzbrojování, ochrana hlavních přístavů, letišť a základní 
infrastruktury 

 Poskytování humanitární pomoci všem potřebným v zemi 

 Pomoc při reorganizaci Somálské policie a justičního systému 

 Pomoc při repatriaci uprchlíků a zmizelých osob 

 Pomáhat politickému procesu v Somálsku 

 Ochrana osob, zařízení a vybavení Organizace spojených národů a jejich agentur, 
stejně jako nevládních neziskových organizací poskytujících humanitární respektive 
obnovovací pomoc. 

 
K úplnému stažení jednotek Organizace spojených národů došlo až 28. března 1995. 

Organizace spojených národů se ještě snažila zprostředkovat mírové rozhovory ohledně 
příměří, odzbrojení milic a ustanovení nové vlády, avšak mnoho klanových vůdců ignorovalo 
jakákoliv ujednání. 
 
 Zhodnocení misí UNOSOM I a II 

 
Mise UNOSOM skončily jednoznačně totálním fiaskem, byť po lidské i materiální 

stránce se jednalo o nejnákladnější mírovou misi Organizace spojených národů hned po misi 
UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jediným úspěchem, o kterém lze mluvit, je v rámci 
humanitární oblasti.40 
 
 Mandát mise 
 
 Příliš velká angažovanost jednotek Organizace spojených národů, která byla 
v podstatě umožněna mandátem mise, měla za následek, že mírové jednotky jednaly 
s vědomím, že mohou použít jakýchkoliv donucovacích opatření dle rezoluce Rady 
bezpečnosti č. 837. V podstatě „vnucovaly mír“ na úkor ztráty důvěry somálského 
obyvatelstva. To se jím následně stalo během mise osudným, neboť posléze proti jednotkám 
UNOSOM bojovalo téměř celé Somálsko. Příslušníci jednotek UNOSOM neznali žádné místní 
zvyklosti, tradice ani historii a s jakýmsi netaktem se snažili vnutit mír. 
 Nehledě na to, že byla přijata řada rozhodnutí, která narušila nestrannost Organizace 
spojených národů a její mise UNOSOM. Například nabídka zvláštního zástupce generálního 
tajemníka Organizace spojených národů pro Somálsko, admirála Jonathana Howeho, který 
vypsal odměnu 25 000 USD za dopadení Mohameda Farraha Aidida, tak proti UNOSOM 
poštvala celý Aididův klan, který držel hlavní město Mogadišo. Aidid na základě toho ještě 
více vystupňoval své útoky vůči kontingentům UNOSOM.41   

                                                           
39
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Nespolupráce stran konfliktu a vlády 
  
V podstatě nulová spolupráce stran konfliktu se do značné míry podepsala na výsledku 
snažení Organizace spojených národů. Neustálé mírové konference, kde bylo vše 
jednotlivými stranami odsouhlaseno, ale následně se veškerá ujednání zcela porušovala, tak 
přišly v niveč. Téměř nulová podpora ze strany vlády Somálska, která nebyla schopna během 
vypuklé občanské války plnit své úkoly. 
 Skutečnost, že jednotlivé klany vlastně o jednotnou vládu nestály, je vlastně důvodem 
velkého odporu vůči UNOSOM a Organizací spojených národů, kteří se snažili v rámci 
mandátu jednotnou vládu zřídit. 
 
