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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nesamosprávných území z geopolitického
hlediska. Nesamosprávná území jsou ta území, která se vyskytují na příslušném seznamu
vytvořeném a spravovaném Organizací spojených národů a jsou považována za poslední
oficiální kolonie. Seznam obsahuje 17 různorodých území, která se od sebe liší
geografickou polohou, počtem obyvatel, rozlohou, klimatem, správcovskou zemí, ale i
politickým systémem a administrativním zřízením jako takovým. Mezi nejznámější patří
Gibraltar, Západní Sahara či Falklandy, většinou se ale ovšem jedná o ostrovy či
souostroví v Karibiku a Tichomoří. Dlouhodobým cílem OSN je všechna nesamosprávná
teritoria dekolonizovat. Práce si klade si za cíl přinést čtenáři elementární, avšak dostatečně
komplexní náhled do problematiky posledních oficiálních kolonií, vysvětlit základní
související pojmy, zanalyzovat geopolitický význam jednotlivých teritorií a názor obyvatel
či vlády na snahu OSN o dekolonizaci jejich země.

Annotation
This bachelor thesis deals with the topic of non-self-governing territories in a geopolitical
aspect. Non-self-governing territories are such which can be found on a specific list created
and administered by the United Nations and are considered to be the last remaining official
colonies. The list consists of 17 different territories which vary in geographical location,
population, size, climate, administrator country, but also political system or administration.
Among the best known of these territories are Gibraltar, Western Sahara or the Falkland
Islands, but most of the non-self-governing territories are islands in the Caribbean or in the
Pacific. A long-term vision of the United Nations is to decolonize all of these territories.
This study sets as its goal to explain and also analyze the geopolitical importance of each
territory, and its position to the decolonization efforts of the United Nations.
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Úvod
V roce 1946, krátce po svém vzniku, vytvořila Organizace spojených národů (dále jen
OSN) seznam 72 nesamosprávných území (Non-Self-Governing Territories). Jednalo se
zvláště o závislá zámořská území, nebo také kolonie členů OSN, jimž byl tímto způsobem
udělen nový status na mezinárodním poli. V té době žilo na území závislých teritorií více
než třetina světové populace (OSN, 2018a). Od vzniku seznamu na něm proběhla řada
změn. Při jeho sestavení chyběla území Španělska a Portugalska, neboť tyto státy nebyly
až do 14. prosince 1955 členy OSN. Největší změny proběhly v kontextu dekolonizace,
většina těchto území byla ze seznamu vyňata a zbyl již pouhý zlomek původního počtu.
Celkově z tohoto seznamu vzniklo již 80 suverénních států (Tanoh-Boutchoué, 2001). Ze
seznamu ovšem nebylo pouze ubíráno, v roce 1986 byla přidána Nová Kaledonie a roku
2013 Francouzská Polynésie.
Na území, která se na tomto seznamu vyskytují, se vztahuje deklarace 1514 Valného
shromáždění OSN z roku 1960 o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům
(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples).
Následující rezolucí 1541, přijatou o den později, OSN definuje tři možnosti, jakými lze
dosáhnout sebeurčení. Dlouhodobým a stálým cílem OSN je tedy tato území osamostatnit
(Turner, 2013).
Vzhledem k samotné podstatě tohoto tématu, tedy že stojí spíše na okraji společenského
zájmu, bývá mnohdy termín nesamosprávná území (NSGTs) zaměňován za termín závislá
území. Pojmem nesamosprávná území se v dnešním slova smyslu rozumí 17 konkrétních
teritorií, která jsou oficiálně definována OSN a zařazena na příslušném výše zmíněném
seznamu nesamosprávných území. Území, která se na seznamu nacházejí, jsou dle OSN
subjektem dekolonizace a jedná se tak o poslední oficiální kolonie.
Až na dvě výjimky se jedná o ostrovy nebo souostroví. Těmi výjimkami jsou poloostrov
Gibraltar náležící Spojenému království (nárokuje si ho ovšem také Španělsko) a Západní
Sahara, která je pravděpodobně nejspornějším nesamosprávným územím. Největší
koncentrace (6) těchto teritorií se nachází v Karibiku, z toho pouze Americké Panenské
ostrovy náleží Spojeným státům americkým. Zbylá území jako jsou Anguilla, Britské
Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, a Turks a Caicos spravuje Spojené
království, stejně tak jako nedaleké Bermudy, které sice geograficky do Karibských
3

