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Anotace
Bakalářská práce „Paisley a McGuinness – stabilní základ pro Severní Irsko?“
pojednává o působení dvou hlavních aktérů nové severoirské vlády, vytvořené v květnu
2007, reverenda Paisleyho a Martina McGuinnesse, na pozadí konfliktu a mírového
procesu. Část práce se věnuje politickým začátkům obou osobností a tomu, jak se
formovaly jejich názory. Hlavním těžištěm je posledních deset let od podepsání
Velkopáteční dohody v roce 1998, kdy se práce zabývá vývojem politických názorů,
jímž oba politici prošli za dobu svého působení, a který stejně jako jejich vlastní
osobnost ovlivňoval i jimi reprezentované politické strany. Práce sleduje působení obou
politiků při vyjednávání Velkopáteční dohody a Dohody ze St Andrews, na pozadí
celkového vývoje unionistického a republikánského hnutí. Práce také popisuje vytvoření
severoirské vlády v květnu 2007 a vzájemnou spolupráci jejích dvou nejvýznamnějších
členů, Iana Paisleyho, prvního ministra, a Martina McGuinnesse, jeho zástupce.
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Annotation
Bachelor thesis „Paisley and McGuinness - stable basis for Northern Ireland?“ deals
with the involvement of two major personalities of the new Northern Ireland executive,
formed in May 2007, reverend Ian Paisley and Martin McGuinness, on the background
of the Northern Ireland conflict and the peace process. Part of the thesis deals with
political debut of both personalities and the way their views and ideas were formed. The
core of the thesis represents last ten years from signing the Good Friday agreement in
1998, where the thesis deals with the development of political views of both politicians,
which influenced themselves as well as the political parties they represent. The thesis
also describes activities of Ian Paisley and Martin McGuinness during the peace talks
leading to Good Friday agreement and St Andrews agreement on the background of
general development of the unionist and republican movements. Furthermore the thesis
describes the origin of the Northern Ireland executive set up in May 2007 and mutual
cooperation between the two most important figures – Ian Paisley, the First Minister,
and Martin McGuinness, the deputy First Minister.
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1.

ÚVOD
Situace v Severním Irsku představovala jeden z nejtrvalejších konfliktů 20.

století, který prošel více či méně bouřlivými fázemi, aby na jaře roku 2007 opět vysvitla
naděje na urovnání. Tento konflikt je chápán jak spor o rozdělení irského ostrova, které
lze datovat do dvacátých let 20. století, kdy došlo k oficiálnímu rozdělení ostrova a jeho
menší část – Severní Irsko – se stala součástí Spojeného království. Svobodný irský stát
a později Irská republika si toto území až do konce devadesátých let nárokovaly.
Období od devadesátých let až do roku 2007 se označuje za mírový proces, který měl za
cíl vyřešení konfliktu prostřednictvím rozhovorů a vyjednávání mezi severoirskými
politickými stranami za účasti britské a irské vlády. Jako skutečně dlouhotrvajícímu
konfliktu bylo Severnímu Irsku věnováno mnoho studií a stalo se předmětem mnohých
bádání. Avšak situace se v této části Spojeného království mění těméř neustále a
poslední dohoda dvou představitelů hlavních politických proudů v Severním Irsku,
reverenda Iana Paisleyho zastupujícího unionistický proud a Gerryho Adamse
zastupujícího republikánský proud, z října 2006 je obecně chápána jako průlomová
událost.
Tato práce se věnuje působení dvou hlavních aktérů nové severoirské vlády,
která vznikla v květnu 2007, reverenda Paisleyho a Martina McGuinnesse, na pozadí
řešení situace v Severním Irsku. Práce se zabývá vývojem politických názorů, jímž oba
politici prošli za dobu svého působení, a který stejně jako jejich vlastní osobnost
ovlivňoval i jimi reprezentované politické strany. Hlavním těžištěm je posledních deset
let od podepsání Velkopáteční dohody.
Téma práce bylo zvoleno z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že politická
dohoda uzavřená v St Andrews na podzim roku 2006 představuje významný mezník
v dějinách Ulsteru a navazuje na Velkopáteční dohodu, která znamenala první zásadní
průlom v dějinách konfliktu. Dalším zajímavým specifikem je podíl Irské republiky na
řešení konfliktu, který se na první pohled jeví jako vnitropolitický konflikt v rámci
Spojeného království, ale ve skutečnosti se Irské republiky významně dotýká.
Posledním důvodem je aktuálnost tématu; po dlouhých desetiletích trvajících nepokojů
se na počátku 21. století zrodila dohoda, která má potenciál završit mírový proces a
trvale ukončit konflikt v Severním Irsku.
Tato práce se snaží odpovědět na otázku, zda spolupráce reverenda Paisleyho a
Martina McGuinnesse stojí na natolik pevných základech, aby mohla vláda dlouhodobě
7

a stabilně fungovat. Základní otázkou je, zda se republikáni a unionisté, jako dva velmi
odlišné názorové a politické proudy, dokážou shodnout na elementárních principech,
jejichž respektování by umožnilo existenci vlády založené na principu sdílení
pravomocí.
Při psaní této práce byla použita metoda analýzy primárních i sekundárních
pramenů. Dále byla provedena analýza unionistického a republikánského diskursu
v Severním Irsku a jejich dílčí komaparace. V případě Severního Irska existuje mnoho
způsobů nazírání konfliktu a v této práci je použit přístup, který ve své knize představil
Paul Dixon. Jedná se o postup, který přikládá stejnou váhu činům jednotlivých aktérů
v konfliktu a vnějším okolnostem spolu se strukturálními fenomény, které jednotliví
aktéři nejsou schopni ovlivnit. Dokáže tak kromě názorů jednotlivých politiků
reflektovat i vnější faktory, jakými jsou například veřejné mínění, výsledky voleb či tlak
mezinárodní scény.1
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část představuje širší uvedení do
tématu, je věnována vysvětlení základních pojmů (např. unionisté, loyalisté,
republikáni, IRA, PIRA, apod.), které bývají často nepřesně používány, dále se věnuje
počátkům konfliktu a ve stručnosti popisuje nejdůležitější momenty konfliktu od konce
19. století. Součástí je i hlubší anlýza původu konfliktu, který souvisí s polarizací
severoirské společnosti. Přestože se celá práce orientuje na politické téma, zařazení této
analýzy je důležité, neboť v případě Severního Irska nelze opomenout sociální a
náboženský kontext právě proto, že jedním z podstatných fenoménů konfliktu je jeho
proměna ze sociálně-společenského konfliktu v konflikt politický.
Druhou část se zaměřuje na dvě politické osobnosti, reverenda Iana Paisleyho a
Martina McGuinnesse, a sleduje počátky jejich společenské angažovanosti a názory,
které zastávali v momentě, kdy se začali jako významnější členové pravidelně objevovat
ve společenských či politických organizacích. Odhalení pozadí obou osobností,
prostředí, ze kterého pocházeli, a jejich ranných politických názorů, je klíčové pro
pochopení jejich pozdějšího působení na politické scéně. V případě reverenda Paisleyho
toto období spadá do poloviny padesátých let, u Martina McGuinnesse se jedná o
počátek sedmdesátých let. Společně s názory jednotlivých aktérů je objasněn i obecný
postoj unionistického a nacionalistického/republikánského hnutí. V rámci této části je

1

Dixon, Paul. Northern Ireland: The Politics of War and Peace. Palgrave, Hampshire, New York 2001,
str. 28 - 31.
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věnován prostor i období Troubles, jelikož tato doba hrála důležitou roli v procesu
formování politického názoru obou aktérů.
Poslední, třetí část celé práce se zabývá působením Iana Paisleyho a Martina
McGuinnesse v mírovém procesu. Nejdříve se věnuje čtyřletému období vymezenému
podpisem Velkopáteční dohody v Belfastu v dubnu 1998 a obnovením přímé správy
Westminsteru nad Severním Irskem v roce 2002. Popisuje roli obou politiků při
vyjednávání Velkopáteční dohody, jakož i při její implementaci, vytvoření exekutivy a
její pozdější zablokování, které vedlo k obnovení přímé správy nad Ulsterem. Část
čtvrté kapitoly se zabývá také rolí Irské republiky a londýnské vlády – zejména
premiéra Tonyho Blaira – v řešení konfliktu. Dále poslední část práce sleduje působení
Paisleyho a McGuinnesse v době uzavření dohody ze St Andrews, následného britského
ultimáta pro sestavení vlády a březnových voleb do severoirského zákonodárného
shromáždění. Dále se zabývá samotným sestavením vlády v Severním Irsku v květnu
roku 2007, pracovními vztahy mezi Ianem Paisleym a Martinem McGuinnessem, a
krátce také dosavadním fungováním vlády.
Z hlediska literatury bylo velmi přínosných několik titulů. Pro základní uvedení
do tématu a přehled vývoje konfliktu v průběhu 20. století byla použita kniha Jana
Franka Konflikt v Severním Irsku a kniha autora severoirského původu Marca
Mulhollanda Northern Ireland: A Very Short Introduction. Důležitým zdrojem byl také
Politický systém Irska od Ivo Šlosarčíka. Kniha se primárně věnuje Irské republice a
Severním Irskem se zabývá pouze v jedné kapitole, ovšem přínosem této kapitoly je její
časový rozsah; jako jedna z mála současných knih popisuje události až do podpisu
Dohody ze St Andrews v roce 2006. Převážná většina knih vztahujících se k tématu
Severního Irska se zabývá událostmi do roku 1998 a neposkytuje tak přehled událostí
mírového procesu v posledních deseti letech. Kniha britského autora Paula Dixona
Northern Ireland: The Politics of War and Peace byla inspirací v otázce teoretického
přístupu a také cenným zdrojem detailních informací o mírovém procesu. Dalším
přínosným titulem byl Persecuting Zeal: A Portrait of Ian Paisley autora Dennise
Cooka, metodistického kněze původem ze Severního Irska. Toto dílo bylo důležité
zejména pro pochopení osobnosti Iana Paisleyho a prostředí, ze kterého vycházel a které
silně ovlivňovalo jeho politické názory. Fakt, že autor sám je knězem, přispěl zejména
k podrobné analýze Paisleyho náboženských postojů. Pro porozumění republikánskému
hnutí, politické strategii Sinn Féin a jejímu kontaktu s IRA byly použity dva tituly: Sinn
Féin: A Hundred Turbulent Years od Briana Feeneyho, bývalého člena nacionalistické
9

Sociálně demokratické labouristické strany, a A Secret History of the IRA od Eda
Moloneyho. Tento autor je novinář irského původu, který píše o Severním Irsku,
konfliktu a mírovém procesu již od roku 1978. Jeho práce je nestranná, velmi detailní a
výjimečná. Druhá edice uvedené knihy obsahuje popis událostí až do voleb do
severoirského shromáždění v roce 2007, navíc nabízí portrét Martina McGuinnesse,
který postihuje celý jeho dosavadní politický život. Tento fakt je důležitý vzhledem
k tomu, že byla vydána biografie Martina McGuinnesse – Martin McGuinness: From
Guns to Government od autora Liama Clarka – která ale nebyla při zpracování této
práce použita. Sám Martin McGuinness vyjádřil s obsahem knihy silný nesouhlas a
protestoval proti jejímu vydání, recenzenti ji označují za politicky předpojatou, plnou
nepřesností a nepodložených svědectví.
Pro druhou a třetí část této práce, které se zabývají děním v letech od roku 1998,
byly přínosné zejména internetové zdroje: webové stránky severoirské exekutivy,
deníku Guardian, deníku Belfast Telegraph a zpravodajství BBC News. Cenným
zdrojem informací byly také studie Dolní komory britského parlamentu.
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2.

SEVEROIRSKÝ KONFLIKT

2.1

TERMINOLOGIE
Severoirský konflikt může být nazírán z různých perspektiv a některé způsoby

nazírání vedou ke zjednodušování a nepřesnostem. Příkladem určitého zjednodušení je
nepřesné používání termínů katolík a protestant pro rozlišení skupin účastnících se
konfliktu. Tato nepřesnost pramení z faktu, že přestože se konflikt neodehrává
v náboženské rovině, je rozdíl v náboženské doktríně jedním z nejvýraznějších
odlišujících prvků obou soupeřících stran. V případě, kdy je severoirský konflikt
nazírán z politického hlediska, lze používat přesnější a vhodnější termíny, které
postihují politické směřování jednotlivých skupin.
Jednu ze stran v konfliktu představují zastánci setrvání Severního Irska ve
Spojeném království, kteří se podle způsobu, jímž chtějí dosáhnout svého cíle, dále dělí
na uninonisty a loajalisty. Unionisté se vyznačují prosazováním čistě politických metod,
zatímco loajalisté představují radikální konec spektra, nezdráhají se přímé konfrontace a
jsou zastánci případné samostatnosti Severního Irska.2 Unionisté o sobě smýšlejí jako
o Britech a přestože jsou z velké části protestanté, lze mezi jejich voliči nalézt i zástupce
katolické komunity. Základní proud unionismu reprezentují tři politické strany:
Ulsterská unionistická strana (Ulster Unionist Party; UUP), která je představitelkou
tradičního unionismu a naprostá většina jejích voličů je protestantského vyznání.
Demokratická unionistická strana (Democratic Unionist Party; DUP) Iana Paisleyho se
hlásí k radikálnímu unionismu a vzhledem k UUP je pravicovější. Třetí významnější
stranou je Alianční strana Severního Irska (Alliance Party of Northern Ireland; AP),
kterou lze vzhledem k předchozím označit za středovou stranu, jejíž členové pochází
rovnoměrně z obou komunit. Na druhé straně se loajalisté většinou sdružovali ve více či
méně militantních uskupeních jejichž příkladem může být Ulsterská dobrovolnická síla
(Ulster Volunteer Force; UVF), Ulsterská obranná asociace (Ulster Defence
Association; UDA) či Ulsterská protestantská akce (Ulster Protestant Action; UPA),
kterou spoluzakládal i reverend Paisley.