 Humanitární oblast 
  
V rámci humanitární oblasti můžeme mluvit o jediném možném úspěchu v rámci celé mise 
UNOSOM I a II. Pod jejich ochranou se dařilo zajistit z valné části funkci různých 
humanitárních organizací, z jejichž působení čerpaly miliony Somálců a odhadem zhruba 
čtvrt milionu přežilo.42 Jednalo se zejména o: 
 

 Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations Children's Fund, UNICEF) 

 Světový potravinový program Organizace spojených národů (World Food Programme, 
WFP) 

 Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development 
Programme, UNDP) 

 Organizace Organizace spojených národů pro vědu, výchovu a kulturu (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 

 
Dá se s jistotou říci, že UNOSOM, tak připravil půdu do budoucnosti pro tyto 

humanitární organizace, neboť i po stáhnutí jednotek Organizace spojených národů ze 
Somálska v březnu 1995, mnoho z těchto neziskových organizací v Somálsku i nadále působí 
a podílí se tak na poskytování humanitární pomoci obětem sucha, hladomorů atd.43 

 

                                                           
42

 United Nations, 2012. „UNOSOM I Peacekeeping Mission – Background“. 
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 United Nations, 2012. „UNOSOM I Peacekeeping Mission – Background“. 
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Rwanda – Mírová mise UNAMIR 
 

Pomocná mise Organizace spojených národů pro Rwandu jak by se dal přeložit 
akronym jejího anglického názvu United Nations Assistance Mission for Rwanda byla 
ustanovena Radou bezpečnosti Organizace spojených národů dne 4. srpna 1993. 

Nejprve bude dobré si něco zmínit o samotné Rwandě a její historii, neboť právě  
v dobách minulých vzniklo celé jádro konfliktu, které postupem času vyeskalovalo v jeden 
z největších aktů genocidy od konce druhé světové války.  
 
 Historické a společenské pozadí konfliktu 

 
Rwanda je středoafrická země s přibližně 11 700 00044 obyvateli (tedy jen o něco 

málo více než Česká republika). Co se etnického složení obyvatelstva týče, Rwandu tvoří tři 
základní kmeny: Hutu, který tvoří 84 % populace, Tutsi 15 % a Twa 1 %.45 

V dávné minulosti se Tutsiové živili jako válečníci a pastevci, kdežto Hutuové byli 
především rolníci. Tutsiům se podařilo během let získat vůdčí postavení vůči kmenům Hutu  
i Twa. Zastávali tak téměř všechny významnější funkce napříč společností. Označení „Tutsi“ 
se tak postupem času stalo označení pro jakousi elitu ve rwandské společnosti. 

V 19. století si území dnešní Rwandy podmanilo Německo, které si vytvářelo nové 
kolonie (oficiálně označované jako protektoráty, Schutzgebiete). Němečtí kolonizátoři 
prosazovali do vedení kolonie rovněž příslušníky kmeny Tutsi a poskytovali jim také  
i evropské vzdělání, což ještě více prohlubovalo sociální rozdíly mezi Hutu a Tutsi. 

Na počátku 20. století ve světě naplno zuřila První světová válka a Africe se rovněž 
nevyhnula. V rozmezí od 20. do 21. června roku 1916 bylo na konferenci v Africkém městě 
Entebbe rozhodováno o budoucnosti bývalých německých území ve východní Africe. 
Závěrem bylo rozhodnuto, že Belgie bude spravovat území Ruandi-Urundi (dnešní Rwandu  
a Burundi).46  

Belgičané napětí mezi oběma kmeny ještě více vyhrotili, když nadále soustavně 
zvýhodňovali Tutsie, což vedlo k ještě většímu napětí mezi oběma kmeny. Kromě lepšího 
přístupu ke vzdělání, který Tutsiové oproti Hutu měli, zavedli belgičtí kolonizátoři 
identifikační karty obyvatel, kde bylo uvedeno, zda se jedná o příslušníka kmene Hutu nebo 
Tutsi. Tato skutečnost rovněž nepřispěla k uklidnění sporu. Belgická koloniální správa 
fungovala ve Rwandě až do 27. června roku 1962, kdy se Rwanda stala nezávislou. 

Následovalo dlouhé období vojenských převratů, násilného vysídlování Tutsiů, 
osočování jedné nebo druhé strany a mnoha etnických střetů. 