ostrovů nepatří, ale poměrně často s Karibskými ostrovy aktivně spolupracují (jsou také
členem mezinárodní organizace Karibské společenství). Poslední dvě teritoria v
Atlantském oceánu jsou pod správou Spojeného království, jedná se o ostrovy: Svatá
Helena, Ascension a Tristan da Cunha, tvořící jedno zámořské teritorium, a Falklandy.
Zbylých šest území se nachází v Tichém oceánu a jedná se konkrétně o Americkou Samou
a Guam pod správou USA, Francouzskou Polynésii a Novou Kaledonii pod francouzskou
správou, Pitcairn pod britskou a Tokelau pod novozélandskou správou (OSN, 2018a).

Cíle práce a výzkumné otázky
Tato práce si klade za cíl přinést čtenáři komplexní elementární náhled do problematiky
posledních oficiálních kolonií, zanalyzovat jejich geopolitický význam, explikovat výchozí
související pojmy (kolonialismus a následnou dekolonizaci), poskytnout krátký exkurz do
historického vývoje nesamosprávných území, skrze který jsme se dostali do dnešního
stavu.
K dosažení těchto cílů poslouží předem stanovené výzkumné otázky, které budou v
průběhu práce aplikovány na každé jednotlivé teritorium zvlášť. První a hlavní výzkumná
otázka zní: „Jaký je primární geopolitický, strategický a ekonomický význam jednotlivých
nesamosprávných území?” Druhou výzkumnou otázkou, de facto vycházející z první
výzkumné

otázky,

je:

“Jaké

hrozby,

nebo

naopak

příležitosti

jednotlivých

nesamosprávných území vyvstávají z jejich geografické polohy v kontextu daného
regionu?” Třetí výzkumná otázka se zabývá vztahem nesamosprávných teritorií k OSN a
zní: “Jaký postoj mají k dekolonizačním snahám OSN nesamostatná území?” Čtvrtou a
poslední výzkumnou otázkou, související s předchozí výzkumnou otázkou zabývající se
autonomizací teritorií, je: “Působí na území jednotlivých nesamosprávných území v
současnosti hnutí za nezávislost?“ Pokud ano: „Jak je toto hnutí silné?“
Vzhledem k vysokému počtu teritorií a v některých případech i k jejich fundamentální
různorodosti lze předpokládat odlišnou hloubku zpracování výzkumných otázek v každém
jedinečném případě. Práce předpokládá možnost nezodpovězení některých výzkumných
otázek v případě některých teritorií vyjma hlavní výzkumné otázky.
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Metodologie a struktura práce
V rámci metodologie pracuje studie s kvalitativními i kvantitativními metodami výzkumu.
Práci je možno považovat za mnohopřípadovou studii vzhledem k vysokému počtu
jednotlivě zkoumaných území. Bude využita metoda synchronní komparace, která bude
opřena o obsahovou analýzu příslušných zdrojů.
Práce je tematicky rozdělena do dvou bloků. V prvním bloku se budeme věnovat
dějinnému kontextu vzniku nesamosprávných území od počátku kolonialismu po
dekolonizační snahy OSN od konce 50. let 20. století. Vzhledem k tématu je tento
historický exkurz žádoucí pro čtenářovo komplexní pochopení problematiky. V druhém
bloku se již budeme věnovat jednotlivým nesamosprávným územím na základě předem
stanovených výzkumných otázek.
Zkoumaná teritoria byla pro účely bakalářské práce rozdělena do třech geografických
regionů na základě vnitřních a vnějších podobností. Jmenovitě se jedná o region Atlantský
oceán, do kterého byla zařazena území: Gibraltar, Západní Sahara, Bermudy, Sv. Helena a
Falklandy. Druhý region byl nazván Karibik a byla do něho zařazena území: Americké
Panenské ostrovy, Anguilla, Britské Panenské ostrovy, Montserrat a Turks a Caicos.
Třetím regionem je Tichý oceán a byly do něho zařazeny: Americká Samoa, Francouzská
Polynésie, Guam, Nová Kaledonie, Pitcairn a Tokelau. V tomto pořadí budou teritoria
uvedena v kapitolách. V úplném závěru práce dojde ke shrnutí výsledků celé práce a
finální konfrontaci poznatků s výzkumnými otázkami.
V oblasti metodologie práce čerpá z děl Blanky Říchové, Miroslava Nováka a Petra
Druláka. V prvním bloku jsou v kontextu kolonialismu a dekolonizace stěžejními autory:
Ferro, Horvath, Fabry či Nálevka. Poslední třetina prvního bloku práce analyzuje zvláště
dokumenty volně přístupné na webových stránkách Organizace spojených národů. V
druhém bloku se práce neopírá o žádné konkrétní literární dílo, na úrovni jednotlivých
nesamosprávných území však práce čerpá od různých autorů, většinou vždy k jednotlivým
ze sedmnácti nesamosprávných územích (např. Košťál a Gibraltar). Práce v této části čerpá
především z akademických článků webových stránek nesamosprávných teritorií, jejich
správcovských zemí a mezinárodních organizací. U kvantitativních dat jsou důležitými
zdroji především OSN, CIA a WB.
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Mapa 1: Nesamosprávná území (Wikipedia, 2019b(upraveno))