2

Dixon, Paul. Northern Ireland..., str. 12 - 14.
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Druhou stranu konfliktu reprezentují zastánci spojení obou částí ostrova a
vytvoření jednotného Irska, kteří se vnitřně dělí na dvě základní skupiny, nacionalisty a
republikány. Nacionalisté jsou obecně umírněnější a přiklánějí se k politickému
soupeření, zatímco republikáni jsou radikálnější, militaristicky orientovaní a pro
dosažení svého cíle neváhají použít násilí.3 Příkladem politické strany, která byla až do
poloviny devadesátých let 20. století dominantním zastáncem nacionalistických zájmů
je Sociálně demokratická labouristická strana (Social Democratic Labour Party; SDLP),
která se profilovala jako středová strana. Typickými reprezentanty republikánů jsou
politická strana Sinn Féin, která vznikla jako uskupení vytvořené za účelem boje za
svobodu Irska již roku 1905, a Irská republikánská armáda (Irish Republican Army;
IRA), která představovala militantní křídlo hnutí a dlouhou dobu byla jeho
nejvýraznějším a silně dominantním prvkem. Ovšem, jak i tato práce ukáže, rozlišování
nacionalistů a republikánů není jednoznačné a mnohdy bývá jeden z termínů používán
souhrnně pro všechna uskupení s převážně katolickou podporou. Důvodem může být
fakt, že republikánské hnutí prošlo během mírového procesu takovým vývojem, který
většinu rozdílů mezi republikány a nacionalisty smazal. Ještě předtím ale republikánské
hnutí prošlo nejvýznamnějším štěpením ve své historii. Ivo Šlosarčík ve své knize říká,
že k nejzásadnějšímu rozkolu došlo v roce 1970, kdy se obě složky hnutí rozdělily na
oficiální a prozatímní, kde oficiální směr prosazoval zapojení do legitimních politických
struktur a uznával násilí pouze za účelem obrany. Sinn Féin se rozpadla na prozatímní
Sinn Féin, předchůdkyni současné stejnojmenné politické strany, a Oficiální Sinn Féin,
která se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let transformovala do Dělnické strany
se silně levicovým programem. Obdobně se rozštěpila i militantní složka hnutí na
Oficiální IRA (Official IRA; OIRA) a Prozatímní IRA (Provisional IRA neboli
„Provos“; PIRA). Míra radikalizace OIRA klesala, stejně jako počet jejích aktivit a
během osmdesátých let v podstatě přestala vyvíjet činnost. PIRA zůstala aktivní a
v průběhu osmdesátých let se stala synonymem dnešní IRA. Ještě v roce 1998 došlo k
menšímu odtržení, kdy na protest proti Velkopáteční dohodě vznikla frakce Pravá IRA
(Real IRA; RIRA). Tato frakce ovšem ustala v činnosti poté, co všechny severoirské
politické strany, včetně Sinn Féin, odsoudily její vražednou akci ve městě Omagh,
v hrabství Tyrone na západě Severního Irska, při které zemřelo 31 osob.4

3
4

Dixon, Paul. Northern Ireland..., str. 7 - 8.
Šlosarčík, Ivo. Politický systém Irska. SLON, Praha 2007, str. 230.
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Významnou roli v otázce severoirského konfliktu nehrají pouze politická hnutí,
ale i geografická poloha na severu irského ostrova. Pro označení území Severního Irska
se vžil ekvivalent Ulster, který v současné době zahrnuje pouze šest hrabství: Antrim,
Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry a Tyrone. Původní historický Ulster se
ovšem skládal z devíti hrabství, kromě šesti výše jmenovaných ještě Cavan, Donegal a
Monaghan, která byla v roce 1921 ponechána Svobodnému irskému státu, protože jejich
obyvatelstvo bylo ve většině katolické a pro-irské. V rámci geografické terminologie je
významné i město Derry/Londonderry, kde protestantské obyvatelstvo Severního Irska
používá název Londonderry, zatímco katolická veřejnost upřednostňuje název Derry.
V této práci bude jednotně používán název Derry, bez jakýchkoli intencí
upřednosťnovat jednu či druhou stranu. Derry, nacházející se v hrabství Derry na
západě Severního Irska, blízko hranic s Irskou republikou, je druhé nejvýznamnější
město v Severním Irsku a také významným centrem nacionalismu.5

2.2

KOŘENY KONFLIKTU
První konflikty a neshody se mezi Irskem a Anglií objevily už ve 12. století a

v následujících stoletích přetrvaly. Významným momentem byl také přelom 16. a 17.
století, kdy na podnět Anglie přišli do oblasti Ulsteru zejména skotští ale také angličtí
kolonisté, čímž na severu Irska vznikla svébytná komunita s rozdílným náboženským
vyznáním, kulturou a politickými názory. Ke spojení Irského království a Království
Velké Británie došlo roku 1801 na základě zákona o Unii (The Act of Union 1800).
Ulster si i v 19. století udržoval specifickou pozici v rámci irského ostrova, ovlivněnou
zejména průmyslovou revolucí. Ulster měl silně průmyslový charakter, s důrazem na
loďařství a textilní průmysl, zatímco zbytek ostrova byl jednoznačně zemědělský. Tento
rozdíl se nejvýrazněji projevil v polovině 19. století, kdy došlo v Irsku k hladomoru
v důsledku působení bramborové plísně a neúrody, a kdy zemřel asi 1 milion Irů.6
Přestože se hladomor projevil v některých jižních a západních částech Ulsteru, zdaleka
nedosáhl takového rozsahu jako v ostatním Irsku, což vedlo k dalšímu prohloubení
rozdílů mezi Ulsterem a zbytkem ostrova. Dalším palčivým problémem bylo držení
půdy, kdy většinu půdy v Ulsteru ostatně jako v celém Irsku drželi protestanti a katolíci
5

Mapa Irska a Severního Irska viz. Příloha č. 1 a 2 na konci této práce.
Mulholland, Marc. Northern Ireland: A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York
2002, str. 8.
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byli jako nájemci diskriminováni. Navíc si Ulster na Británii vytvářel další vazby,
zejména obchodního charakteru, aby si zajistil odbyt pro průmyslové výrobky. Na
počátku 20. století tyto vazby ostře kontrastovaly s nevolí vůči Velké Británii
převládající na zbytku ostrova.
V politické rovině se již od poloviny osmdesátých let 19. století začaly
objevovat myšlenky na Home Rule, tedy autonomní vládu pro Irsko a ostatní části
Spojeného království. Koncept Home Rule předpokládal vytvoření místních parlamentů
a exekutiv ve všech zemích království, na které měly být převedeny pravomoci centrální
vlády, týkající se například kultury, školství apod. Pravomoci v oblasti daní,
bezpečnostní a zahraniční politiky, obrany země a další by zůstaly v rukou londýnské
vlády. Charles Parnell z Irské parlamentní strany obhajoval myšlenku na Home Rule
v Severním Irsku a jeho snahu podporoval ve Westminsteru i britský liberální premiér
William Gladstone, zastánce široké autonomie pro Irsko. Gladstone se ji pokoušel
prosadit v parlamentu poprvé už v roce 1886, ale kvůli odporu konzervativců a části
vlastní Liberální strany tehdy neuspěl. Naopak jednoznačně proti myšlence na Home
Rule se stavěli ulsterští unionisté, kteří nakonec utrpěli porážku, když se roku 1912
podařilo Liberální straně v parlamentu prosadit zákon o irské autonomii. Reakce
ulsterských unionistů byla jednoznačně záporná, kvůli strachu ze ztráty svého
výsadního postavení v Irsku vystoupili s požadavkem na vyjmutí Ulsteru z autonomie, a
aby dokázali, že jsou připraveni tento postoj hájit všemi prostředky, založili na počátku
roku 1913 militantní Ulsterskou dobrovolnickou sílu, UVF. Nacionalisté na to reagovali
založením sborů Irských dobrovolníků (Irish Volunteers; IV), což vedlo k nárůstu napětí
mezi oběma skupinami. Přestože zákon o irské autonomii nakonec vešel v platnost až
měsíc po vypuknutí první světové války byla jeho realizace odložena.7
Proti-britští radikálové ovšem chtěli využít momentu, kdy byla vláda plně
zaměřená na válku, a zorganizovali v Dublinu povstání na velikonoční pondělí 24.
dubna 1916. Patrick Pearse, který stál v čele republikánů, přečetl v centru Dublinu
prohlášení o vzniku republiky. Britové povstání během pěti dnů potlačili a jeho šestnáct
vůdců popravili. Přestože republikáni vojensky neuspěli, Velikonoční povstání mělo
v dlouhodobé perspektivě svůj význam, protože silná britská reakce pobouřila do té
doby loajální irskou veřejnost. Po skončení války, na začátku roku 1919, se irští
poslanci zvolení do britského parlamentu za stranu Sinn Féin rozhodli odejít a založit

7
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vlastní irský parlament, tzv. Dáil. Přihlásili se k republice vyhlášené roku 1916 a
požadovali mezinárodní uznání nezávislé irské republiky. Takový požadavek byl pro
Brity naprosto nepřijatelný a celá situace vyústila v britsko-irskou válku. Britské vládě
se na sklonku roku 1920 podařilo Irsko de facto rozdělit na dvě části, když zákonem
o irské vládě udělila autonomii nové provincii Severní Irsko v rámci Spojeného
království. O rok později, v prosinci 1921, přijala irská delegace v Londýně britské
podmínky a souhlasila s ukončením války. Ulster byl od zbytku ostrova odtržen a na
jihu vznikl Svobodný irský stát se statutem dominia. Někteří irští radikálové toto
ujednání nechtěli respektovat a Irsko tak prožilo dva roky občanské války. V roce 1923
vyhrál pragmaticky orientovaný proud, který byl se smlouvou s Brity spokojen.8
Během druhé světové války se Severní Irsko ukázalo být velkým přínosem pro
Spojené království, naopak Irsko využilo válku k rozvolňování pouta s Británií. V roce
1948 tehdejší irský premiér ohlásil vystoupení Irska z Commonwealthu a vyhlášení
republiky, z dominia se tak stává samostatná Irská republika. Britská vláda v reakci na
to vydala tzv. zákon o Irsku (Ireland Act), ve kterém jasně uvedla, že Severní Irsko je a
bude součástí Spojeného království, dokud severoirský parlament nerozhodne jinak.
Od této doby se konflikt přesouvá na území Severního Irska, kde se odehrává
mezi místními uskupeními více či méně radikálními. Nejpalčivěji se ovšem konflikt už
od počátku 20. století projevoval v sociální rovině. Severoirská společnost zaznamenala
posun k ještě výraznější separaci katolické a protestantské komunity a rozdělila se podle
náboženského klíče, který byl téměř stoprocentně totožný s národní identitou. Katolíci
se stále v naprosté většině cítili být etnickými Iry a Protestanti Anglosasy. Příslušníci
obou komunit smíšené sňatky prakticky neuzavírali, žili v oddělených čtvrtích a děti
posílali do vlastních oddělených škol, neformální styky se příliš nepěstovali a různé
aktivity spojené s volným časem, ať se jednalo o sportovní kluby, či společenská
sdružení, byly rozděleny podle etnického klíče. Katolíci přitom žili v horších
materiálních poměrech a museli se vyrovnávat s diskriminací ze strany protestantů
v mnoha oblastech politického i sociálního života.9

8
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3.

POLITICKÉ ZAČÁTKY IANA PAISLEYHO A
MARTINA MCGUINNESSE
Reverend Ian Paisley je jednou z nejvýznamnějších osobností politické scény

v Severním Irsku. Jeho osoba je téměř synonymem celé jedné strany sporu a jeho jméno
se v kontextu konfliktu stalo legendou. Ian Paisley započal svou politickou kariéru
v padesátých letech a stálé místo v politice získal na začátku sedmdesátých let, kdy
založil svou vlastní politickou stranu DUP. Právě sedmdesátá léta a období Troubles
představují jednu z nejbouřlivějších fází v historii konfliktu, a zároveň bod, ve kterém
se potkávají Ian Paisley a Martin McGuinness. McGuinness se právě v napjaté
atmosféře počátku nepokojů stal aktivním členem republikánského hnutí a položil
základy pro svou budoucí politickou kariéru.

3.1

IAN PAISLEY
Ian Richard Kyle Paisley se narodil 6. dubna roku 1926 v Armaghu, v hrabství

Armagh na jihu Severního Irska. Narodil se do rodiny baptistického kněze, který už za
sebou měl v té době první změnu církve. Ianův otec původně patřil k oficiální irské
církvi Church of Ireland, ale kolem roku 1908 se rozhodl odejít a přidat se k malé
skupince baptistů. Ještě později se stal členem Oranžského řádu.10 Jako baptistický kněz
působil Ianův otec v kostele na Hill Street ve městě Ballymena v letech 1928 až 1933,
kdy u něj došlo k dalšímu zvratu.11 Tehdy založil vůbec první Bratrské shromáždění ve
městě.12 Ianův otec a následně i náboženské vzdělání značně ovlivnily utváření dalších
názorů Iana Paisleyho, který už jako mladý projevil hluboký zájem o práci svého otce a
pravidelně ho doprovázel během nedělních bohoslužeb. Přestože se v dětství Ian
projevoval jako outsider, trochu osamělý a nešikovný chlapec, během dospívání se této
pověsti rychle zbavil. Už v roce 1942, ve svých šestnácti letech, byl přijat do velmi
10

Oranžský řád je bratrská protestantská organizace s těžištěm v Severním Irsku a Skotsku. Byl založen
1795 v hrabství Armagh v tehdejším Irsku a pojmenován po Vilémovi Oranžském, který roku 1690
porazil v bitvě u Boyne katolické vojsko Jakuba II. Oranžský řád je často označován za sektářskou
organizaci, protože osoba katolického vyznání se nemůže stát členem. Toto omezení ovšem platí i pro
některé protestantské církve.
11
Cooke, Dennis. Persecuting Zeal: A Portrait of Ian Paisley. Brandon, Dingle 1997, str. 25.
12
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fundamentalistického semináře na evangelické škole ve městě Barry, které se nacházelo
poblíž Cardiffu v jižním Walesu.13 V této době se Ian Paisley rozhodl, že se jako jeho
otec stane knězem. Rozhodnutí to bylo vcelku očekávané a ze strany rodiny velmi
podporované. Navíc se v průběhu studií ukázalo, že po svém otci zdědil Ian nadání
velkého rétora. V letech 1945 a 1946 dostával mnohá pozvání, aby jako host kázal
v kostelech a na otevřených shromážděních. Brzy ke svému talentu přidal i hluboký
zájem o politiku a snažil se do ní všemožným způsobem zapojit. V roce 1948, kdy se
stal členem Oranžského řádu a ukázal se být zdatným obhájcem unionistických politiků,
se už neprojevoval jako nesmělý chlapec, nýbrž jako dominantní osobnost, která toužila
být v centru dění.14 Důležitým momentem Paisleyho osobnosti je fakt, že absolutně
neviděl problém mezi spojení náboženství a politiky. Na jeho politických názorech se
tento postoj odrážel celá desetiletí, v podstatě až do současnosti.
Právě náboženské cítění a chápání stálo u zrodu většiny jeho politických postojů.
V tomto ohledu byl velmi silný odkaz proti-katolického smýšlení, který Ianovi
Paisleymu zanechal jeho otec. Sám Ian, později už jako reverend, svá kázání a učení
často stavěl na základě proti-katolického smýšlení. Proti římsko-katolickému vyznání
měl dvě zásadní námitky. Za prvé, nepovažoval římsko-katolické vyznání za
křesťanské, což je tvrzení, které se jako červená nit vine celým jeho životem, ať už na
politické scéně či v jeho působení klerika. Svá tvrzení zakládal na předpokladu, že
římsko-katolické vyznání je postaveno na podvodném systému klamů, který si klade za
cíl dominovat náboženskému světu. V praxi se tyto principy podle Paisleyho
projevovaly zejména v otázce striktní organizace církve a přílišné autority římskokatolického kněze. Za druhé kladl na bedra římského katolicismu plnou odpovědnost za
Troubles. Podle reverenda Paisleyho mohla za vlnu násilností v Severním Irsku výlučně
římsko-katolická církev v čele s papežem, která podněcovala své věřící vůči všemu
protestantskému. Tento zásadní postoj jednoznačně orientovaný proti katolické církvi
vytvořil stabilní a neotřesitelný ideologický základ pro jeho pozdější politické postoje.15
Autor Paisleyho biografie Dennis Cooke tvrdí, že proti-katolické názory
reverenda Paisleyho jsou fundamentální, někdy až nábožensko-fanatické, navíc
argumentační linie, ze které při tom vychází, je nesprávná. Reverend své závěry staví na
nesprávných či záměrně upravených zdrojích, a tradice, na které se odvolává,
13