V září roku 1990 se tisíce Tutsiů vracelo z exilu domů poté, co prezident sousední 
Ugandy, Milton Obote, schválil zákon, který zakazoval cizincům v Ugandě vlastnit půdu a být 
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veřejně zaměstnán. Zároveň prezident Obote nařídil sčítání lidu, což návrat Tutsiů jen 
akcelerovalo.47  

Zbývalo jen, aby hutuuský prezident Rwandy Juvénal Habyarimana oficiálně návrat 
emigrantů povolil. Čekání způsobené administrativními záležitostmi se však Tutsiům 
v emigraci zdálo dlouhé a tak se rozhodli, že vstoupí do země za pomoci Rwandské 
vlastenecké fronty (RPF). Na vpád jednotek RPF však razantně odpovědělo Rwandské vládní 
vojsko a ve rwandsko-ugandském pohraničí tak propukly prudké boje. Tento okamžik je 
považován za začátek občanské války ve Rwandě. Následovala řada pokusů o sjednání 
příměří mezi oběma stranami, z nichž nejvýznamnější byla mírová dohoda v Aruši v Tanzanii 
z 22. července 1992.48 

Na základě tohoto mírového ujednání se Organizace africké jednoty (předchůdce 
Africké unie) rozhodla ustanovit Neutrální vojenskou pozorovací skupinu (Neutral Military 
Observing Group I – NMOG I), která měla s pouhými 50 členy monitorovat situaci v zemi. 
Příměří se zdálo být konečně efektivním, avšak boje nanovo propukly již na počátku února 
1993 a zmařily tak snahy Unie africké jednoty a Tanzanie na mír.49 

Bezpečnostní situaci ve Rwandě také moc nepomohla skutečnost, že se ve Rwandě 
neuvěřitelně zvýšil počet sečných a bodných zbraní, zejména mačet. Odhaduje se, že během 
roku 1993 jich bylo dovezeno až 600 000, což vedlo k vysoké militarizaci společnosti, což 
mírová smlouva z Aruši nemohla ovlivnit.50 
 
 Průběh mise UNAMIR 

 
Bylo proto zjevné, že se situace nemůže uklidnit bez mezinárodního zásahu. Vlády 

Rwandy a Ugandy proto požadovaly rozmístění vojenských pozorovatelů podél svých hranic, 
čímž by zabránily RPF v jejich vojenském využití. Rada bezpečnosti proto svoji rezolucí č. 846 
schválila v červnu 1993 Pozorovatelskou misi Organizace spojených národů pro Ugandu  
a Rwandu (United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda až UNOMUR), jejímž velitelem 
byl jmenován kanadský brigádní generál Roméo Dallaire.51 

V březnu roku 1993 byly obnoveny mírová jednání v tanzanské Aruše  
a 3. srpna téhož roku byla mezi oběma stranami podepsána mírová dohoda. Na základě této 
mírové smlouvy se Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rozhodla k říjnu roku 
1993 svou rezolucí č. 872 ustanovit Pomocnou misi Organizace spojených národů pro 
Rwandu (UNAMIR – United Nations Assistance Mission for Rwanda) a předchozí misi 
UNOMUR tak převést pod její velení. Velitelem mise byl opět jmenován Roméo Dallaire, 
který byl k této příležitosti povýšen do hodnosti Major generála.52 
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Hlavními úkoly mise UNAMIR bylo: 
 

 Pomoc při zajišťování bezpečnosti v hlavním městě Kigali. 

 Sledování, zda je dodržována dohoda o příměří. 

 Ustanovení rozšířené demilitarizované zóny. 

 Demobilizační proces. 

 Sledování bezpečnostní situace během závěrečného období přechodné vlády  
a zajištění řádného průběhu voleb. 

 Pomoc při odminování oblastí. 

 Právo vyšetřovat podezření z nedodržování mírových ujednání. 

 Zajišťovat bezpečnost při repatriaci uprchlíků a vysídlených osob. 

 Pomoc při koordinaci humanitární pomoci v rámci humanitárních operací. 
 