Tabulka 1: Základní údaje (vlastní zpracování na základě OSN a CIA)

Území
Atlantik
Gibraltar
Západní Sahara
Bermudy
Svatá Helena
Falklandy
Karibik
Americké panenské
ostrovy
Anguilla
Britské
panenské
ostrovy
Kajmanské ostrovy
Montserrat
Turks a Caicos
Pacifik
Americká Samoa
Francouzská
Polynésie
Guam
Nová Kaledonie
Pitcairn
Tokelau

Na seznamu

Správa

Populace

Rozloha
v km2

Hustota
v ob./km2

Od 1946
Od 1963
Od 1946
Od 1946
Od 1946

UK
sporné
UK
UK
UK

33 140
586 000
65 187
5 765
2 932

5,8
266 000
53,35
310
12 173

4 328
2
1 275
13,4
0,25

Od 1946

USA

105 080

352

296

Od 1946
Od 1946

UK
UK

15 700
28 200

96
135

132
260

Od 1946
Od 1946
Od 1946

UK
UK
UK

59 613
5 000
36 689

264
103
948,2

212
44
80

Od 1946
1946-1947
Od 2013
Od 1946
1946-1947
Od 1986
Od 1946
Od 1946

USA
FRA

55 170
271 800

200
3 600

272
76

USA
FRA

159 358
268 767

540
18 575

300
14,5

UK
NZ

39
1 411

35,5
12,2

1,19
115
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1.Vývoj vzniku nesamosprávných území
V první části této bakalářské práce se podíváme na společné kořeny všech
nesamosprávných území, které souvisle sahají do stejného historického období, a tím je
novověk. Konkrétně se jedná o období evropské námořní expanze, která začíná námořními
objevy 15. století a započíná tak dobu evropského kolonialismu. Kolonialismus jako
takový je však důležité rozebrat i z důvodu současného dění, neboť je tento pojem často
nadužíván. Kolonialismus je v dnešní době líčen jako něco špatného, nežádoucího či přímo
zlého a zločinného a zneužívá se tak k politickému či ideologickému boji. Tím se však
postupně vytrácí jeho základní a původní podstata.