Bruce, Steve. God SaveUlster: The religion and Politics of Paisleyism. Oxford University Press,
Oxford 1986, str. 29.
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interpretuje pokřiveným způsobem tak, aby sestavily obraz, jenž pečlivě buduje. Jako
příklad nesprávné interpretace uvádí Dennis Cooke Paisleyho inspiraci slavnými
reformátory, jako byli Luther, Kalvín, John Wesley a Charles Hodge. Paisley, který
často citoval Luthera i Kalvína a tvrdil, že navazuje na jejich tradici, interpretoval jejich
myšlenky a spisy velmi nepřesně. Oba reformátoři, přestože katolickou církev i institut
papeže kritizovali a odmítli se římsko-katolické církvi podřídit, ji uznávali jako součást
křesťanského náboženství. Tento zásadní fakt Ian Paisley nereflektuje a ze spisů obou
reformátorů čerpá poze kritiku římsko-katolické církve.16 Takové jednání ilustruje
podstatnou část osobnosti reverenda Paisleyho jako dobrého řečníka, který ale také
dokáže manipulovat a strhnout plnou pozornost, aniž by to, co hlásá, podložil pevnými
prameny. Deniss Cooke shrnuje tento Paisleyho rys následujícími slovy: „(...) proto, aby
přesvědčil ostatní o svém názoru [že římsko-katolická církev není křesťanská církev –
pozn. autorky] je připraven z historie vybírat jen ty události, které mohou podporovat
jeho analýzu.“17
V roce 1951 založil Ian Paisley Svobodnou presbyteriánskou církev (Free
Presbyterian Church of Ulster) a stal se vedoucí postavou této denominace, kterou byl
až do ledna 2008, kdy ho nahradil reverend Ron Johnstone.18 Počátek padesátých let je
doba, kdy začal promlouvat do politiky, vyjadřovat se k veřejným tématům a prosazovat
svou osobu. První kontakt s vysokou politikou zaznamenal už roku 1949, kdy vedl
volební kampaň Tommyho Colea. Tommy Cole byl v té době unionistickým poslancem
ve Westminsteru za Východní Belfast a roku 1949 se účastnil voleb do Stormontu;
kampaň byla úspěšná a Paisley se zdál být k politice připoután čím dál tím silněji.19 Na
podzim roku 1956 stál reverend Paisley u zrodu Ulsterské protestantské akce, která byla
založena jako militantní složka odpovídající na tehdejší potenciální kampaň IRA. UPA
se v roce 1966 stala základem Protestantské unionistické strany (Protestant Unionist
Party; PUP), za niž ve volbách do Stormontu v roce 1969 kandidoval Ian Paisley, a stala
se také předchůdkyní Demokratické unionistické strany, kterou založil Ian Paisley na
počátku 70. let. V první polovině šedesátých let se Paisley soustavně vyjadřoval
k veřejným a politickým otázkám z titulu ochránce všech protestantů, který sám sobě
přiřkl. Velmi ostře vystupoval proti politice Terence O’Neilla, tehdejšího unionistického
16
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premiéra Severního Irska. O’Neill se snažil vést politiku dialogu s oběma stranami,
prosazoval konec sektářství a spolupráci s Irskou republikou. Pozval dokonce do
Belfastu na oficiální návštěvu irského premiéra20 Séana Lemasse, který pak na oplátku
hostil O’Neilla v Dublinu. Premiérova politika na domácí scéně narazila na vlnu
odporu, zejména v táboře radikálních unionistů, mezi které patřil i reverend Paisley.
Tito radikálové vnímali kroky premiéra jako zaprodání unionistických a hlavně
protestantských zájmů nenáviděným katolíkům a Ian Paisley, který se stal zosobněním
tohoto odporu, neustále verbálně útočil na O’Neilla. Celkově se atmosféra ve druhé
polovině šedesátých let v Severním Irsku zhoršovala a pozvolna předznamenávala
začátek Troubles. Paisley toto ovzduší pečlivě využíval ve svůj prospěch a posiloval
svou popularitu s vidinou zisku politické pozice. Aby upevnil svůj vliv a zároveň získal
efektivnější prostředky na kampaň proti O’Neillovi, založil roku 1966 vlastní noviny,
čtrnáctideník the Protestant Telegraph, a Komisi pro ochranu ulsterského zřízení
(Ulster Constitution Defence Committee; UCDC).21 V atmosféře roku 1966 vznikly dvě
protestantské částečně militantní organizace: Ulsterští protestantští dobrovolníci (Ulster
Protestant Volunteers; UPV) a Ulsterská dobrovolnická síla (UVF), která navázala na
stejnojmennou organizaci z dvacátých let.
Podobné aktivity, zakládání různých uskupení více či méně militantních, se
odehrávaly i mezi nacionalisty a republikány. Vyostřování situace přimělo vládu ve
Westminsteru věnovat své provincii více pozornosti a roku 1968 si premiér Spojeného
království Harold Wilson pozval na konzultaci Terence O’Neilla, Williama Craiga,
severoirského ministra pro domácí záležitosti, a Briana Faulknera, severoirského
ministra obchodu. Londýn vyslovil Terenci O’Neillovi podporu a ten tak mohl
v Severním Irsku vyhlásit svůj pětibodový reformní program, který sliboval nápravu
v několika nejdůležitějších oblastech politické diskriminace katolického obyvatelstva.
Výlučně protestantské policejní jednotky tzv. B-Specials měly být rozpuštěny, mělo
dojít ke zrušení zákona o zvláštních pravomocích22, v otázce řešení bytového problému
měl být zaveden bodový systém, navíc měla být zřízena kancelář ombudsmana, který by
se zabýval stížnostmi katolického obyvatelstva. Součástí reformy mělo být i zrušení
zastupitelstva v Derry a revize volebního práva do místních zastupitelstev, kde platil
20
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(gerrymandering) zajišťoval protestantům převahu i v oblastech s většinovou katolickou
populací.23 Zpočátku se zdálo, že uspěje, ale atmosféra ve společnosti byla velmi
zjitřená a Ian Paisley ji neváhal dalšími útoky na premiéra dále vyhrocovat. Navíc uvnitř
unionistické strany začal vytvářet silnou opozici vůči O’Neillovi, který byl v únoru
1969 nakonec nucen vyhlásit volby. Ve volebním okrsku Bannside, kde O’Neill
obhajoval své křeslo, se proti němu postavil samotný Ian Paisley, kandidující za PUP.
Přestože O’Neill své křeslo obhájil, výsledky pro něj musely být zklamáním.24 Jelikož
nevyhrál žádným zásadním rozdílem, dalo se předpokládat, že bude pro svou politiku
mezi radikálními unionisty jen těžko hledat příznivce. Navíc postupem času začali i
nacionalisté považovat předloženou reformu za nedostatečnou a premiér tak ztratil i
jejich podporu. Terence O’Neill neviděl v nastalé situaci východisko a 28. dubna 1969
rezignoval. Ve funkci ho nahradil major James Chichester-Clark, bývalý ministr
zemědělství.
V dubnu 1970 se konaly doplňovací volby do Stormontu. Protože O’Neill přijal
jmenování doživotním lordem, měl Ian Paisley šanci znovu soutěžit o křeslo
v parlamentu. Tentokrát vyhrál. Jeho politické sebevědomí neuvěřitelně vzrostlo a
rozhodl se zúčastnit i červnových voleb do Westminsteru. Fakt, že opět vyhrál a stal se i
poslancem ve Westminsteru za Jižní Antrim, byl znamením rostoucí popularity jím
prosazované politiky. Rok 1970 byl v mnohých ohledech rokem zlomovým. Ještě před
vznikem DUP se na scéně objevily dvě středové strany: Alianční strana Severního Irska
a Sociálně demokratická labouristická strana. SDLP se pak na dlouhá léta stala
dominantní stranou hájící nacionalistické zájmy, jelikož konkurující Sinn Féin nebyla až
do poloviny devadesátých let uznána za legitimní.25 Změny postihly i protestantský
unionismus, který jasně směřoval k vytvoření vlastní politické strany, ale nestalo se tak
až do září 1971. Tehdy založil reverend Paisley svou politickou stranu, DUP, jejímž
předsedou je dodnes.26 Podle popisu jednoho z jejích členů, Desmonda Boala, byla DUP
pravicově orientovaná strana s levicovým sociálním programem.27
23
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3.2

TROUBLES
Termín Troubles je obecně používaný pro označení období opakujícího se násilí

v Severním Irsku ve druhé polovině šedesátých a během sedmdesátých let 20. století.
Tomuto období předcházela rozsáhlá kampaň za občanská práva diskriminovaných
katolíků, která poté, co byla střety mezi oběma komunitami v Severním Irsku vyhrocena
na pokraj udržitelnosti, vybuchla ve vlnu násilností, z nichž nejznámější je tzv. Krvavá
neděle.
Celá šedesátá léta a zejména jejich druhá polovina se nesla ve znamení
rostoucích protestů severoirských katolíků týkající se jejich sociální situace. Katolická
komunita v Severním

Irsku byla v mnoha ohledech

znevýhodněna, přičemž

nejmarkantnější byla jejich diskriminace v zaměstnání a též při získávání bytů a domů
ze státního fondu.
Komplikace, jimž museli katolíci v otázce získávání bytů čelit, se mnohdy
vykládají jako pečlivý kalkul ze strany protestantských unionistů. Celý problém
spočíval v majetkovém censu při volbách a v praktikách gerrymanderingu. Unionisté
zvyšovali své šance na udržení vlivu v orgánech místní správy tím, že pro potřeby voleb
znevýhodňovali méně majetné irské katolíky. Tato strategie fungovala a v drtivé většině
orgánů místní správy měli jasnou převahu unionisté, čímž získali možnost promlouvat
do otázek bydlení.28 Ve druhé polovině šedesátých let došlo ke zformování hnutí za
občanská práva katolíků. Jednalo se např. o Kampaň za sociální spravedlnost (The
Campaign for Social Justice), Společnost Wolfa Tona (the Wolfe Tone Society),
Severoirská asociace pro občanská práva (the Northern Ireland Civil Rights
Association, NICRA) a mnoho dalších.29 Zásadním spojujícím článkem daných
organizací bylo jednoznačné zaměření na otázku občanských práv. Nejednalo se
o národní hnutí ani o hnutí s dalšími politickými ambicemi. Jeho cílem bylo zbavit
katolíky škatulky s hanlivým označením druhořadého občana, tzv. second-class
citizen.30 Mezi prostředky, jichž hnutí využívalo, patřily především nenásilné
demonstrace a pochody, kterým severoirská vláda zpočátku nevěnovala příliš
28
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30
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pozornosti. Zdánlivý nezájem vlády rychle přerušil incident z října 1968, kdy aktivisté
pozvali na pochod proti diskriminaci konaný v Derry i některé britské labouristické
poslance, jenž se tak stali přímými svědky napadení pochodu Královskou ulsterskou
policií (Royal Ulster Constabulary; RUC).31
NICRA v reakci na napadení pochodu začala okamžitě požadovat politickou
reformu a naplnění svých požadavků. Severoirský premiér O’Neill prosadil výše
zmíněný pětibodový reformní plán v listopadu a propagoval jeho podporu v televizním
vystoupení. NICRA, která v té době představovala největší a také nejvýznamnější
organizaci hájící občanská práva katolíků, byla ochotná reformy přijmout a dočasně
zastavit pořádání demonstrací a pochodů. Ovšem republikánští radikálové považovali
reformy za nedostatečné a unionističtí radikálové naopak za příliš vstřícné. Změna na
postu severoirského premiéra v dubnu 1969 uklidnila konzervativní spektrum
unionistického tábora, ale pro katolické obyvatelstvo signalizovala změnu k horšímu.
Zejména chudší vrstvy katolíků se upnuly na myšlenku, že jedině konfliktem mohou
dosáhnout svého cíle, a proto se angažovali ve srážkách a bitkách s policií. Kdy se
protestanti začnou bránit, bylo v tu chvíli jen otázkou času.
Vrcholem všudypřítomného napětí, které už více jak rok severoirskou společnost
sužovalo, byl tradiční oranžistický pochod naplánovaný na 12. srpna 1969 opět v Derry.
Srážka se zdála být nevyhnutelná. „Mladí katolíci v Derry měli předem vyrobené
zápalné lahve, a tak bylo jen otázkou, jak velkého rozměru srážky nabudou.“32 Boj
katolíků proti protestantům se zvrhl na boj katolíků s RUC, která měla dohlížet na
pořádek. Oddíly policie byly téměř výhradně složené z protestantů a lze tudíž
předpokládat určité osobní zaujetí. Srážky přerostly v několikadenní šarvátku známou
jako Battle of Bogside, kdy se v ulicích Derry začaly stavět barikády a z katolických
čtvrtí vznikly tzv. no-go zóny, kam místní obyvatelstvo odmítlo vpustit jakéhokoli
zástupce státních orgánů. Zprávy o událostech v Derry se rychle šířily celým Ulsterem.
Na napjatou atmosféru v Belfastu zapůsobily jako škrtnutí sirkou; i zde vypukly
nepokoje, jenž přerostly v obecný útok na katolíky. Kvůli rozsahu nepokojů a
pravděpodobné zaujatosti místních pořádkových sil byla vláda nucena požádat o pomoc
Westminster. Pořádek a obranu katolíků tak zajistily až britské vojenské jednotky, které

31
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15. srpna dorazily do Derry a Belfastu.33 Tímto zásahem skončila éra, kdy se Londýn
nemusel přímo angažovat v záležitostech Ulsteru. Severní Irsko se v následujících
letech stalo jedním z klíčových témat britské domácí politiky.
Začátek období Troubles přinesl ještě jednu zásadní změnu – doslova
zmrtvýchvstání IRA a Sinn Féin. Obě organizace, ve vedení v podstatě personálně
propojené, stály v první polovině šedesátých let na okraji zájmu a někteří dokonce
předpovídali jejich úplný zánik.34 Obě organizace procházely obdobím generační změny
ve vedení, což mělo určující vliv na jejich akceschopnost. Ještě během prvních
násilností v létě 1969 měla většina katolického obyvatelstva v Belfastu i Derry pocit, že
se nemají na koho obrátit, a s ochranou musela spoléhat na britské vojenské jednotky.
Avšak během několika let zaznamenaly jak Sinn Féin, tak zejména IRA značný nárůst
popularity a počátek sedmdesátých let se už nesl pod jejich taktovkou. Navíc nepokoje
způsobily v březnu 1971 další změnu na postu premiéra, kdy odstupujícího majora
Chichester-Clarka vystřídal Brian Faulkner. Premiér Faulkner zastával linii tvrdého a
neústupného postoje vůči republikánům a zradikalizovanému katolickému obyvatelstvu.
Prosadil internaci pro všechny, kteří narušovali veřejný pořádek a bezpečnost. Jeho
opatření se však zdálo být velmi nerovnoměrně uplatňováno pouze vůči republikánským
radikálům. Poslanci ve Stormontu si v tehdejší situaci natolik vyhroceným přístupem
nebyli jistí a apelovali na britského ministerského předsedu, aby intervenoval.
Londýnská vláda nebyla nakloněná dalšímu zasahování v Ulsteru, ale na druhé straně
čelila možnosti, že by se v důsledku její nečinnosti mohla situace zhoršit, a proto se
Westminster nakonec k velké nelibosti katolické části společnosti rozhodl zaštítit akce
severoirské vlády. Obavy londýnské vlády, že v očích republikánů a těch, kteří je
podporovali, ztratí pověst nestranného arbitra se tímto krokem naplnily.
Vrcholem násilností se stala neděle 30. ledna 1972, kdy britští vojáci v Derry
zastřelili 13 účastníků mírového protestního pochodu.35 Příčina střelby a celý incident
nebyly uspokojivě vysvětleny a vojáci byli pro nedostatek důkazů a nepřehlednost
situace zbaveni viny. Krvavá neděle (Bloody Sunday), jak je tento den běžně
označován, znamenala konec ulsterské autonomie. Uprostřed spirály násilí, jež se po
Krvavé neděli rozhořela, rozhodla londýnská vláda o převzetí všech pravomocí
33
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Stromontu s platností od 28. března 1972.36 Po padesáti letech se tak Severní Irsko
dostalo pod přímou správu Westminsteru.
Napjatá situace na přelomu let 1969 a 1970 vnesla do severoirské společnosti
značnou míru radikalizace, která se projevila i v nárůstu počtu členů jednotlivých
militantních organizací, ať už protestantských či katolických. Právě v této době se
v centru událostí poprvé objevil Martin McGuinness.