 Co se národnostního složení mírových jednotek mise týče, byla z počátku tvořena 
především belgickými vojáky v síle poloviny praporu (cca 400 osob) a dalšími 400 pracovníky 
z logistické podpory bangladéšského kontingentu. Trvalo dalších pět měsíců, než se podařilo 
naplnit sílu povolenou mandátem mise, 2 548 osob.53 
 V dubnu roku 1994 se hutuský prezident Rwandy, Juvénal Habyarimana, vracel 
společně se svým burundským protějškem Cyprienem Ntaryamirou z mírových jednání 
s tutsijskými povstalci do vlasti.54 V plánu bylo nejprve přistát ve rwandském hlavním městě 
Kigali, kde by si Habyarimana vystoupil a poté by letadlo pokračovalo dále do Burundi 
s prezidentem Ntaryamirou. Při přistání v Kigali bylo ovšem na prezidentské letadlo vypáleno 
několik střel ze země, z nichž dvě prezidentský stroj zasáhly, a oba prezidenti na místě 
zemřeli.55 
 Smrt obou vrcholných představitelů vyvolala nekontrolovatelnou vlnu násilí  
a zabíjení. Již 24 hodin po atentátu na prezidenta vytvořili členové hutuuských milic 
Interahamwe (v překladu: „Ti, kdo bojují pospolu“) a Impuzamugambi („Ti kdo mají společný 
cíl“) kontrolní stanoviště podél silnic a oddělovali Tutsie od Hutuů. Následně je pak popravili 
hned na místě za pomoci mačet a dalších zbraní. Vše působilo vysoce koordinovaným  
a spontánním dojmem.56 
 Odhaduje se, že pouze během prvních dvou týdnů masakrů bylo zavražděno kolem 
250 000 Tutsiů a umírněných Hutuů.57 Mezi prvními oběťmi byla i ministerská předsedkyně 
Agathe Uwilingiyimana, na jejíž dům zaútočil rozzuřený dav, donutil její přidělenou 
desetičlennou belgickou ochranku vojáků Organizace spojených národů složit zbraně a pak jí 
i jejího manžela doslova zmasakroval. Desetičlennou belgickou ochranku Organizace 
spojených národů čekal podobný osud. Byli odzbrojeni, odvezeni do nedalekého vojenského 
tábora, mučeni a poté zavražděni. 
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 Tato událost měla na pozdější vývoj celé mise UNAMIR obrovský dopad, neboť 
belgická vláda se po smrti svých mužů rozhodla celý svůj kontingent stáhnout zpět do vlasti. 
Mise UNAMIR tak přišla o nejlépe vycvičený, vyzbrojený a vybavený kontingent.58 Velitel 
belgického kontingentu, plukovník Luc Marchal byl poté v Belgii postaven před vojenský 
soud a obžalován, že nedokázal přijmout patřičná opatření, aby zabránil smrti svých mužů. 
Soud plukovníka Marchala nakonec osvobodil.59 
 Vlny masového vyvražďování nadále pokračovaly a společně s Tutsiemi se oběťmi 
začali stávat i umírnění Hutuuové, kteří se zabíjením nesouhlasili, nebo dokonce pomáhali 
některým Tutsiům. Nutno podotknout, že vyvražďování bylo prováděno jak Hutuuskými 
milice, tak i ve většinové míře Rwandskou armádou a prezidentskou gardou. 