1.1. Kolonialismus
Kolonialismus je proces, při kterém je národní svrchovanost rozšiřována na teritorium,
které se nachází za hranicemi původního státu. V historii vznikala závislá území záborem a
osídlením neobydlených či řídce obydlených oblastí, kde lidé nezřídka žili stále jako lovci
a sběrači. Pozdějším a častějším způsobem nabytí takových území však byla vojenská
tažení. Kolonizátor zde pak plně kontroluje administrativu, politiku a ekonomiku
(Střítecký, 2009b). Jiní autoři naopak akcentují důležitost rozdílných kultur (nebo dokonce
ras) a následnou nadvládu jedné kultury nad druhou. Například historik Philip Curtin o
kolonialismu dokonce říká, že se jedná o „nadvládu lidí nad jinou kulturou“ (Osterhammel,
1997: 15-16).
Kolonialismus bývá spojován především se západoevropskými zeměmi, jako jsou
Portugalsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Anglie (případně Belgie, Německo, Itálie či
země skandinávské) a 16. až 20. stoletím. Obdobné tendence mocných civilizací a říší,
které k této „schopnosti“ dosáhly dostatečné mocenské kapacity, však lze spatřovat již od
starověku (Horvath, 1972; Cipolla a Hayes, 2015). Dlouze debatovat by se tak dalo o
tématech, jako jsou například starověký Egypt, fénická a řecká kolonizace (Malkin, 2004;
Dommelen 2012), Perská říše, říše Alexandra Velikého a následný helénismus (Adler,
2005), Čína nebo zejména Římské impérium (Nálevka, 2009; Cipolla a Hayes, 2015). Ve
středověku by to pak byla říše Arabská (Bělina, 1995) a Mongolská či Vikingové a křížové
výpravy (Veracini, 2018). V novověku, který bývá s kolonialismem spojován především,
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však západní evropské mocnosti také nebyly samy, v mnoha případech srovnatelně až
plnohodnotně se k nim přidaly Ruská, Otomanská a Japonská říše, Spojené státy americké
(Havel, 1995) či později Sovětský svaz (Ferro, 2007: 194-205; Střítecký, 2009b).
Samozřejmě se dá v některých těchto případech argumentovat, že se jedná o typické
příklady imperialismu, nikoliv přímo kolonialismu. Tato otázka je rozhodně relevantním
předmětem diskuse, mezi vědci totiž do dnešních dnů neexistuje univerzálně platná shoda
na vymezení těchto pojmů a existují definice od velice obecných a vágních až naopak po
příliš konkrétní, které jsou založené třeba jen na dvou či dokonce jednom empirickém
příkladu z historie. Právě „nedostatečná mezikulturní perspektiva“ je jednou z hlavních
chyb, které se badatelé stále dopouštějí, a vede ke stereotypní představě o tom, že
kolonizace je fenoménem pouze pro severoatlantickou civilizaci (Horvath, 1972).
Ronald J. Horvath definoval kolonialismus a další příbuzné fenomény jako právě např.
imperialismus již v roce 1972, dané pojmy zde i systematicky rozčlenil. Kolonialismus zde
definoval jako formu meziskupinové nadvlády (meziskupinovou nadvládu pojmenoval
jako proces nadvlády v kulturně heterogenní společnosti), při které dochází k podstatné
permanentní migraci osadníků z kolonizující země do kolonie. Imperialismus pak sice
popsal také jako formu meziskupinové nadvlády, avšak s tím rozdílem, že zde dochází
pouze k velice malé, zanedbatelné až žádné migraci permanentních osadníků z imperiální
domoviny do kolonie.
Pro nás je ale v tomto textu důležitá přeci jen kolonizace, která se dá také označit jako
kolonizace moderní (Osterhammel, 1997: 15-16) a začíná objevnými plavbami Portugalců
a Španělů na konci 15. století. Stěžejní v tomto kontextu byly především dvě události,
obeplutí mysu Dobré naděje Bartolomějem Diazem v roce 1488 a objevením Ameriky
Kryštofem Kolumbem v roce 1492 (Veselý, 2014: 74-75).