3.3

MARTIN MCGUINNESS
James Martin Pacelli McGuinness se narodil 23. května 1950 v Derry. Svou

politickou kariéru, stejně jako Ian Paisley, započal ve velmi mladém věku. S velkou
pravděpodobností to bylo spíš dílem okolností než úmyslně. Během dospívání zažil
vypjatou náladu ve společnosti, byl přímo v centru dění, když se formovalo hnutí za
občanská práva a sledoval vyostřující se spory ulsterských obyvatel. Derry, kde se
narodil a kde také vyrůstal, je druhé největší město severního Irska a díky blízkosti
hranic s Irskem vždy bylo tradiční baštou nacionalistů.37 Severoirská společnost byla
známá svou extrémní polarizací, počínaje školstvím, přes sportovní a kulturní aktivity
až po hledání zaměstnání. Díky době a atmosféře, do které se Martin McGuinness
narodil a ve které dospíval, lze vypozorovat podstatný rozdíl mezi ním a Ianem
Paisleym. Reverend Paisley nálady ve společnosti jen využíval k prosazení vlastní
osobnosti a zájmů, zatímco jeho politické názory se formovaly na pevném základu
náboženské výchovy a bezmezné víře v pravdivost a pravost svého přesvědčení. Vnější
okolnosti neměly na jeho názory podstatný vliv, tedy alespoň po většinu jeho kariéry až
do doby, kdy se stal hlavním představitelem unionismu a kdy DUP předstihla ve
volbách UUP.
U Martina McGuinnesse lze vysledovat jasné ovlivnění vnějšími okolnostmi. Ve
svém oficiálním profilu na webových stránkách strany Sinn Féin uvádí, že těsně po
napadení mírového pochodu v Derry, v říjnu 1968, se stal členem hnutí za občanská
práva a začal se poprvé veřejně angažovat.38 Ovšem napětí mezi oběma komunitami
vyšroubované až na pokraj únosnosti ho zřejmě přimělo, stejně jako tisíce jiných
36
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mladých mužů, angažovat se aktivněji. Do IRA vstoupil na přelomu let 1969/1970, ve
svých dvaceti letech.39 V řadách republikánské armády se nevídanou rychlostí
vypracoval a už na počátku roku 1972 byl druhým mužem ve velení IRA v Derry. Cestu
k významnému postu v rámci organizace mu usnadnil fakt, že „Provos“, poté co došlo
ke štěpení v IRA, měla velmi omezenou pozici. Představovala v podstatě izolovanou
organizaci s centrem v Belfastu a nedalo se hovořit o tom, že by měla zásadnější vliv
v ostatních částech Ulsteru.40 Během let 1970 a 1971, kdy jak IRA, tak Sinn Féin
zaznamenaly nárůst čenů i vlivu, využil McGuinness silné pozice v svém domovském
Derry a pomáhal tam vybudovat místní základnu IRA. Právě skutečnost, že stál v centru
dění, když IRA získávala pevnou pozici v Derry, vynesla Martina McGuinnesse roku
1972 na vysokou pozici v rámci republikánské armády.
Navíc v témže roce měl příležitost se poprvé zapsat do povědomí britských
politiků, když se v Londýně zúčastnil tajného jednání s ministrem pro Severní Irsko
Williamem Whitelawem. Delegace zastupující republikánské zájmy měla celkem sedm
členů, mezi nimi byl i Gerry Adams, vedoucí postava Sinn Féin a IRA, který byl
v červnu propuštěn z internace, aby se mohl jednání zúčastnit. Adams byl přítomen
z titulu nejvyššího velitele IRA v Belfastu. Martin McGuinness se účastnil jako
zástupce IRA v Derry, čímž byl na jednáních reprezentován republikánský proud dvou
největších měst Ulsteru. Samozřejmě u jednání nechyběl ani vrchní velitel IRA, Sean
Mac Stiofain. William Whitelaw si od tohoto tajného setkání příliš nesliboval a
uspořádal ho hlavně proto, aby si jednotlivé strany měly možnost vyjasnit svá
stanoviska. Nepřekvapil ho proto nesplnitelný a nekompromisní požadavek Adamse a
McGuinnesse na stažení Velké Británie z Irska do roku 1975.41
Vybudování dobré pověsti McGuinnesse v republikánských kruzích paradoxně
přispěl i fakt, že byl v Irské republice v roce 1973 za své aktivity v IRA odsouzen
k šesti měsícům vězení. Při té příležitosti prohlásil: „Bojujeme proti zabíjení našich lidí.
Jsem členem Oglaigh na Eireann [název IRA v irštině – pozn. autorky] a jsem na to
velmi, velmi hrdý.“42 Další výrazný kariérní postup pro Martina McGuinnesse přinesl
rok 1976, kdy se stal prvním mužem obnoveného Severního velitelství, tzv. Northern
Command. Severní velitelství se stalo svébytnou jednotkou, která nezávisle na
39
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dublinském vedení IRA, rozhodovala o tzv. válečné zóně a převzala pravomoc řídit
agendu a veškeré vojenské operace na území celého Severního Irska a ještě v několika
přilehlých hrabstvích Irské republiky, v praxi to znamenalo přesun řízení IRA z Dublinu
do Belfastu. Vytvoření samostatného Severního velitelství přineslo výraznou
centralizaci aktivit IRA v oblasti Ulsteru a umožnilo McGuinnessovi ovlivňovat
obsazování významnějších postů v řadách republikánské armády, a tak zvyšovat svůj
vliv.43 Ovšem IRA i Sinn Féin se stále potýkaly s generačním problémem a s tím
spojenou otázkou budoucího směřování. Starší a konzervativnější generace neústupně
trvala na radikální linii republikánských zájmů a považovala Sinn Féin za pouhou
hlásnou troubu, nesamostatnou odnož, kterou může IRA podle potřeby využívat.
V opozici vůči starší generaci se v republikánském hnutí vytvořilo křídlo mladší
generace, které v čele s Gerry Adamsem usilovalo o změnu přístupu. Mladší členové
byli více nakloněni Adamsově konceptu aktivního republikánství, který se snažil
zatraktivnit Sinn Féin a získat jí stejný vliv v rámci republikánského hnutí, jaký měla
IRA. Hlavní princip aktivního republikánství spočíval v ukončení politiky parlamentní
abstence, kdy členové Sinn Féin zvolení do irského parlamentu neměli nadále odmítat
zasednout v tomto orgánu a měli své mandáty přijmout. Zároveň měla Sinn Féin ambici
vstoupit do komunitní politiky a podílet se na místní správě. Cílem aktivního
republikánství bylo prezentovat Sinn Féin jako politickou alternativu s pozitivním
programem.44 Martin McGuinness se stal velkým propagátorem tohoto aktivního
přístupu a byl to právě on, kdo později pomohl Sinn Féin vymanit se z područí IRA a
vybudovat si jasnou a koherentní politickou strategii. Svůj odklon od militantního
postoje a oddanost výše zmíněnému cíli potvrdil roku 1982, když se stal jedním z pěti
kandidátů Sinn Féin zvolených do Severoirského shromáždění.45 Svou cestu do popředí
severoirské politiky, kde setrvává dodnes, završil v roce 1983, kdy se stal
místopředsedou Sinn Féin.
Zde lze najít obecnou paralelu mezi postoji Iana Paisleyho a Martina
McGuinnesse. Reverend Paisley neměl problém skloubit náboženství a politiku, naopak
je propojoval, stejně jako dokázal McGuinness propojit své působení v IRA
s politickými aktivitami Sinn Féin. Ačkoli McGuinness popírá aktivní působení ve
vysokém vedení IRA po roce 1983, kdy se stal místopředsedou Sinn Féin, existují
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spekulace o jeho činnosti v Severním velitelství a Armádní radě (IRA Army Council),
která sloužila jako rozhodovací orgán IRA. Tito dva zapálení muži se museli nutně na
politické scéně střetnout. Jeden z nich se nechával slyšet, že nikdy nedovolí rozvolnění
unie s Velkou Británií, natožpak aby v Ulsteru vládli katolíci, kteří ani nejsou pořádní
křesťané. Jeho náboženský radikalismus hraničící s fanatismem silně ovlivnil schopnost
kompromisního jednání a vedl k častému vyhrocování vztahů mezi oběma komunitami.
Druhý bojoval za sjednocení obou částí irského ostrova pod vládou Dublinu. Kariéru
započal v IRA, která stála na hranici militantní a teroristické organizace, jejímiž cíli byli
především protestantští představitelé severoirské administrativy, významní činitelé
Ulsteru a představitelé britské správy. Působení Martina McGuinnesse, muže
s minulostí vrcholného velitele IRA v dobách největších násilností, jako důležitého
vyjednavače v průběhu mírového procesu je zdánlivě velmi překvapivé, jeho přínos je
ale neoddiskutovatelný.
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4.

OD VELKOPÁTEČNÍ DOHODY 1998 K OBNOVENÍ
PŘÍMÉ SPRÁVY 2002
Významným prvkem severoirského konfliktu, který nelze opominout, je vliv

britské a irské administrativy na jeho řešení. Vliv londýnské vlády je samozřejmý už
z toho důvodu, že Severní Irsko je jednou ze zemí Spojeného království. Naopak vliv
Dublinu na řešení konfliktu britská vláda dlouhou dobu odmítala. K první
institucionalizaci irského zapojení došlo až v roce 1985, kdy byla podepsána Angloirská dohoda, jež mimo jiné Irské republice přiznávala konzultativní roli v politice
Severního Irska. Irská republika si od svého zapojení slibovala možnost konzultací
v politice týkající se Ulsteru, a tím určitý vliv na dění na severu ostrova. Britové ve
spolupráci s Irskou republikou viděli možnost prosazovat společné zájmy, vytvořit
jednotnou základnu pro vyjednávání s ulsterskými politickými aktéry. Tato spolupráce
začala plně fungovat už na počátku devadesátých let, kdy se britský premiér a irský
Taoiseach začali pravidelně scházet, aby diskutovali o otázkách Severního Irska.
Prvním příkladem spolupráce byla tzv. Společná deklarace, kterou v prosinci
1993 vydal John Major a jeho irský protějšek Albert Reynolds.46 Oba politici se
zavázáli, že jejich země budou podporovat mír, usmíření a stabilitu v Ulsteru a jsou
připraveny usilovat o ukončení konfliktu politickými prostředky. John Major a Albert
Reynolds uvedli do pohybu mírový proces a otevřeli cestu vzájemným jednáním. Ačkoli
jejich pozice vůči ulsterským jednajícím stranám nebyla tak otevřená jako pozice jejich
nástupců, do mírového procesu se zapsali jako ti, kteří udělali první krok. Pozice Johna
Majora byla ovlivněna také faktem, že od roku 1993 ve Westminsteru potřeboval hlasy
ulsterských unionistů, jelikož jeho Konzervativní strana disponovala jen malou většinou
v dolní komoře parlamentu. Taková pozice měla vliv na jeho severoirskou politiku a
způsobila její částečné zpomalení. Navíc když byl v prosinci 1994 zvolen irským
Taoiseachem John Bruton, známý svým negativním postojem vůči republikánskému
hnutí, stál mírový proces před velkou překážkou.47 Celá devadesátá léta se nesla ve
znamení jednání bez výraznějších posunů či úspěchů, a v roce 1996 dokonce došlo
k menší krizi. Řešení přineslo až vítězství Tonyho Blaira a jeho Labouristické stranyv
46
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parlementních volbách roku 1997. Díky přesvědčivé většině v Dolní sněmovně
nepodléhal takovému vlivu severoirských poslanců, a mohl tak zaujmout mnohem
otevřenější postoj vůči řešení konfliktu. V červnu 1997 došlo ke změně i na postu
irského předsedy vlády, jímž se stal předseda středové strany Fianna Fáil Bertie Ahern,
který okamžitě projevil stejnou míru otevřenosti a ochoty intenzivně se věnovat řešení
severoirské otázky jako Tony Blair. Oba dva politici se podíleli na vyjednávání o
Velkopáteční dohodě a dokázali v domácí politice prosadit splnění závazků, které pro
obě země z dohody vyplývaly.