RPF proto začala pokračovat v postupu ze severu a východu země. Následoval 
obrovský exodus, při němž uprchlo ze Rwandy přes 280 000 lidí převážně do Tanzanie  
a Zairu.60  
 UNAMIR se snažilo o sjednání příměří, avšak bez úspěchu. Naopak vzrostly útoky na 
mírové jednotky Organizace spojených národů ve Rwandě, což vedlo ke stažení několika 
zahraničních kontingentů (včetně již zmíněných Belgičanů) účastnících se mise. Jednotky 
Mise UNAMIR tak byly rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 912 
zredukovány, z mandátem povolených 2 548 osob na pouhých 270.61 
 Následně byla vydána rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 918 
ze 14. května 1994, která uvalovala zbraňové embargo na Rwandu a volala po okamžitém 
mezinárodním zásahu a navýšení jednotek UNAMIR k 5 500 osobám. Avšak trvalo téměř šest 
měsíců, než byla poskytnuta další podpora ze strany členských států a byli poskytnuti další 
vojáci pro mírové jednotky. 
 Dne 22. června 1994 byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených 
národů č. 929, na jejímž základě byly do země vyslány francouzské jednotky, které v rámci 
„Operace Tyrkys“ ustanovily humanitární ochrannou zónu na jihozápadě Rwandy. V srpnu 
téhož roku byla převedena pod správu mise UNAMIR. 
 Masakry trvaly až do 18. července roku 1994, kdy RPF získala kontrolu nad zbylým 
územím Rwandy a ustanovila přechodnou vládu. Masakry byly ukončeny, avšak počet obětí 
vzrostl téměř až k 1 000 000 obětí.62  
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 Zhodnocení mise UNAMIR 
 
Mise UNAMIR se nedá hodnotit jinak než jako neúspěšná, neboť zde Organizace 

spojených národů naprosto selhala. Důkazem slouží téměř 1 000 000 mrtvých Tutsiů  
a umírněných Hutuů během konfliktu. Na základě následujících faktorů mise UNAMIR 
neměla sebemenší šanci na úspěch. Byrokracie, lhostejnost, nedostatečné vybavení  
a podcenění celého konfliktu stály za jedním z nejhorších masakrů v dějinách lidstva.  
 Faktory, které značným způsobem ovlivnily průběh mise, byly zejména následující: 
 
 Mandát mise 
 
 Mandát mise byl – s ohledem na výbušnost regionu – koncipován příliš vágně. Slepá 
důvěra v mandát, kterou někteří členové jednotek UNAMIR trpěli, měla za následek jistou 
„nečinnost“. Podplukovník belgické armády, Jean Dewez, který byl předvolán jako svědek 
před vojenský soud v případu s velícím důstojníkem belgického kontingentu mise UNAMIR, 
plukovníkem Lucem Marchalem, který dle obžaloby nepřijal patřičná opatření, aby zabránil 
smrti deseti belgických vojáků pod svým velením, vypověděl: „Nepřijel jsem do Rwandy jako 
para-výsadkář, ale jako součást modrých přileb, symbolické přítomnosti pomoci Rwandě. Mé 
vnímání klasických operací Organizace spojených národů bylo, že Organizace spojených 
národů nebojuje.“63 
 Zde můžeme vidět vnímání důstojníka zasahujících jednotek, jenž celé své nasazení 
vnímal jako nebojové a že v souladu s mandátem mise ani bojovat nemá. Z čehož vyplývá, že 
při vzniku jakéhokoliv konfliktu se vojáci řídili rozkazy při vědomí, že nezasahovat je vlastně 
správné. 
 
 Byrokracie ze strany Organizace spojených národů 

 
Dalším faktorem, který významně ovlivnil úspěch celé mise byl fakt, že Rada 

bezpečnosti dlouho odmítala označit události ve Rwandě jako akt genocidy. Interní dohady, 
zda se o genocidu jedná či nikoliv stály životy mnoha lidí ve Rwandě. Rada bezpečnosti 
Organizace spojených národů se uznání genocidy vzpouzela hlavně z toho důvodu, že podle 
mezinárodního práva by z toho pro ni vyplývaly jisté právní následky s povinností zasáhnout 
a celou situaci řešit. Včetně potrestání viníků. Jedná se tak o naprostý kolaps Organizace 
spojených národů, kdy se snažila delegovat odpovědnost na někoho jiného.64 