První evropskou velmocí moderního kolonialismu se stalo Portugalsko, to se jako první
vydalo podél západního pobřeží Afriky. Již roku 1434 obepluli mys Bojador, který dnes
leží na území Západní Sahary. Pokoření této psychologické překážky bylo v kontextu
dalších objevů velice důležité. Mys Bojador byl totiž zahalen mnoha mýty a pověstmi a
námořníci se doposud dále báli plout. V roce 1445 obepluli Portugalci Zelený mys
(nejzápadnější bod Afriky, který dnes leží v blízkosti senegalského Dakaru). Papež
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Kalixtus III. pak Portugalcům svou bulou potvrdil přednostní právo na objevení cesty do
Indie v roce 1456. To se nakonec Portugalcům skutečně povedlo a ještě v tomtéž století, v
roce 1498 dosáhl Vasco da Gamma kýžených břehů Indie (Ferro, 2007: 39-44).
Stěžejní motivací k těmto krokům byl přístup k surovinám, v začátcích se jednalo hlavně o
koření. Turci v roce 1453 obsadili Malou Asii, dobili Istanbul a tím zablokovali
nejdůležitější obchodní tepnu mezi Evropou a Asií, kde měli monopol Janov a Benátky.
Právě hledání nových obchodních cest pro dovoz koření bylo hnacím motorem pro tyto
výpravy, v případě Kryštofa Kolumba zde bylo podnětem i zlato (Nálevka, 2009).
Záhy navázali na první velké portugalské úspěchy Španělé a při snaze najít cestu do Indie
západní cestou objevili Ameriku. Rivalitu iberských království a jejich závod v kolonizaci
měla řešit Tordesillaská smlouva z roku 1494, která rozdělila svět napůl ve 46. stupni
západní délky. Západ od této linie měl náležet Španělsku a východ Portugalsku (Ferro,
2007: 45-52, 76-77).
V 17. století začala hegemonie Španělska a Portugalska upadat, rapidně se totiž zvýšila
aktivita dalších evropských mocností. Jednalo se především o Francii, Nizozemsko a
Anglii. Po průmyslové revoluci vzrostly možnosti, a zároveň potřeby evropských zemí, což
vedlo ke druhé vlně evropské koloniální expanze, která proběhla především ve druhé
polovině 19. století. V tomto období ustoupili Španělé, Portugalci a Nizozemci spíše do
pozadí, ale objevili se noví aktéři, jako Německo, Belgie, Itálie, Rusko, Japonsko a
Spojené státy (Střítecký, 2009b).
Tato kolonizační vlna se dotkla zejména Afriky a jihovýchodní Asie, právě zde se totiž
nacházelo nejvíce „volného“ území dostupného k evropské kolonizaci. V průběhu tohoto
období se na přelomu let 1884 a 1885 uskutečnila Berlínská konference, která měla dát
evropské expanzi do Afriky určitý řád. Konference je často považována jako start závodu o
Afriku. Roku 1870 ovládali Evropané pouze 10 procent celého území Afriky, v roce 1914
to však bylo až 90 procent. Tvrdý boj o kolonie v tomto období bývá obecně uváděn jako
jedna z hlavních příčin první světové války, jakožto osudné vyvrcholení celého
kolonialismu, během kterého také započalo zrychlení procesu dekolonizace (Ferro, 2013:
101-107).
Mezi hlavní odpůrce koloniální expanze patří zejména marxisticky orientovaní teoretici,
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kteří využívají kolonialismus jako důkaz „nevyhnutelných imperialistických tendencí
kapitalismu.“ Podle nich také kolonialismus může za chudobu, bídu, nestabilitu a další
potíže v rozvojovém světě. Důležitým aspektem moderní koloniální expanze byla totiž
přímá účast soukromého kapitálu, kterým byly financovány již objevné plavby
portugalských a španělských dobrodruhů. Později se v tomto kontextu objevil pojem
neokolonialismus, kterým se označuje vliv ekonomických velmocí a případně
mezinárodních institucí na nezávislé rozvojové státy (Střítecký, 2009b).