Uzavření Velkopáteční dohody (někdy také nazývané Belfastská dohoda, podle
místa jejího podepsání) představovalo zásadní zlom v pokračování mírového procesu
v Severním Irsku. Celá devadesátá léta se odehrávala ve znamení série nejrůznějších
rozhovorů. Ať už se jednalo o tajné schůzky zástupců IRA se zástupci britské vlády,
Sinn Féin s Johnem Humem, předsedou SDLP, či Sinn Féin se zástupci Irské
republiky.48 Téměř sedmileté snažení nakonec přineslo ovoce.
Během devadesátých let se Martin McGuinness stal spolu s Gerrym Adamsem
mediální tváří republikánského hnutí. Od roku 1991 se účastnil všech významných
jednání, které Sinn Féin vedla. Talent stratéga, který dokáže ovládnout své emoce, měl
příležitost využít jako hlavní vyjednavač Sinn Féin o Velkopáteční dohodě. Jak již bylo
řečeno výše, McGuinness jednoznačně podpořil snahu změnit obraz moderního
republikánského hnutí ve smyslu podpory mírového řešení. Oddanost tomuto principu
dával najevo ochotou jednat se zástupci Irské republiky i britské vlády. Ačkoli z něj
jeho minulost v IRA činila velmi kontroverzní osobnost, značně přispěla k úspěchu
nové strategie Sinn Féin. IRA se jen nerada vzdávala moci, ale když nálada společnosti
a veřejné mínění ukázaly, že lidé v Severním Irsku nejsou dále nakloněni politickému
násilí, byla nucena uznat nevyhnutelnost změny. Přítomnost osobnosti, jakou byl Martin
McGuinness, ve vedení strany měla zaručit, že zástupci republikánského hnutí budou
pamatovat na odkaz IRA a pokusí se v rámci možností hájit její zájmy.
Vícestranné vyjednávání, které později vedlo až k přijetí Velkopáteční dohody,
začalo 10. června 1996. Celkem bylo pozváno osm severoirských politických stran,
včetně Sinn Féin a DUP.49 Otázku, které strany k jednání přizvat, vyřešily speciální
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volby do Severoirského Fóra, orgánu vytvořeného v roce 1996 speciálně pro účely
vyjednávání, které později vedlo k Velkopáteční dohodě. Strany, které dostaly mandát
od voličů, se tak mohly účastnit jednání. Došlo proto i k tak paradoxní situaci, že
k jednání musela být přizvána DUP, jejíž předseda označil principy budoucí
Velkopáteční dohody za vyhlášení války Ulsteru.50 Sinn Féin se mohla účastnit jednání
teprve po splnění podmínky přerušení vojenských operací a klidu zbraní ze strany IRA.
Ačkoli vedení IRA pochybovalo o mírovém procesu jako takovém a stavělo se
nepřátelsky vůči myšlence složení zbraní, Martin McGuinness dokázal využít svého
vlivu a od konce roku 1996 jasně prohlašoval, že klid zbraní je „nejen dosažitelný, ale i
žádoucí“51. V listopadu 1996 navíc McGuinness oznámil, že IRA je připravena přijmout
návrh George Mitchella, bývalého amerického senátora a lídra mírových jednání
v Severním Irsku, který obsahoval myšlenku zahájení odzbrojení IRA souběžně
s probíhajícím jednáním. Začátkem roku 1997 dokázali McGuinness s Adamsem
v Armádní radě IRA prosadit tzv. taktické období klidu, které znamenalo přerušení
aktivit IRA před nadcházejícími volbami do britského parlamentu. Ze strany
McGuinnesse to byl kalkul, který předpokládal zvýšení šancí Sinn Féin na zisk
mandátů, pokud před volbami nedojde k žádnému násilnému incidentu, který by mohl
ovlivnit umírněnější spektrum voličů Sinn Féin. Květnové volby z roku 1997 přinesly
Sinn Féin kromě dvou křesel ve Westminsteru i další zisk v podobě vítězství labouristů.
S příchodem nové vlády Tonyho Blaira a jeho New Labour došlo k zásadní změně na
postu ministra pro Severní Irsko. Konzervativce Sira Patricka Mayhewa nahradila ve
funkci Mo Mowlam, která byla stejně jako premiér mnohem otevřenější vůči všem
aktérům. Navíc ke změně vlády došlo i v Irské republice.
McGuinness dokázal využít této příznivé situace a přesvědčil Armádní radu
IRA, aby souhlasila s uzavřením příměří a vyhlásila klid zbraní, k čemuž 19. července
došlo a Sinn Féin se tak otevřela cesta k jednacímu stolu. Získat podporu pro vyhlášení
klidu zbraní nebylo jednoduché. McGuinness ale použil tři pádné argumenty, které
vysoké vedení IRA nemohlo popřít: za prvé, britská vláda podporovala účast
republikánů na mírovém procesu; za druhé, preference a podpora Sinn Féin neustále
stoupaly; a za třetí, nátlak irské vlády a Clintonovy administrativy přiměly Tonyho
Blaira určit přesné datum začátku oficiálního jednání a také termín, do kterého měla být
uzavřena dohoda, což by zamezilo průtahům a obstrukcím v jednání. Na druhou stranu
50
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McGuinness jasně prohlásil, že se IRA vrátí k vojenským operacím pokud jednání
selžou, nebo pokud budou unionisté požadovat jako podmínku účasti na jednání
odzbrojení IRA.52 Od září 1997 se tak Sinn Féin zařadila mezi jednající strany a její
zájmy hájil jako hlavní vyjednavač McGuinness. Naprosto opačný postoj ovšem zaujal
Ian Paisley se svými radikálními unionisty a odmítl se rozhovorů účastnit.
Paisleyho DUP vystoupilo z oficiálního jednání v červenci 1997 v reakci na
události spojené s tradičním pochodem Oranžského řádu z kostela Drumcree ve městě
Portadown v hrabství Armagh. Tento pochod byl specifický tím, že na své trase
procházel převážně katolickou čtvrtí, což vyvolávalo nevoli u místního obyvatelstva, a
stejně

jako

v předchozích

dvou

letech

vedlo

k potyčkám

mezi

mladými

katolíky/republikány, loajalisty a britskými vojáky. Ian Paisley tento incident využil
jako záminku a na protest proti počínání stoupenců IRA a Sinn Féin rozhodl
o vystoupení své strany z vyjednávání a potvrdil tak svůj tvrdý postoj, že za žádných
okolností nebude nevyjednávat se Sinn Féin. Reverend Paisley tímto krokem izoloval
DUP od možnosti ovlivnit podobu dohody a tato separace se ještě více prohloubila o
dva měsíce později, kdy UUP vedená Davidem Trimblem odsouhlasila účast Sinn Féin
na rozhovorech a po téměř osmdesáti letech zrušila vlastní zákaz o jednání se zástupci
republikánů. Přestože David Trimble získal na popularitě například tím, že se
každoročně účastnil pochodu z Drumcree, kde byl viděn bok po boku s Ianem Paisleym,
jeho strana patřila k umírněnějším. A právě tento konstruktivní postoj mu získal
sympatie Britů, kteří ho považovali za mnohem lepšího partnera k vyjednávání než
Paisleyho. Ian Paisley, jenž těžce nesl fakt, že by měl hrát „druhé housle“, se rozhodl
udržet tvrdou linii a vystupoval proti dohodě, kterou považoval za „výprodej národních
zájmů“.53 Tento postoj mu vydržel ještě několik let, jak ukazuje například jednání
s Tonym Blairem v květnu 2005, kdy prohlásil, že Velkopáteční dohoda by měla být
konečně „důstojně pohřbena“ a mělo by se začít s čistým štítem.54

Velkopáteční dohoda byla podepsána 10. dubna 1998 zástupci poměrně širokého
spektra severoirských politických stran. Jako pozorovatelé se na dohodě účastnili
britský premiér, irský Taoiseach a kongresman George Mitchell.55 Dohoda upravovala
52
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tři dimenze pro řešení konfliktu: první z nich přestavovaly vztahy v rámci Severního
Irska, druhá dimenze se zabývala vztahy Severního Irska a Irské republiky, konečně
třetí dimenze se věnovala vztahům mezi Irskou republikou a Velkou Británií.
V rámci první dimenze měl být v Severním Irsku zaveden nový systém vlády,
měla být obnovena devoluce a přenastaveny vztahy mezi oběma komunitami. Dohoda
obnovila jednokomorové zákonodárné shromáždění se 108 poslanci, kde měl být
zaveden princip hlasování napříč komunitami (cross community vote; CCV), který by
zbránil silovému přehlasování na základě etnické příslušnosti. Pro exekutivu měl platit
stejný princip. Druhá dimenze se zabývala vytvořením Severo-jižní ministerské rady
složené ze zástupců výkonné moci Severního Irska a Irské republiky. Rada měla sloužit
ke konzultacím a kooperaci; dále měla možnost regulovat aktivity ve vymezených
oblastech týkajících se přeshraniční spolupráce a území celého ostrova. Třetí dimenze
navázala na britsko-irské instituce, které se poprvé objevily už roku 1985 v Dohodě ze
Sunningdale. Velkopáteční dohoda ustavila Britsko-irskou mezivládní konferenci,
složenou ze zástupců britské a irské vlády. Tato instituce měla fungovat na principu
konsenzuálního rozhodování a sloužila čistě jako prostor pro výměnu informací a
konzultace v otázkách společných zájmů.56
Dalším důležitým bodem, který Velkopáteční dohoda přinesla byly plánované
změny v britské a irské ústavě. Irská republika se zavázala, že vypustí ze své ústavy
články 2 a 3, jenž prohlašovaly Severní Irsko za právoplatnou součást území Irské
republiky, nad kterou jen momentálně není možné vykonávat jurisdikci. Spojené
království mělo změnit svou ústavu v podobném smyslu a Westminster se zavázal
přijmout legislativu, která umožní spojení obou částí ostrova, pokud se pro takové
uspořádání vyjádří v referendu většina severoirských obyvatel.57 Jan Frank popsal
Severní Irsko po takových změnách jako území se sporným ústavním statusem, jehož
budoucnost měli v rukou jeho vlastní obyvatelé.58
Dohoda byla komplexem smluv, jehož další součástí byla i jednotlivá ujednání
o lidských právech, odzbrojení a bezpečnosti, policii a soudnictví, vězních,
implementaci Dohody, referendech v Ulsteru a Irské republice, a konečně také o
volbách do zákonodárného shromáždění.59
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Je sporné, za jak velký milník lze Velkopáteční dohodu považovat. Pokud bude
interpretována jako dohoda dvou nesmiřitelných protivníků, kteří se konečně usnesli, že
se v rámci soupeření omezí pouze na používání politických metod a zbraní, pak ji lze
považovat za velmi úspěšnou. Byť zřeknutí se násilí může vypadat jako dosažení
malého cíle v rámci velkých očekávání, pro běžné občany Ulsteru takové rozhodnutí
znamenalo naději na bezpečnější život. Pro politiky na všech stranách představovala
dohoda značné ústupky, které bylo možné prosadit jedině s pevnou vidinou míru.
Zástupci jednotlivých stran zejména v Severním Irsku museli tyto ústupky obhájit před
svými voliči na domácí půdě, což nebyl jednoduchý úkol, jak se později ukázalo.
Velkým úspěchem, který nelze Velkopáteční dohodě upřít je, že vedla pokud ne
k úplnému zastavení, tak alespoň k velmi výraznému omezení násilí v Severním Irsku.
Politickou stabilitu ale zaručit nedokázala. Jedním z možných důvodů byl fakt, že
bezpodmínečnou podporu dohodě vyjádřily jen středové strany AP, UUP a SDLP.
Paisleyho DUP dohodu jasně odmítla a ani Sinn Féin ji nepřijala s bezmezným
nadšením a měla jisté výhrady. Navíc v nadcházejících letech zaznamenaly obě tyto
strany nárůst preferencí, který byl obecně spojený s klesající podporou Velkopáteční
dohody.

4.1

REFERENDUM, VOLBY A NOVÁ EXEKUTIVA
Jelikož byly součástí dohody ústavní změny, muselo v Irské republice i

Severním Irsku projít referendem. Obě referenda byla naplánována na tentýž den, aby
nedošlo k ovlivnění výsledků. Hlasování se konalo 22. května 1998 a v obou částech
ostrova dopadlo s kladným výsledkem. Volební účast v Severním Irsku dosáhla 81 %
všech oprávněných voličů, z nichž se 71,1 % vyslovilo pro souhlas s Velkopáteční
dohodou. V Irsku se referenda zúčastnilo jen 56 % oprávněných voličů, z nichž 94 %
hlasovalo pro ratifikaci Dohody.60 Po jednoznačně vyjádřené podpoře následovaly
25. června volby do zákonodárného shromáždění. Tyto volby vyhrála UUP v čele
s Davidem Trimblem, druhá byla SDLP, a teprve za nimi skončila Paisleyho DUP a
Sinn Féin. (viz. Tabulka v příloze č. 3) Shromáždění se poprvé sešlo 1. července a
zvolilo Davida Trimbla na post premiéra a Seamuse Mallona (SDLP) jako
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vicepremiéra.61 Podle nových ustanovení mohla mít exekutiva

kromě premiéra a

vicepremiéra maximálně deset členů a navíc při jejím sestavení musel být uplatněn
princip cross comunity vote. Dle tohoto principu bylo deset ministerských postů
rozděleno následovně: UUP a SDLP získala každá 3 ministerstva, DUP a Sinn Féin
získaly po 2 resortech. Právě zde se na scéně znovu objevuje Martin McGuinness, který
byl jako zástupce Sinn Féin nominován na post ministra školství. Podobně jako Gerry
Adams, se ani Ian Paisley vlády neúčastnil. Pro reverenda Paisleyho by bylo
nepřijatelné, aby se on osobně podílel na vládě se zástupci Sinn Féin, a proto navrhl
druhého muže DUP Petera Robinsona, na post ministra pro místní rozvoj.62
Optimismus z nastalé situace bohužel neměl dlouhého trvání. Veřejná podpora
Velkopáteční

dohody

se

začala

rychle

vytrácet.

Unionisté

věřili,

že

nacionalisté/republikáni získali podpisem dohody více výhod, když přitom udělali méně
ústupků. Přímo úměrně šíření toho názoru ve společnosti klesala podpora Velkopáteční
dohody. Poté, co došlo k ustavení funkčního shromáždění, narazil Martin McGinness na
první zásadní překážku v podobě vzniku severoirské exekutivy. Unionističtí poslanci
začali zvyšovat své požadavky vůči IRA pod hrozbou neuznání účasti Sinn Féin na
severoirské exekutivě za právoplatnou. V podstatě UUP demonstrovala vůli sestavit
vládu za účasti republikánů pouze pod podmínkou odzbrojení IRA. Pro McGuinnesse i
Adamse byl tento požadavek nepřijatelný; zvlášť když v Ulsteru existovalo i několik
loajalistických militantních skupin, pro jejichž odzbrojení měly platit stejné podmínky.
McGuinness tak strávil většinu roku 1999 vyjednáváním na jedné straně s britskými
autoritami a na straně druhé s vedením IRA. S britským premiérem vyjednával o
podpoře a eventuálním vlivu na Davida Trimbla. Vedení IRA žádal hlavně o trpělivost,
udržení klidu zbraní a také obecně o podporu politiky Sinn Féin. Koncem září 1998
došlo k průlomu, kdy Martin McGuinness veřejně prohlásil, že Sinn Féin a IRA jsou
připraveny zmírnit svůj postoj a slíbil zahájení procesu odzbrojení do čtyř týdnů od
ustavení exekutivy.63 Pouhý den po vystoupení McGuinnesse prohlásil David Trimble
na jednání s Tony Blairem, že je ochoten vytvořit vládu s Sinn Féin, pokud dostane
pevné záruky, že odzbrojení IRA začne během několika dnů od jejího vytvoření.64
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Desátého listopadu se v Guardianu objevil velmi optimistický komentář ve smyslu
budoucího vývoje rozhovorů a naznačil, že se tzv. za scénou dějí velké pokroky.65 Tento
komentář nebyl daleko od pravdy, jelikož 2. prosince 1999 došlo ke konečnému
převedení pravomocí na Stormont a severoirskou exekutivu. Martin McGuinness se tak
oficiálně stal ministrem školství.
Zatímco se McGuinness vytrvale angažoval v různých jednáních, Ian Paisley
zachovával neústupný postoj. Od počátku se jasně postavil proti Velkopáteční dohodě a
prohlašoval, že ji hodlá bojkotovat, přesto se ale ministři za DUP v prosinci roku 1999
ujali svých postů a podíleli se na vládě; výrazem protestu měla být jen neúčast na
zasedáních vlády, když budou přítomni ministři za Sinn Féin. Při té příležitosti Ian
Paisley jako člen zákonodárného shromáždění a předseda strany vystoupil na tiskové
konferenci. Média označovali vznik vlády za „nový úsvit“ pro Ulster, ale reverend
Paisley je obvinil z toho, že píšou „hrozné lži“. Vyjádřil se v tom smyslu, že „nepřichází
nový úsvit, ale nová noc, a nikdo neví, co půlnoc přinese“66. Jeden z přítomných
novinářů, Simon Hoggart, reverenda Paisleyho výstižně popsal jako „neměnnou
konstantu severoirského konfliktu“