To, že se skutečně jednalo o genocidu je více než jasné, neboť systematicky 
vyvražďován byl hlavně kmen Tutsiů. V úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia  
z 9. prosince 1948, přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů, stojí: 
„Genocida představuje jeden z následujících činů, spáchaný s úmyslem zničit úplně či 
částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu, jako je zabíjení členů této 
skupiny, způsobování vážné tělesné či duševní újmy členům skupiny, úmyslné působení na 
životní podmínky skupiny s cílem způsobit její úplnou nebo částečnou fyzickou destrukci.“65 
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Svazující předpisy, kterými se musely jednotky Organizace spojených národů mise 
UNAMIR, striktně řídit jim do jisté míry svazovaly ruce. Schopnost reagovat na určité situace 
byla značně omezena díky předpisům a rozkazům, které kdyby nebyly, tak by bylo možno 
zachránit daleko více lidí. Nutnost vystupovat pouze jako nezávislý pozorovatel, který situaci 
jen monitoruje a do konfliktu se nesmí zapojovat a nenadržovat ani jedné ze stran, toho byla 
jasným důsledkem. Organizace spojených národů se projevila jako nedostatečně flexibilní, 
když nebyla schopna reagovat na rychle se měnící situaci ve Rwandě. Nutnost projednávat 
každý krok jednotek UNAMIR na Radě bezpečnosti Organizace spojených národů nechával 
UNAMIR značně pozadu. Rychlejší rozhodování mohlo ovlivnit jak počet obětí, tak celkový 
výsledek mise.66 

 
 Nedostatečné personální složení a vybavení mise 
 

Co se jednotek mise týče, byla tvořena hlavně vojenským personálem z Bangladéše, 
Belgie, Ghany a Tunisu. Belgický kontingent se stáhnul po smrti deseti svých příslušníků, čímž 
zůstali misi k dispozici méně kvalitní jednotky, co se počtu, výzbroje a výcviku týče. I přesto 
však byli roztroušeni po hlavním městě Kigali a disponovali pouze lehkými zbraněmi. 

Vojenská skupina pro rychlou reakci byla tvořena příslušníky hlavně z bangladéšského 
kontingentu. Disponovali však pouze třemi obrněnými transportéry, což bylo v případě 
vypuknutí konfliktů na několika místech na jednou značně neefektivní. 
 Tuniský kontingent poskytoval 60 mužů, kteří sice byli dobře disciplinovaní  
a vycvičení, avšak nedisponoval žádnými vozidly, komunikačními prostředky nebo potřebnou 
logistikou. 
 Dle směrnice pro vlády poskytující vojenský personál pro misi UNAMIR, jenž byla 
sepsána v Sekretariátu Organizace spojených národů, „minomety a další těžké zbraně 
potřebující vícečlennou obsluhu nejsou pro operaci ve Rwandě potřebné.“ Žádné ze zbraní, 
které byly velením mise UNAMIR požadovány, nikdy nedorazilo. A to i včetně zbraní, které 
byly požadovány pro obranu letiště, což byl nejhorší možný scénář. Generál Dallaire 
i plukovník Marchal věděli, že pouze Belgie je schopna v co nejkratší době poskytnout 
zmíněné zbraně, avšak Belgie neposkytla vůbec nic.67 
 A když byly Spojené státy americké požádány o posílení operace, nabídly misi 
UNAMIR transportéry z dob Studené války. Nejednalo se však o věnování obrněné techniky 
misi, ale pouze o zapůjčení za čtyři miliony dolarů, přičemž jen zajištění jejich přepravy do 
Rwandy by vyšlo jen na šest milionů dolarů.68 
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Příloha: Graf 20 největších přispěvatelů uniformovaného personálu do mírových misí 
Organizace spojených národů. Stav k 31. květnu 2012. 
 

 
 
Příloha: Graf 20 největších přispěvatelů do rozpočtu mírových misí Organizace spojených 
národů. 
 

 