1.2. Dekolonializace
Obecně lze dekolonizaci označit za opak samotné kolonizace. Jde tedy o rozpad
koloniálních mocností, který vede v daných kolonizovaných teritoriích ke vzniku nových
států. Tento proces byl často vyústěním válek o nezávislost, ty zas mnohdy přicházely po
zásadních otřesech v mezinárodním systému. Těmi otřesy byly například napoleonské
války, první světová válka a zejména druhá světová válka, která předznamenala postupný
konec tradičního kolonialismu. Bipolární rozpoložení světa, ve kterém soupeřily
supervelmoci USA a SSSR, pak tradičnímu kolonialismu příliš nepřálo. Ze dvou největších
koloniálních říší (UK a Francie) se rázem staly druhořadé mocnosti a to předurčilo jejich
rozpad, neboť USA ani SSSR neměly zájem na jejich setrvání (Fabry, 2010: 154). SSSR se
naopak často aktivně snažil skrze podporu různých politických nebo militantních skupin
spouštět socialistické revoluce a následně rozšiřovat svůj vliv (Veselý, 2014: 404). Další
důležitou dekolonizační roli v tomto období hrála také OSN (Střítecký, 2009a: 45-46).
Z teoretického hlediska můžeme dekolonizaci rozdělit na dva druhy, a to z pohledu
úspěšnosti evropské expanze. Zatímco samostatnost kolonistů, bělochů z Evropy, lze
označit jako vrchol expanze europoidní rasy, nebo také jako kolonizaci úspěšnou, tak hnutí
za nezávislost kolonizovaných národů naopak znamenala kolonizaci neúspěšnou a značila
tak ústup evropské expanze. Státy vytvořené kolonisty tak můžeme spatřit napříč
americkým kontinentem od Kanady, přes USA a Mexiko, až po Chile a Argentinu. Mezi
další Evropany úspěšně kolonizovaná území patří také například Austrálie nebo Nový
Zéland. Pozdější vzbouření poražených národů v Asii a zejména v Africe znamenalo konec
vlády kolonistů a získání jejich nezávislosti. Mezi těmito dvěma druhy dekolonizace tak
můžeme spatřit zásadní rozdíly. Specifická situace nastala například na mnoha karibských
ostrovech, kde Evropané v důsledku způsobili černošskou expanzi v podstatě náhodou.
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Otroci dovezení na tyto ostrovy z Afriky postupně získali svobodu a nakonec i nezávislost
či autonomii (Ferro, 2007: 265-269).
Proces dekolonizace začal daleko dříve, než moderní kolonialismus vůbec dosáhl svého
vrcholu. Tím začátkem je boj za nezávislost a následná nezávislost USA na konci 18.
století v Severní Americe. Není bez zajímavosti, že právě USA se později samy staly do
určité míry koloniální či imperiální říší. Krátce nato se nezávislost Hatiti (v roce 1804)
stala předzvěstí přelití této protikoloniální revolty a dekolonizační vlny v rámci Ameriky
dále na jih. Mezi lety 1810 a 1825 byla oblast Střední a Jižní Ameriky svědkem vzniku
šestnácti nových států (Riegl, 2013: 25), byla tak ukončena španělská a portugalská
nadvláda v této oblasti. Na toto dění zareagovaly USA v roce 1823 Monroeovou doktrínou,
ve které odmítají zásahy evropských zemí na americkém kontinentu (Fabry, 2010: 49-70).
V Evropě mezi tím získalo roku 1821 nezávislost Řecko a v druhé polovině 19. století pak,
rovněž na Balkáně, následovalo i Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, všechny
tyto státy vnikly na upadající Osmanské říši, která byla postupně z Evropy téměř vytlačena
(Fabry, 2010: 96-106).
Po skončení první světové války došlo v kontextu kolonialismu k určitým změnám na
Blízkém a Středním východě. To se týkalo zejména rozpadu Osmanské říše, následkem
čehož přešla značná část těchto území pod správu Británie a Francie. Dále došlo k posílení
snah některých národů, především severní Afriky a velké části Asie, o samostatnost.
Zámořská území poražených mocností přešla pod správu Společnosti národů (Střítecký,
2009a: 44-45).
V kontextu dekolonizace také sehrálo důležitou roli čtrnáct bodů prezidenta Wilsona.
Právo národů na sebeurčení bylo v 19. století považováno za negativní mezinárodní právo.
Wilson udělal z tohoto práva právo pozitivní, což de facto předurčilo nový trend směřování
