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Základní informace

o Název: Hospodářské společenství západoafrických zemí

o Economic Community of West African States, ECOWAS.

o Datum vzniku: 1975

o Sídlo: Abuja (Nigérie), viz ilustrace.

o Počet členů: 15 států.

o Typ integrace: původně ekonomická, poté si společenství začalo zabývat i bezpečnostní oblastí.



ECOWAS v kontextu dalších regionálních uskupení v Africe …



Členská základna

o Zakládající členové: Benin, Burkina Faso (ještě jako Horní
Volta), Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali,
Mauritánie,Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra
Leone a Togo.

o Zakladatelská (tzv. Květnová smlouva) v Lagosu.

o Účel založení: Spolupráce v ekonomických a sociálních
otázkách s cílem zlepšit životní standard obyvatelstva
v participujících státech .





Stěžejní dokumenty organizace

o Protokol o neagresi (Protocol on Non-Agression) – zdržení se jakýchkoli aktů agrese, použití síly i její
hrozby a porušení politické nezávislosti.

o Protokol o vzájemné spolupráci při obraně (Protocol Relating to Mutual Assistance in Defence):
jakákoli ozbrojená hrozba či agrese proti jednomu členskému státu bude považována za hrozbu či
agresi proti celému společenství.

o V roce 1993 podepsána nová verze Smlouvy z Lagosu – přesah do bezpečnosti. Státy zavazuje
udržovat vztahy vedoucí k udržení míru, stability a bezpečnosti v regionu.

o Důležitým dokumentem je nařízení z roku 2008, které zřídilo Strukturu pro prevenci konfliktů
– jedná se o např. včasné varování, humanitární asistence, preventivní diplomacie.

o V roce 2012 pak Komise vydala dokument nazvaný Humanitární politika.



Hlavní principy organizace, jež se členové zavázali dodržovat

o rovnost a vzájemná provázanost členských států;

o solidarita a kolektivní samostatnost;

o mezistátní spolupráce, harmonizace politik a integrace programů;

o neútočení členských států;

o regionální mír, stabilita a bezpečnost;

o mírové urovnání sporů;

o podpora uznání a ochrana lidských práv, odpovědnost, ekonomická a sociální spravedlnost;

o uznání a dodržování pravidel a zásad Společenství;



Organizační struktura

o Úřad hlav států a vlád,

o Komise, 

o Parlament společenství, 

o Rada ministrů,

o Soudní dvůr společenství, 

o Specializované technické komise 

o Banka pro investice a rozvoj společenství. 



Organizační struktura

o Úřad hlav států a vlád - má podniknout opatření k progresivnímu rozvoji a realizaci jeho cílů, je
tvořen hlavami států nebo vlád; nemá příliš pravomocí.

o Komise - je výkonným orgánem společenství, v čele je prezident jmenovaný Úřadem na 4 roky.
Hlavní pravomoci - vykonávání rozhodnutí Úřadu a nařízení Rady, příprava setkání Úřadu, Rady
a technických komisí, příprava textů k přijetí Úřadem a Radou, příprava rozpočtů a programů aktivit
společenství, dohlížení na jejich výkon.

o Otázkami bezpečnosti se v rámci Komise zabývá Úřad komisaře pro politické záležitosti, mír
a bezpečnost.

o Parlament společenství - 115 zástupců členských států. Křesla rozdělena podle lidnatosti zemí
(minimální počet křesel je 5). Členové se scházejí minimálně dvakrát ročně, aby projednali jakékoli
otázky týkající se společenství (výstupem je doporučení pro jiné orgány); může být požádán
o vyslovení názoru k určité otázce.

o Orgán mechanismu pro řešení konfliktů: Rada bezpečnosti a mediace (Mediation and Security
Council, MSC) – rozhodování ve všech záležitostech týkajících se míru a bezpečnosti.