67

, kde jedinou změnu představují jeho bělající

vlasy. Názory a neústupnost Iana Paisleyho se za desítky let, kdy v politice působil ani
trochu nezměnily. Mírně překvapivá a pro budoucí postavení reverenda Paisleyho velmi
podstatná byla nálada jeho spolustraníků. Poslanci za DUP postávající kolem svého
předsedy, se během jeho projevu tvářili nejprve zahanbeně a poté znuděně, což mnohé
napovídalo o vnitropolitickém postavení Ian Paisleyho v DUP.68 Bylo všeobecně
známé, že si Peter Robinson dělal naděje na post předsedy a bylo možné, že mu jeho
konstruktivnější postoj a ochota zasednout ve vládě přinesli sympatie méně radikální
části DUP. Faktem zůstává, že hlavní postavou unionistického tábora byl v daném
okamžiku David Trimble, předseda nejsilnější strany a premiér Severního Irska.
Nadšení z nového uspořádání skončilo až příliš brzy. První krize nastala v lednu
2000, kdy se unionisté odvolávali na dvouletý termín pro začátek odzbrojení IRA.
Velkopáteční dohoda skutečně obsahovala takový požadavek, ale přesné datum
stanoveno nebylo. McGuinness a Adams tak byli postaveni do velmi obtížné situace:
přestože byli oba přesvědčeni o nutnosti odzbrojení IRA, museli respektovat vnitřní
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specifika republikánského hnutí a především ho udržet jednotné, aby pak z pozice
politické autority mohli prosadit úplné odzbrojení. Martin McGuinness během
předchozích let používal rozdílnou rétoriku vůči členům IRA a politickým partnerům
při mírových jednáních, čímž udržoval křehkou rovnováhu uvnitř IRA a dokázal ji
pozvolna přimět k menším ústupkům. Unionisté ovšem tuto zvláštnost zdá se dobře
nepochopili a David Trimble svými vyjádřeními v tisku nevhodně tuto křehkou
rovnováhu narušil.69 V nastalé krizi se vicepremiér Severního Irska Seamus Mallon
(SDLP) dožadoval, aby se IRA přestala schovávat za Sinn Féin a dala jasnou odpověď
kdy začne s odzbrojováním. Hrozilo odstoupení unionistů z vlády a zhroucení celého
nově vytvořeného systému. Peter Mandelson, který v říjnu 1999 nahradil Mo Mowlam
na postu ministra pro Severní Irsko, naznačil začátkem února, že uvažuje o rozpuštění
zákonodárného shromáždění a obnovení přímé správy. Stalo se tak 11. února 2000.70

4.2

POZASTAVENÍ DEVOLUCE A DEFINITIVNÍ

OBNOVENÍ PŘÍMÉ SPRÁVY 2002

Čtyři dny poté, co Peter Mandelson prosadil pozastavení devoluce, stáhla IRA
svého zástupce, Briana Keenana, který jednal s Nezávislou mezinárodní komisí pro
odzbrojení (Independent International Commision on Decommissioning; IICD) vedenou
kanadským generálem Johnem de Chastelainem. Martin McGuinness byl nucen věnovat
se dalšímu kolu přesvědčování Armádní rady IRA o nutnosti vstřícného jednání. Ian
Paisley zatím těžil ze situace, kdy docházelo k názorovým štěpením uvnitř
unionistického proudu. V čele s Paisleym kritizovali DUP a pravicovější spektrum UUP
Davida Trimbla za příliš vstřícný přístup k republikánům. V důsledku této kritiky měl
Trimble problém obhájit svou vedoucí pozici v UUP a podařilo se mu to jen velmi
těsně. Situaci se v květnu pokusili uklidnit britský premiér a irský Taoiseach, když
zahájili další kolo jednání, které vzápětí přineslo vstřícné gesto IRA, která se nabídla
podrobit inspekci zbraní a opětovně slíbila zahájit proces odzbrojení.71 David Trimble
na základě tohoto vyjádření získal velmi těsnou podporu strany pro opětovný vstup do
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vlády a 30. května 2000 britská vláda podruhé během půl roku převedla zákonodárné
pravomoci na Stormont.
Ani druhý pokus o fungování vlády nebyl úspěšný. V červenci se Ulster potýkal
s nepokoji vyvolanými během tradičního pochodu Oranžského řádu z kostela
v Drumcree. Byly zaznamenány potyčky mezi policií a loajalisty a také mezi
konkurujícími si loajalistickými skupinami. Obavy z rozšíření nepokojů vedly k tomu,
že se na konci srpna v ulicích Belfastu znovu objevili britští vojáci a pokračující
mírový proces tak na podzim 2000 zaznamenal další překážku. Ian Paisely se opět
postavil do čela odporu proti Trimblovi a umírněné části jeho UUP, tentokrát s jasným
cílem donutit UUP odstoupit z vlády. Silný tlak byl vyvíjen i na Martina McGuinnesse
v souvislosti s prodlevami s odzbrojováním IRA. Přestože v průběhu roku proběhlo
několik kontrol IICD, jednalo se pouze o zbraně vyřazené z provozu již v minulých
letech, ale žádná další skutečná aktivita ve směru odzbrojení nebyla zaznamenána. Ve
zbytku roku se krize jen prohlubovala a Ian Paisley si za svou kritiku získával rostoucí
podporu v rámci celého unionistického hnutí, loajalistické skupiny nevyjímaje. V lednu
roku 2001 dosáhla krize vrcholu a reálně hrozil pád vlády a celého systému
Velkopáteční dohody. IRA v reakci na nastalou situaci oznámila, že v případě selhání
politického procesu by zvážila návrat ke zbraním.72 Zatímco se Martin McGuinness
společně s Gerry Adamsem pokoušel udržet funkční vládu, Ian Paisley, jako skálopevný
odpůrce dohody, usilovně pracoval na jejím rozložení. Reverend Paisley svou kritikou
pomohl podkopat pozici Davida Trimbla natolik, že se předseda UUP rozhodl
rezignovat na post premiéra Severního Irska, což učinil 1. července 2001. Vzhledem
k mechanismu sdílení pravomocí a principu CCV byl nucen odstoupit i jeho zástupce
Mallon. V nastalé situaci existovaly dvě možnosti: pokud by se v šestitýdenní lhůtě
podařilo zvolit nového premiéra a vicepremiéra, byla by ustavena nová vláda. Pokud by
se ale nepodařilo obsadit posty premiéra a vicepremiéra, musely by být vypsány
předčasné volby, nebo by mohlo dojít k opětovnému zavedení přímé správy Londýna.
Události, které se v následujících měsících v Severním Irsku odehrály lze
s trochou nadsázky označit za politickou čtverylku. Zákonodárné shromáždění bylo
během druhé poloviny roku 2001 dvakrát suspendováno na dobu jednoho dne, aby po
24 hodinách opět obnovilo činnost. Legislativní opatření, které umožnilo opakované
jednodenní rozpuštění Stormontu, a tím i prodloužení šestitýdenní lhůty, která by
72
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poskytla jednajícím stranám v Ulsteru více času, bylo zakotveno přímo ve Velkopáteční
dohodě. Ani přes tuto snahu se nepodařilo severoirskou exekutivu udržet při životě.
Zablokování, k němuž došlo kvůli opětovným průtahům v procesu odzbrojování IRA,
nebylo možné překonat. Snahy o zvolení premiéra a vicepremiéra se ukázaly být
naprosto marné.
Během této doby, kdy se předseda Sinn Féin soustředil na intenzivní jednání
s ostatními stranami, britskými a irskými autoritami, se Martin McGuinness snažil
vyjednat začátek odzbrojení IRA. Dvacátého října 2001 v Guardianu vyšel článek, jehož
autor tvrdil, že by toto jednání nemělo být obtížné, protože podle neoficiálních
informací byl McGuinness krátce předtím zvolen nejvyšším velitelem IRA (což je podle
tajných zdrojů post, který zastával již dvakrát v průběhu 80. let).73 Jako nejvlivnější ze
sedmi členů Armádní rady IRA by měl mít zásadní vliv na postoj organizace a její
postup při odzbrojování. Martin McGuinness toto tvrzení popřel a označil ho za směšné.
Jelikož zprávy o jeho působení ve vysokém velení IRA v roce 2001 nebyly nikdy
věrohodně prokázány, zůstává otázkou, zda měl ve skutečnosti takový vliv na IRA, jaký
mu běžně přisuzovali jeho političtí protivníci. Ať už měl McGuinness vliv na
rozhodování IRA či nikoli, faktem zůstává, že IRA v říjnu 2001 odsouhlasila první
skutečný akt odzbrojení a vzdala se malé části svého arzenálu. Toto rozhodnutí bylo
pravděpodobně ovlivněno terorisktickým útokem na USA z 11. září, kdy IRA chtěla
jasně dokázat, že se definitivně vzdává násilí jako prostředku boje. Unionisté toto gesto
nepřijali a Ian Paisley s teatrálním gestem 22. října vedl skupinku dvaceti poslanců za
DUP, když opouštěli budovu shromáždění. Prohlásil, že se nehodlá vrátit dřív, než bude
IRA schopná poskytnout objektivní důkaz, že skutečně začala s odzbrojením.74
Po mnoha měsících, kdy se britská administrativa bezvýsledně snažila udržet
severoirskou exekutivu při životě, přišel poslední impulz v podobě aféry, kdy došlo
k odposlouchávání poslanců zaměstnanci Sinn Féin. Ministr pro Severní Irsko John
Reid uznal bezvýchodnost situace a navrhl opětovné převední pravomocí na
Westminster. K samotnému rozpuštění zákonodárného shromáždění a obnovení přímé
správy Londýna došlo 13. října 2002.75
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5.

DOHODA ZE ST ANDREWS 2006 A BŘEZNOVÉ
VOLBY 2007
Po obnovení přímé správy nad Severním Irskem došlo k zablokování mírového

procesu na další čtyři roky. Významným faktorem, který velkou měrou přispěl k této
bezvýchodné situaci, byl výsledek voleb do zákonodárného shromáždění v listopadu
2003. Londýnská vláda se začátkem roku rozhodla shromáždění rozpustit a vypsat
volby. Volby se měly konat již 1. května, ale Tony Blair rozhodl o jejich odložení
s odůvodněním, že není možné řešit a vyřešit zbývající otázky týkající se odzbrojení
IRA během volební kampaně. Volby byly přesunuty dvakrát, poprvé na 29. května a
podruhé na neurčitý termín na podzim, kdy pravomoc určit přesné adtum voleb byla
přenechána ministrovi pro Severní Irsko.76 Paul Murphy vyhlásil volby na 26. listopadu
2003 a výsledek ukázal rostoucí podporu politických stran skeptických vůči
Velkopáteční dohodě. Vítězství radikálnějších stran DUP a Sinn Féin znamenalo
zkomplikování mírových rozhovorů.77 Pokud by byla obnovena vláda, v jejím čele by
stál Ian Paisley a jeho zástupcem by byl Martin McGuinness, což byla pro obě strany a
zejména pro reverenda Paisleyho nepředstavitelná situace. Zajímavým momentem
mírového procesu je fakt, že jakmile se výsledkem voleb potvrdila účast Sinn Féin na
případné budoucí vládě, bylo rozhodnuto o nominování Martina McGuinnesse na post
zástupce prvního ministra. Za normálních okolností by se tohoto postu ujal předseda
strany Gerry Adams, ale vzhledem k jeho špatným osobním vztahům s Paisleym, které
by ovlivnily jejich vzájemnou spolupráci, se rozhodl nominovat McGuinnesse. Krize
systému sdílení pravomocí, která začala v roce 2001, i po dvou letech pokračovala.
Přesto se díky neúnavné iniciativě britské a irské administrativy podařilo udržovat
mírové rozhovory.
Zde je opět potřeba vyzdvihnout působení Tonyho Blaira a Bertieho Aherna.
Přínosem Tonyho Blaira byl jeho přístup k republikánskému hnutí bez předsudků, který
se promítl do ochoty akceptovat Sinn Féin jako rovnocenného partnera k jednání.
Zásadově trval na nutnosti odzbrojení IRA, ale nekladl složení zbraní jako absolutní
podmínku zahájení rozhovorů. Zároveň se snažil působit na ulsterské unionisty, aby se
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obrátili stejným směrem a začali jednat se zástupci nacionalistů/republikánů. Bertie
Ahern představoval pro Tonyho Blaira spolehlivého partnera v průběhu deseti let
mírového procesu. Z pozice zástupce Irské republiky, který se více orientoval
v mentalitě republikánského hnutí, vnášel do jejich vzájemných jednání nové impulzy.
Důležitým faktem zůstává, že se oba muži dokázali shodnout na společném postupu.
V průběhu roku 2001, kdy byla severoirská vláda na pokraji rozpadu, oba politici
usilovně pracovali na jejím udržení. Poté, co byla v říjnu 2002 obnovena přímá správa
nad Severním Irskem, se Bertie Ahern podílel na zahájení dalšího kola jednání. Bertie
Ahern i nadále plnil roli jakého si prostředníka – podporoval republikánské hnutí a Sinn
Féin v jejich snaze činit pozitivní kroky a požadované ústupky; na druhé straně pak
přesvědčoval Tonyho Blaira, že na tuto republikánskou snahu je třeba odpovídat
podobně pozitivně. Byli to opět oba politici, kteří vnesli do mírového procesu rok po
volbách v květnu 2003 další impluz.
V květnu 2004 oznámili Tony Blair a Bertie Ahern, irský Taoiseach, plán na
obnovení autonomních institucí v Severním Irsku. Přestože konkrétní podoba plánu
nebyla představena, dvě základní podmínky byly objasněny: za prvé se jednalo o
zastavení veškerých vojenských operací a úplné dokončení odzbrojení IRA. Britský
premiér prohlásil, že není možné, aby další severoirská vláda ztroskotala na otázce
aktivit IRA. Byť nepřímo, republikánská armáda potvrdila snahu dodržet svůj závazek a
pokračovala v odzbrojení. Na druhé straně požadoval Tony Blair od DUP a jejího
předsedy Iana Paisleyho jasný závazek, že bude k Sinn Féin přistupovat jako
k rovnocennému partnerovi pro složení vládní koalice.78 Ian Paisley ovšem žádný
takový závazek dát nehodlal, což jednoznačně potvrdil v projevu na stranickém sjezdu
DUP pouhý týden poté, co Tony Blair představil nový plán. Jeho projev byl jako vždy
plamenný a plný náboženské rétoriky; mimo to označil premiéra za lháře a pro BBC
potvrdil, že DUP nezačne se Sinn Féin jednat dokud se IRA nezbaví poslední zbraně.79
Celkově ovšem Ian Paisley nepřistupoval k Velkopáteční dohodě tak negativně jako na
konci devadesátých let. Příznivým ukazatelem měnícího se přístupu byla návštěva
reverenda Paisleyho v Dublinu, kde se setkal s Taoiseachem Ahernem. Přestože svou
návštěvu popsal jako pouhou zdvořilou výměnu názorů, samotný fakt, že navštívil
78
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irského premiéra a diskutoval s ním o politice, lze označit za průlom v postoji reverenda
Paisleyho.80
Další vývoj postojů unionistického lídra se projevil záhy, na podzim roku 2004.
Martin McGuinness a Gerry Adams se v té době s Ianem Paisleym dokázali shodnout na
čtyřech hlavních oblastech, které obecně představovaly překážky v mírovém procesu;
dále se také shodli na ochotě spolupracovat a vytvořit společnou vládu, což byl
neuvěřitelný

precedens.