tohoto práva. V rámci práva na sebeurčení národů vnikly na konci první světové války
nástupnické státy po rozpadu Rakouska-Uherska a Ruské říše. Vzdálené kolonizované
národy však ještě nebyly považovány za dosti civilizované a připravené na vlastní státnost
(Fabry, 2010: 117-138).
Největší dekolonizační vlna proběhla, jak již bylo naznačeno na začátku této kapitoly, po
druhé světové válce. Tato nečekaně rychlá dekolonizace měla samozřejmě několik příčin a
souvisela s nově vytvořeným světovým mocenským uspořádáním. Dvě doposud největší
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globální mocnosti Británie a Francie byly vystřídány Spojenými státy a Sovětským
svazem. Obě nové supervelmoci byly na ideologické rovině vůči formálním impériím
kritičtí (Fabry, 2010: 154). Z držení kolonií, které bylo původně považováno za legitimní,
či dokonce žádoucí, se po druhé světové válce stalo něco špatného, zlého či dokonce
zločinného (Sørensen, 2005: 75).
Jedním z důvodů byla samotná vyčerpávající válka, během které evropské koloniální
mocnosti zkrátka neměly dostatek sil na udržování efektivní kontroly ve svých zámořských
koloniích. V některých případech došlo k dočasné ztrátě nadvlády (například z důvodu
okupace japonskou armádou) a následná obnova kontroly byla velice obtížná, pokud se
tedy vůbec vydařila. V jiných případech zas elity mocností došly k závěru, že udržování
kolonií je příliš velkou zátěží, která se ve svém důsledku nevyplatí (Plechanovová, 1997:
171).
Další příčinou byl postupný vnik domácích elit v koloniích. Jednou z částí byli obchodníci,
kapitalisti, kteří financovali různé národní hnutí či instituce, byli však většinou smířliví a
nechtěli zničit zavedený řád. Tato obchodní buržoazie byla doménou spíše asijských
kolonií (Indie, Malajsie a Nizozemské východní Indie), v menší míře pak ve Zlatém
pobřeží, Tunisku či Kočinčíně. Většina elit však byla tvořena intelektuálními a
militantními kruhy. Byli to například lidé, kteří prošli západními univerzitami, kde
načerpali liberální myšlenky, a následně se vrátili zpět do svých zemí jako nositelé a
šiřitelé nacionalismu, kde vytvořili základ osvobozeneckých hnutí, která poté vyžadovala
nárok na sebeurčení, demokracii a samosprávu. (Ferro, 2007: 300-327).
V kontextu Asie se jako určitý faktor projevilo Japonsko, které během války mnoho
evropských kolonií dobylo a následně o vše, včetně svých vlastních kolonií, přišlo. Po
válce pak v dalších asijských zemích podporovalo národní hnutí, která byla proti obnově
předválečného pořádku s evropskou nadvládou. Zde třeba připomenout i tlak USA, včetně
příkladu poskytnutí nezávislosti Filipínám v roce 1946. Jako příklad pohotové reakce na
sílu národní hnutí za nezávislost bývá, oproti Francii nebo Nizozemí, označována Británie,
která zahájila proces dekolonizace poměrně brzy. Nezávislost Indie, perly v koruně
britského impéria, byla zásadním zlomem, který uvolnil velikou sílu v asijských zemích.
Války, kterými se pak Francie a Nizozemí snažily udržet své kolonie, dopadly neúspěšně a
jen potvrdily trpkou skutečnost. Právě na příkladu Francie a její války v Indočíně, kde
Francie byla podporována Američany, kdežto Viet Minh Sověty a Číňany, můžeme vidět,
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jak důležitou roli hrálo prostřední studené války a bipolární rozpoložení světa
(Plechanovová, 1997: 171).
Africká dekolonizace proběhla se značným časovým zpožděním. Prvním důvodem byl
fakt, že na drtivé většině území černé Afriky přirozeně žádné národní uvědomění doposud
neproběhlo a Afrika měla stále společnost uspořádanou spíše kmenově. Ukázalo se tedy, že
historický vývoj lze přeskočit jen těžko a kmenové uspořádání společnosti nepřeje rozvoji
nacionalismu tak jako v jiných částech světa. Ostatně je tento fenomén stále jedním
z největších problémů při organizaci státního života afrických zemí. Druhým důvodem