Nástroje pro řešení konfliktů

o Prevence:

o Zabránění vypuknutí konfliktu a jeho eskalaci a šíření; snaha o zmírnění napětí. Patří sem: Včasné
varování, preventivní diplomacii, preventivní odzbrojení a preventivní nasazení interaktivních
prostředků.

o Sankce:

o A) Podle Protokolu o demokracii - umožňuje uložit sankce státu, na jehož území, je demokracie náhle
ukončena jakýmikoli prostředky, nebo kde dochází k vážnému porušování lidských práv.

o B) Podle Smlouvy - stanovuje sankce uplatnitelné vůči státu neplnícímu své povinnosti.

o Pohotovostní síly ECOWAS - víceúčelové jednotky složené z vojenských, policejních a civilních útvarů,
připravené ve státě svého původu k okamžitému nasazení. Nástroje v humanitární oblasti - Tým
krizové reakce (ERT) pro boj s následky humanitárních katastrof (konflikty i katastrofy).

o Fond humanitární podpory - financování v oblasti humanitární politiky, umožnit pohotovou reakci.



Zásahy ECOWAS
o Pobřeží slonoviny (2002 - 2007): Prezidentské volby 2002. Generál Guei, ještě před sečtením

volebních výsledků se prohlásil za vítěze voleb, ačkoli by většinu získal jeho soupeř. Následkem byly
nepokoje.

o Pobřeží slonoviny (2010 - 2011): Volby (Gbagbo versus Quattara). Lídr Gbagbovy strany prohlásil za
neplatné hlasování v regionech, kde byl volen převážně Quattara, došlo k předběžnému vyhlášení,
předseda volební komise prohlásil za vítěze Quattaru (vítěz i pro ECOWAS). Prezident ústavního
soudu oznámení prohlásil za neplatné, vyhlásil vítězem Gbagba (neodkázal se smířit s mezinárodně
uznaným vítězem Quattarou. Následkem byly nepokoje.

o Guinea-Bissau (2012 - 2013): Dlouhodobé napětí mezi politickými a armádními představiteli.
Odmítnutí výsledků prvního kola prezidentských voleb.

o Mali (2012-2015): Severní část Mali je domovem kmene Tuaregů, kteří se již od vyhlášení nezávislosti
Mali v roce 1960 několikrát vzbouřili. K nepokojům z jara 2012 však přispěl pád Kaddáfího režimu
v Libyi, po němž se několik stovek kvalitně vyzbrojených Tuaregů, kteří tam na straně Kaddáfího
bojovali, vrátilo do Mali.





SWOT analýza zásahů ECOWAS

o SLABÉ STRÁNKY

o Implementace - disponuje bohatým teoretickým rámcem pro management konfliktů, ne vše ještě
funguje tak, jak je předpokládáno v dokumentech.

o Absence jasného vymezení vztahu s AU - problémy způsobuje také nevyjasněný vztah mezi ECOWAS
a Africkou unií. Předpokládá se, že budou tyto organizace v potřebné míře spolupracovat, avšak chybí
jakékoli bližší vymezení této spolupráce.

o Finanční nesoběstačnost - Problémy při financování misí - žádná z misí by nemohla efektivně
fungovat, nebýt podpory jiných států či organizací.

o Prevence - tato oblast je podceňována a její nástroje jsou využívány nedostatečně.

o Poměrně omezená loajalita členských států.



SWOT analýza zásahů ECOWAS

o SILNÉ STRÁNKY

o Diplomacie. Vyjednávání – schopnost přinutit strany konfliktu k dialogu, jenž vyústil v podpis příměří
a následně, podle povahy konfliktu, i v mírovou dohodu.

o Sankce: Pokud se vyjednávání nedaří podle představ, případně jsou-li vytvořené dohody porušovány.

o Rychlé zaujetí postoje – dokáže zaujmout vůči konfliktu a jeho stranám jasný postoj a určitým
způsobem velmi brzy zareagovalo.
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