Předpokládaná

dohoda

ale

ztroskotala

na

otázce

zdokumentování procesu zničení či odevzdání zbraní IRA. Ian Paisley požadoval
pořízení fotografií, které by byly publikovány v tisku, ale Martin McGuinness to
považoval za pokus veřejně ponížit IRA a pořizování fotografií odmítl.81 Přestože
k dohodě nedošlo, IRA v průběhu roku 2005 dokončila proces odzbrojení a v červenci
oznámila zastavení všech vojenských operací. IICD v září potvrdila konečné a úplné
odzbrojení IRA.82 Tímto krokem se znovu otevřely možnosti jednání.

Britský premiér a irský Taoiseach zveřejnili 6. dubna 2006 Společné prohlášení
(Joint Statement) popisující pět základních kroků na cestě k obnovení devoluce. Mezi tři
zásadní kroky patřily následující: svolání shromáždění a počátek šestitýdenní lhůty pro
zvolení premiéra a vicepremiéra. Druhým bodem bylo zahájení intenzivních
všestranných rozhovorů s cílem zajistit vznik exekutivy fungující na principu sdílení
pravomocí. Třetí krok umožňoval opakované svolání shromáždění na 1. září pokud by
do června nedošlo k dohodě.83 Společné prohlášení poskytlo základ pro jednání, jehož
výsledkem bylo podepsání Dohody ze St Andrews v říjnu 2006, která vstoupila
v platnost 22. listopadu jako zákon o Severním Irsku z roku 2006 [Northern Ireland (St
Andrews Agreement) Act 2006].
Jádro celé dohody spočívalo v předpokladu obnovení severoirské vlády a
převední pravomocí na Stormont do března 2007. Implementace dohody předpokládala
splnění několika podmínek, které musely DUP a Sinn Féin splnit, a dále také několik
termínů, jenž musely být dodrženy. V případě, že by k dohodě nedošlo a podmínky by
nebyly splněny, britská administrativa plánovala definitivní zrušení samosprávných
80
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institucí a zavedení přímé správy, kterou by měla možnost relativně významně
ovlivňovat Irská republika. První podmínkou úspěšné dohody byl závazek DUP vstoupit
do vlády se Sinn Féin. Ian Paisley, který poté, co IRA oficiálně zastavila vojenskou
kampaň a definitivně odzbrojila, ztratil nejpádnější argument proti republikánům, byl
schopen tento požadavek splnit. Druhá podmínka vyžadovala od Sinn Féin, aby plně
akceptovala a podporovala Policejní službu Severního Irska (Police Service of Northern
Ireland; PSNI) a spolu s ní i formulaci přísahy, kterou při přebírání funkcí skládali první
ministr a jeho zástupce, kteří měli mimo jiné přísahat plnou podporu PSNI a justičnímu
systému. Právě tento krok měl završit roky úsilí Martina McGuinnesse a Gerryho
Adamse. Podporou a účastí na PSNI a nezávislých justičních institucích by Sinn Féin
definitivně uznala svrchovannost britské koruny nad Severním Irskem a rozdělení
ostrova za právoplatný stav. Otázka policejních složek a justice byla pro republikánské
hnutí

obecně

důležitým

momentem,

protože

historicky představovala

jeden

z nejvýraznějších prostředků diskriminace. PSNI byla jen přetransformovanou a
upravenou verzí původní RUC, která byla v minulosti téměř výhradně složená
z protestantů a vůči katolickému obyvatelstvu postupovala zaujatě. McGuinness tak
podpořil jeden z nejzásadnějších kroků republikánů, kdy by Sinn Féin dokázala, že je
plnohodnotným politickým partnerem. Kromě těchto dvou hlavních bodů se Dohoda ze
St Andrews opět věnovala irsko-ulsterské a britsko-irské spolupráci, dále také otázce
základního školství, ulsterských Skotů, irského jazyka, tzv. gaelštiny a otázce chudoby a
sociálních věcí. Důležitým momentem dohody byl též předpoklad, že do dvou let od
vytvoření exekutivy dojde k převzetí pravomocí ve sféře policie a justice, které si
prozatím měla ponechat britská vláda.84
Prvním z výše zmíněných termínů obsažených v Dohodě ze St Andrews byl 10.
listopad 2006, do kdy měli představitelé jednotlivých politických stran potvrdit přijetí
dohody. Ani Ian Paisley ani Gerry Adams neprojevili jednoznačný souhlas a svá
prohlášení zahalili do velmi diplomatických formulací, které ovšem bylo možné jako
souhlas vyložit. Sinn Féin oznámila, že ještě není zcela připravená plně podpořit justici
a PSNI. Reverend Paisley poukázal na možnost nedodržení dalšího postupu, pokud by
se postoj Sinn Féin v této otázce nezměnil.85 Druhý termín představoval 24. listopad –
do té doby měli být zvoleni první ministr a jeho zástupce. Vzhledem k okolnostem a
84
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tehdejší situaci označila britská a irská adminstrativa za dostačující jen oznámení
nominací či návrhů na post prvního ministra a jeho zástupce. Sinn Féin nominovala
Martina McGuinnesse a Ian Paisley oznámil, že za DUP sám přijme nominaci na
prvního ministra. Zlomovým bodem byl konec ledna, kdy Sinn Féin na mimořádném
sjezdu vyjádřila podporu vedení a odsouhlasila uznání PSNI i justice.86 Podle dohody se
7. března 2007 měly konat volby do zákonodárného shromáždění, které by určily
složení budoucí vlády.

5.1

VOLBY 7. BŘEZNA 2007
V březnových volbách potvrdily DUP i Sinn Féin nárůst sympatií a s tím

spojený nárůst voličských hlasů, zejména na úkor UUP a SDLP. Jednu z příčin tohoto
fenoménu lze nalézt již ve volební kampani, která byla namířená směrem k sektářským
vášním. Předvolební agitace zdůrazňovala, že je třeba vybrat toho nejsilnějšího z
„našeho tábora“, aby mohl úspěšně vyjednávat s „těmi druhými“. Reverend Paisley
apeloval na protestantské voliče, aby podpořili DUP, protože jiná unionistická strana by
nikdy nedokázala vyjednávat se Sinn Féin tak tvrdě, jako právě strana Iana Paisleyho.
Přestože Martin McGuinness takto otevřeně nevystupoval, stejný názor se šířil i
v okruhu nacionalistických/republikánských voličů. Volby podle předpokladu vyhrála
DUP Iana Paisleyho se ziskem 36 mandátů z celkového počtu 108. Na druhém místě
skončila Sinn Féin se ziskem 28 křesel.87 Po skončení voleb, s nově složeným
shromážděním, zbýval jediný krok na cestě k převední pravomocí z Londýna. Do 26.
března měla být vytvořena vláda. Pokud by se nepodařilo tento termín dodržet, musel
by ministr pro Severní Irsko rozpustit shromáždění a Dohoda ze St Andrews by přestala
platit. Ian Paisley ještě před volbami prohlásil, že považuje termín 26. března za
předčasný.88 Stejně tak vyjádřili své pochyby ohledně načasování i Adams a
McGuinness. Ihned po volbách tak začalo další kolo vyjednávání – Martin McGuinness
se jako hlavní vyjednavač Sinn Féin setkal s ministrem pro Severní Irsko Petrem
Hainem, který později tentýž den – 9. března – jednal i s Peterem Robinsonem a
reverendem Paisleym z DUP. Peter Hain, stejně jako o několik dní později i Tony Blair,
86
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naléhal na reverenda Paisleyho, aby dále neotálel se sestavením exekutivy a aby dodržel
stanovený termín. Označil volební vítězství DUP za jasný signál voličů svědčící o
rozsáhlé podpoře pro vytvoření vlády a zároveň poukázal na povinnost DUP vůči
voličům a veřejnosti.89
Výsledky březnových voleb se tak staly důležitým ukazatelem. Naznačily
přesvědčení většiny severoirské společnosti o nutnosti konečného vyřešení situace, a
také přesvědčení, že tohoto řešení jsou schopny jen DUP a Sinn Féin, což vedlo
k obecnému propadu středových stran. Vize Gerryho Adamse a Martina McGuinnesse
se zvolna začala stávat skutečností. McGuinness, který už od osmdesátých let působil
v politice s dlouhodobým cílem dovést Sinn Féin do vlády, tak mohl být spokojen. Tím,
kdo držel osud Ulsteru ve svých rukou, se v nastalé povolební situaci stal reverend
Paisley. Voliči DUP vyjádřili podporu vládě založené na principu sdílených pravomocí
jako prostředku pro obnovení devoluce. Přestože reverend Paisley zůstával nadále
hluboce věřící a jeho vnitřní postoje vůči katolíkům se pravděpodobně nezměnily,
nutnost reflektovat reálnou politickou situaci a naplnit očekávání voličů jej dovedla až
na post prvního ministra Severního Irska. Paisleyho změna postoje směrem k podpoře
společné vlády se Sinn Féin je jedním z nejpozoruhodnějších a nejméně pochopených
momentů celého mírového procesu. Poté, co strávil celý svůj politický život tím, že
protestoval proti jakýmkoli jednáním s republikány či nacionalisty a proti politickému
usmíření unionistů s nacionalisty/republikány, byl nyní Ian Paisley pouhý krok od
společné vlády. Tento paradox vysvětluje Ed Moloney dvěma důvody. Za prvé, Ian
Paisley byl schopen před kolegy v DUP i voliči obhájit tvrzení, že donutil IRA
k odzbrojení a Sinn Féin k uznání PSNI, což znamená konec militantního a ozbrojeného
republikanismu. Přestože všechny zásluhy Paisleymu zdaleka nepatřily, on o tom
dokázal přesvědčit větší část protestantské veřejnosti. Druhým důvodem je Paisleyho
konflikt s hlavním proudem protestantského establishmentu v Severním Irsku. Poprvé
se mimo hlavní proud octl když založil vlastní Svobodnou presbyteriánskou církev,
čímž se stal jakýmsi outsiderem většinového protestantismu. Později se tento fenomén
projevil i v založení vlastní politické strany. Ian Paisley tak ve svých jednaosmdesáti
letech dostal příležitost ukázat umírněným středovým unionistům, že je dokázal pokořit
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stejně jako pokořil IRA. Podle Moloneyho bylo přijetí postu prvního ministra ve vládě
se Sinn Féin přirozeným vyvrcholením Paisleyho kariéry.90
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6.

KVĚTNOVÁ VLÁDA
Poslední termín obsažený v Dohodě ze St Andrews byl 26. březen 2007. Do

tohoto data měla být sestavena severoirská vláda a obsazeny všechny ministerské posty
při použití principu sdílení pravomocí. Zástupci Sinn Féin a DUP se poprvé setkali 26.
března, a přestože v daný den nedošlo k vytvoření vlády, obě strany se dohodly na jejím
vytvoření v novém termínu, a to 8. května 2007. Navíc Ian Paisley poskytl jasné záruky
vytvoření vlády s Sinn Féin v daném termínu. Jak Tony Blair, tak Bertie Ahern tuto
dohodu podpořili, a ve Westminstru se téměř okamžitě přistoupilo k potřebným
legislativním úkonům, které by zajistily šestitýdenní prodlevu. V nastalé době obě
hlavní politické strany nominovaly kandidáty na ministerské posty. Shromáždění, kde
byl zvolen Ian Paisley prvním ministrem Severního Irska a Martin McGuinness jeho
zástupcem, se sešlo 8. května. Stejně jako v předchozích letech Gerry Adams
neaspiroval na žádný ministerský post či pozici vicepremiéra, protože tomu bránily jeho
osobní vztahy s reverendem Paisleym – vláda, ve které by byli zastoupeni oba politici
zároveň nepřipadala v úvahu ani pro jednoho z nich. Jmenování nové vlády přihlíželi
Tony Blair, Bertie Ahern i Peter Hain. Všeobecná nálada naznačovala jisté oteplení
vztahů mezi reverendem Paisleym a Martinem McGuinnessem; oba dva politici se sami
vyjádřili v tom smyslu, že si jsou vědomi těžké práce, která před nimi leží a také faktu,
že jejich spolupráce bude vyžadovat hodně úsilí z obou stran, ale jak okolnosti
naznačují, jejich spolupráce bude úspěšná.91
Vláda si jako hlavní cíle vytyčila zlepšení veřejných služeb, podporu místní
ekonomiky, rozvoj infrastruktury, boj proti chudobě, nesnášenlivosti a rasismu, zlepšení
školství a veřejného zdravotnictví. Severoirská exekutiva začala také ihned navazovat
styky s ostatními částmi monarchie. V červnu přijali Ian Paisley a Martin McGuinness
skotského prvního ministra Alexe Salmonda a při jednání se dohodli na několika
okruzích, ve kterých by mělo dojít k prohloubení vzájemné spolupráce Ulsteru a
Skotska.92 V září přivítala vláda zástupce Komise pro regionální rozvoj, mající na
starosti evropskou regionální politiku, a hovořila s nimi o možnostech čerpání dotací na
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obnovení infrasktruktury a místní ekonomiky.93 Mimo jiné se ulsterská vláda také
pokusila předat zkušenosti s mírovým procesem zástupcům Kypru, kteří Severní Irsko
oficiálně navštívili. Spolupráce na obecných tématech zatím fungovala jako u běžné
koaliční vlády; některé otázky prochází bez diskuze, u jiných dochází ke kompromisům.
Přesto je severoirská exekutiva velmi specifická. Samotný princip, na němž je
postavena vláda i shromáždění a který předpokládá existenci dvou komunit, jejichž síla
a vliv musí být institucionálně zakotveny a vyváženy tak, aby jedna komunita nemohla
přehlasovat druhou, připomíná pojistku proti diskriminaci. A přesto se ministři takové
vlády bez obtíží shodli v otázkách boje proti rasismu a diskriminaci. Pozice severoirské
exekutivy je neobvyklá, ale na jejím každodenním fungování se většinou neodráží.
Zásadním momentem zůstává její schopnost plnit své povinnosti i přes neshody mezi
jednotlivými aktéry. Úspěch vlády je z velké části dílem spolupráce prvního ministra a
jeho zástupce. Martin McGuinness se ke spolupráci s Ianem Paisleym vyjadřuje ve
většině případů kladně. Pro BBC v listopadu 2007 uvedl: „Společně diskutujeme o
důležitých otázkách a společně přijímáme významná rozhodnutí, a to vše ve velmi
srdečné a uctivé atmosféře.“94 Stejně tak i Ian Paisley oceňuje spolupráci
s McGuinnessem. Vláda v prvním roce svého působení zaznamenala úspěchy v podobě
vytvoření plánu na zvýšení počtu pracovních míst a přilákání zahraničních, zejména
amerických investorů. Úspěšně se také vypořádala s povodněmi a hrozbou slintavky a
kulhavky. Výrazným neúspěchem bylo odmítnutí Iana Paisleyho zařadit na program
jednání otázku převedení pravomocí spojených s policií a soudnictvím na Stormont.
Martin McGuinness chce tuto oblast projednat do konce roku 2008, ale v současnosti
lze očekávat zdržení, neboť reverend Paisley ohlásil konec své politické kariéry, a tak se
tato otázka bude pravděpodobně projednávat až za jeho nástupce.95
Na začátku března 2008 oznámil Ian Paisley své rozhodnutí rezignovat na post
prvního ministra Severního Irska i na post předsedy DUP. K rozhodnutí rezignovat ho
pravděpodobně vedlo několik důvodů: jedním z nich je určitě jeho pokročilý věk –
v dubnu 2008 oslavil osmdesátédruhé narozeniny. Dalším důvodem je vzrůstající
opozice v řadách vlastní strany, ve které někteří radikálnější členové nesouhlasili
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s relativně bezproblémovým pracovním vztahem, jenž se mezi reverendem Paisleym a
Martinem McGuinnessem vyvinul. Pádným důvodem mohl být také korupční skandál
týkající se jeho syna Iana Paisleyho ml., který je poslancem ve Stormontu.96 Ať už
vedly Iana Paisleyho k rozhodnutí rezignovat jakékoli důvody, faktem zůstává, že od
května jej v obou funkcích s největší pravděpodobností nahradí Peter Robinson,
dosavadní druhý muž DUP a severoirský ministr financí. Média se shodují, že vláda
tuto změnu dokáže unést a příchod Petera Robinsona rozhodně její fungování neohrozí.
Naopak Robinson je považován za moderního a konstruktivně smýšlejícího politika,
který by mohl k jednání se Sinn Féin přistupovat bez osobních předsudků, a tak
pozvednout spolupráci na další, vyšší úroveň. Změna na postu předsedy DUP a prvního
ministra je ale mimo dosah této práce, a jakékoli jiné předpoklady by byly pouhou
spekulací.

96 White, Michael. Paisley's departure leaves the clever modernisers in charge. The Guardian, 6. 3. 2008,
http://www.guardian.co.uk/politics/2008/mar/06/northernireland.ianpaisley (staženo 8. 5. 2008).
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7.

ZÁVĚR
Tato práce se soustředila na dva hlavní aktéry severoirské politiky, Iana

Paisleyho a Martina McGuinnesse. Skrze tyto dvě postavy byl nastíněn i širší kontext
severoirské politiky, který představil dva hlavní politické proudy: unionisty a
nacionalisty/republikány, a strany, které je v současnosti většinově reprezentují: DUP a
Sinn Féin. Tato práce nastínila základní rysy vývoje unionistického a republikánského
diskursu zejména v posledních deseti letech mírového procesu. Proces, který mezi
oběma tábory probíhal nelze nazvat politickým sbližováním, jelikož jejich cíle jsou
naprosto opačné, ale lze ho považovat za sblížení v otázkách základních principů jako
předpokladu samostatné vlády.
Ian Paisley od počátku 21. století představuje vedoucí úlohu uninonistického
hnutí. Od sedmdesátých let až do konce devadesátých let 20. století, kdy jeho strana
tvořila součást unionistického hnutí, nikoli však nejdůležitější, si udržoval radikální
postoje, ve většině založené na jeho náboženském vyznání se silným prvkem protikatolického smýšlení. Poté, co se stal vedoucí postavou celého unionistického proudu,
byl nucen přehodnotit své ostré vystupování vůči katolické komunitě a jejím politickým
reprezentantům. Osobní přesvědčení reverenda Paisleyho se dostalo do sporu
s veřejným míněním, které nadále nepodporovalo vyhrocování situace, naopak hlásalo
podporu mírovému řešení. Další konflikt se vyskytl uvnitř DUP, kde kromě tvrdého
jádra, hájícího postoj striktního odmítání jakéhokoli jednání s republikány, existovala i
umírněná složka podporující pozitivnější přístup k možnosti jednání se Sinn Féin.
Poslední vnější okolností, která formovala politický názor Iana Paisleyho byly
neoddiskutovatelné volební výsledky v letech 2003 i 2007, které ukazovaly, že Sinn
Féin je druhým nejsilnějším aktérem na politické scéně. DUP tak musela připustit
možnost jednání se Sinn Féin a dokonce účast na společné vládě. Přestože vnitřní
osobní přesvědčení Iana Paisleyho mohlo zůstat nezměněné, jako zástupce DUP se
musel přizpůsobit reálné politické situaci a provedl pravděpodobně největší ústupek či
kompromis v historii unionismu, když byl po splnění určitých podmínek ochoten se
Sinn Féin sestavit vládu.
Martin McGuinness, stejně jako reverend Paisley, patřil na počátku kariéry
k radikálnímu spektru hnutí. Přesněji byl členem IRA a v průběhu sedmdesátých let
fungoval v nejvyšším velení republikánské armády. Muž, který byl údajně několikrát
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zvolen vrchním velitelem IRA, a měl bohatou minulost v této militantní organizaci, se
na počátku osmdesátých let zastal idejí Gerryho Adamse, který se rozhodl změnit směr
republikánského hnutí. McGuinness pomáhal vytvářet kredibilitu Sinn Féin jako
samostatné politické organizace bez vlivu IRA. Toto působení mu paradoxně umožnila
právě jeho minulost v IRA, kdy vrchní velení republikánské armády věřilo, že dokáže
na politickém poli hájit zájmy katolického obyvatelstva stejně dobře, jako to dříve
dělala IRA v ulicích. Takové provázání ukazuje, že Sinn Féin nebyla úplně samostatnou
organizací, ale přesto dokázala v rámci republikánského proudu postupně získávat
podporu a tím omezovat vliv IRA. Tento přesun preferencí je spojen s náladou
veřejnosti, která si na konci devadesátých let nepřála další eskalaci konfliktu. Martin
McGuinness působil jako vrchní vyjednavač Sinn Féin u všech důležitých mezníků
v mírovém procesu; navíc hrál důležitou úlohu při vyjednávání o příměří IRA a později
také o jejím úplném odzbrojení. Martinu McGuinnessovi se podařilo dosáhnout dohody
s IRA, která už téměř sto let bránila zájmy katolického obyvatelstva, aby složila zbraně,
vzdala se násilí a nechala jednat Sinn Féin v politickém boji. Tímto krokem byla
splněna jedna z nejdůležitějších podmínek, které kladli nejen unionisté, ale i britská a
irská vláda.
Je nutné připomenout i nepřehlédnutelnou roli Tonyho Blaira při řešení
konfliktu. Pozitivem byl fakt, že udržel otázku severoirského mírového procesu jako
jednu z priorit vlády, navíc vnesl do situace otevřenost a trpělivost. Při hodnocení
politické kariéry Tonyho Blaira coby premiéra bývá právě vyřešení ulsterské otázky
jedním z největších úspěchů, které mu jsou připisovány. Ovšem zda toto řešení
definitivně přinese Severnímu Irsku trvalý klid a mírové soužití bude možné hodnotit až
s určitým časovým odstupem. Mezitím mohou být Blair i jeho irský protějšek Bertie
Ahern oslavováni jako strůjci míru. Důležitějšími osobnostmi však byli Paisley a
McGuinness, kteří osobně položili stabilní základ pro Severní Irsko.
Mezi společné principy, na kterých se Ian Paisley i Martin McGuinness jako
představitelé dvou hnutí shodli, patřilo zřeknutí se násilí a jasný závazek politického
řešení konfliktu. Unionisté uznali Sinn Féin jako rovnocenného partnera a slíbili
sestavení koaliční vlády. Sinn Féin vyjádřila podporu severoirským institucím, z nichž
nejdůležitější byla Policejní služba Severního Irska a justiční systém. Republikánské
hnutí tak dalo najevo důvěru v politické uspořádání Ulsteru a rovnost přístupu k oběma
komunitám. Přelom 20. a 21. století znamenal sblížení dvou nesmiřitelných nepřátel,
vzájemné uznání legitimity politických stran a práva na reprezentaci vlastních zájmů.
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Oba politici se dokázali shodnout na těchto základních principech a získali přitom
podporu svých stran. Kooperace Iana Paisleyho a Martina McGuinnesse je založená na
kompromisu, který byl dosažen po letech vyjednávání, neúspěchů, ústupků na obou
stranách, ale také na trvalé snaze řešit konflikt mírovou cestou. Právě tato snaha vyřešit
situaci společně a mírově, prověřená dlouhými lety rozhovorů, je jedním z nejsilnějších
základů, který pro Severní Irsko vybudovali. Jejich pozdější až překvapivě
bezproblémová osobní interakce ve vládě coby prvního ministra a jeho zástupce
ukázala, že společný kompromis, na kterém byla vláda postavena, má pevné základy a
silný potenciál stát se prvním krokem ke skutečnému a definitivnímu dokončení
mírového procesu. V současnosti v Severním Irsku funguje vláda na principu sdílení
pravomocí, která je výsledkem naplnění Dohody ze St Andrews a která je natolik
stabilní, že dokáže Severní Irsko samostatně spravovat. Ian Paisley a Martin
McGuinness tak mají šanci stát se nezapomenutelnými symboly mírového ukončení
konfliktu v Severním Irsku.
Ian Paisley tak úspěšně završil svou politickou kariéru a pomohl dovést mírový
proces v Severním Irsku do konce. Vzhledem ke svému věku a dalším okolnostem se na
začátku roku 2008 rozhodl z politiky odejít. Ve funkci předsedy DUP a zároveň prvního
ministra Severního Irska ho nahradí Peter Robinson, umírněnější konstruktivnější a o
generaci mladší politik, jemuž by ve funkci zástupce prvního ministra měl i nadále
sekundovat Martin McGuinness.
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SUMMARY
Bachelor thesis „Paisley and McGuinness - stable basis for Northern Ireland?“
deals with the involvement of two major personalities of the new Northern Ireland
executive, formed in May 2007, reverend Ian Paisley and Martin McGuinness, on the
background of the Northern Ireland conflict and the peace process. Part of the thesis
deals with political debut of both personalities and the way their views and ideas were
formed. The core of the thesis represents last ten years from signing the Good Friday
agreement in 1998, where the thesis deals with the development of political views of
both politicians, which influenced themselves as well as the political parties they
represent. The thesis also describes activities of Ian Paisley and Martin McGuinness
during the peace talks leading to Good Friday agreement and St Andrews agreement on
the background of general development of the unionist and republican movements.
Furthermore the thesis describes the origin of the Northern Ireland executive set up in
May 2007 and mutual cooperation between the two most important figures – Ian
Paisley, the First Minister, and Martin McGuinness, the deputy First Minister. The
involvement of British and Irish governments impersonated by Tony Blair and Bertie
Ahern is also discussed.
The major question the thesis deals with is whether the cooperation of Paisley
and McGuinness represents such a strong and stable basis that the Executive of
Northern Ireland will be able to work long-term and continuously. The basic prerequisite is that the republicans and the unionists manage to agree on elementary
principles, which if they are respected enable the existence of power-sharing executive.
The thesis shows that during last ten years of the peace process both the republicans and
the unionists were coming closer and closer to accept these principles and thus to the
possibility of creating autonomous assembly and executive. The climax of the peace
process is the St Andrews agreement signed in fall 2006 and subsequently creation of
the power-sharing executive on May 8, 2007. The St Andrews agreement represents the
willingness of both involved sides to compromise and their commitment to the powersharing principle. The thesis argues that Paisley and McGuinness did indeed build a
strong basis for the executive in Northern Ireland through their mutual unselfish
personal cooperation as the First minister and the deputy First minister.
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SEZNAM ZKRATEK

AP

Alianční strana Severního Irska (Alliance Party of Northern Ireland)

CCV

princip hlasování napříč komunitami (cross community vote)

DUP

Demokratická unionistická strana (Democratic Unionist Party)

IICD

Nezávislá mezinárodní komise pro odzbrojení (Independent International
Commision on Decommissioning)

IRA

Irská republikánská armáda (Irish Republican Army)

IV

Irští dobrovolníci (Irish Volunteers)

NICRA

Severoirská asociace pro občanská práva (Northern Ireland Civil Rights
Association)

OIRA

Oficiální IRA (Official IRA)

PIRA

Prozatímní IRA – jinak také Provos (Provisional IRA)

PSNI

Policejní služba Severního Irska (Police Service of Northern Ireland)

PUP

Protestantská unionistická strana (Protestant Unionist Party)

RIRA

Pravá IRA (Real IRA)

RUC

Královská ulsterská policie (Royal Ulster Constabulary)

SDLP

Sociálně demokratická labouristická strana (Social Democratic Labour
Party)

UCDC

Komise pro ochranu ulsterského zřízení (Ulster Constitution Defence
Committee)

UDA

Ulsterská obranná asociace (Ulster Defence Association)

UPA

Ulsterská protestantská akce (Ulster Protestant Action)

UPV

Ulsterští protestantští dobrovolníci (Ulster Protestant Volunteers)

UUP

Ulsterská unionistická strana (Ulster Unionist Party)

UVF

Ulsterská dobrovolnická síla (Ulster Volunteer Force)

56

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1: Mapa Irského ostrova (obrázek)
Příloha č. 2: Mapa Severního Irska (obrázek)
Příloha č. 3: Rozložení sil v severoirském shromáždění podle voleb v letech 1998,
2003 a 2007 (tabulka)

57

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Mapa Irského ostrova

Zdroj: Moloney, Ed. A Secret History of the IRA. The Penguin Press, London 2007,
str. 36.
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Příloha č. 2: Mapa Severního Irska

Zdroj: Moloney, Ed. A Secret History of the IRA. The Penguin Press, London 2007,
str. 76.
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Příloha č. 3: Rozložení sil v severoirském shromáždění podle voleb v letech 1998,
2003 a 2007

Politická strana
Ulsterská
unionistická
strana, UUP
Sociálně
demokratická a
labouristická
strana, SDLP
Demokratická
unionistická
strana, DUP
Sinn Féin
Alianční strana
Severního Irska,
AP
Koalice žen
Severního Irska∗
Unionistická
strana Spojeného
království
Pokroková
unionistická
strana
Zelení
Nezávislí

Celkem

Volby 1998

Volby 2003

%
hlasů
21,3

Počet
křesel
28

%
hlasů
22,7

Počet křesel

21,9

24

17,0

18,3

20

25,7

17,6
6,5

18
6

1,6

Volby 2007
%
hlasů
14,9

Počet
křesel
18

18

15,2

16

30,1

36

23,5
3,7

30 (33 poté, co k DUP přešli tři
poslanci původně zvolení za
UUP)
24
6

26,2
5,2

28
7

2

0,8

0

-

-

4,5

5

0,8

1

1,5

0

2,5

2

1,2

1

0,6

1

0,1
3,0

0
3

0,4
2,9

0
1

1,7
2,8

1
1

97,3

108

98,7

108

98,2

108

27 (24 poté, co tři poslanci
zvolení za UUP přešli k DUP)

Zdroj: tabulka autora

∗

Koalice žen Severního Irska oficiálně ukončila činnost v květnu roku 2006.
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