byla skutečnost, že v Africe, kromě té severní, téměř neproběhla druhá světová válka, a
tudíž zde nebyla přerušena souvislost koloniální nadvlády a evropské mocnosti neztratily
důvěryhodnost tak, jak tomu bylo v Asii (Plechanovová 1997: 172).
Důvodem, proč tedy ke kompletní dekolonizaci černé Afriky došlo, nebyly události, které
by se v ní přímo odehrály. Rozklad britského i francouzského impéria byl totiž v polovině
padesátých let již v pokročilém stadiu. Dále docházelo k vzestupu moci USA a SSSR, v té
době se taky upevňoval arabský nacionalismus, spojením těchto věcí v Suezské krizi roku
1956 došlo již zcela nezvratně k postupnému pádu těchto posledních tradičních
koloniálních říší (Ferro, 2007: 395-407).
Nejenom, že měla studená válka vliv na průběh dekolonizace, ale také můžeme říci, že
dekolonizace měla velký vliv na průběh a dynamiku studené války. Mnoho konfliktů mezi
supervelmocemi proběhlo zprostředkovaně v teritoriích bývalých kolonií a třetí svět se stal
důležitým kolbištěm celé studené války. Soupeření supervelmocí o nově vzniklé celky,
které si chtěly zahrnout do svého mocenského bloku, vedlo ke snaze o udržení neutrálního
postavení a vyústilo ve vznik hnutí nezúčastněných (Střítecký, 2009a: 44-45).
Pro nově vzniklé státy byla svoboda příliš cennou, než aby ji vyměnily za pomíjivé výhody
člena jednoho či druhého mocenského bloku. Dosavadní protizápadní rétorika
nacionalistických osvobozeneckých hnutí de facto vylučovala, aby se pak následně země
stala opět součástí Západu. Na druhou stranu, pevný a tvrdý příklon k východnímu bloku
pro nově vzniklý stát také nebyl příliš častým úkazem. Ukázalo se totiž, že po dlouhá
desetiletí budované kontakty mezi kolonií a metropolí není tak lehké přetrhat. Mladé země
se často rychle naučily využívat mocenského soupeření obou bloků ke svému zisku. To se
většinou netýkalo zemí, které ležely ve strategicky významných oblastech jako Střední
východ a východní Asie (Plechanovová, 1997: 189-190).
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Hnutí nezúčastněných vzniklo roku 1955 na konferenci v Bandungu, která vyšla
z iniciativy Cejlonu, Indie a Indonésie. Základna hnutí byla tvořena zeměmi z Asie a
Afriky, ale postupně se otevírala i zemím mimo tyto dva kontinenty. Na přelomu 50. a 60.
let zde však již začaly převažovat spíše protizápadně laděné státy. V roce 1961 se konala
konference tohoto hnutí v Bělehradě, které se zúčastnilo 21 zemí z Afriky a Asie doplněné
o Jugoslávii, Kypr a Kubu. Ostrá protizápadní orientace se naplno projevila ve druhé
polovině 70. let, kdy se obnovila studená válka a Sovětský svaz se snažil získat spojence
v rozvojových zemích, mluvčím organizace v tomto období se stala Kuba. V 80. letech
došlo k lehkému vyrovnání kursu tohoto hnutí. Členové se schází na konferencích
přibližně každé tři roky a již koncem 80. let mělo hnutí více než sto členských států a je
tedy druhou největší mezinárodní organizací po OSN. Tuto výhodu využívají především
právě na půdě OSN, kde díky množství členů mohou ve Valném shromáždění prosadit
téměř jakoukoliv rezoluci. Zajímavá je například rezoluce z roku 1975, která odsuzuje
sionismus jako formu rasismu a rasové diskriminace. Dokumentů pochybného charakteru
je však více. Hnutí nezúčastněných je také důležitým iniciátorem tlaků v kontextu
dekolonizace týkajících se nesamosprávných území, tím se pravděpodobně snaží vylepšit
svou geopolitickou pozici (Plechanovová, 1997: 190; Veselý, 2014: 403-404).

1.3. OSN a právo na sebeurčení
Právo národů na sebeurčení je liberální myšlenka, dle které má lid právo na zřízení vlastní
vlády, ať už jde o samostatnost, autonomii nebo unii s jinými národy. Poprvé se tato idea
vyskytla v druhé polovině osmnáctého století. Byla založena předpokladu klasického
liberalismu, že dospělí lidé (jakožto racionálně přemýšlející bytosti schopné racionálních
činů) jsou ti, kteří jsou v nejlepší pozici vědět, jak uspořádat nejen jejich individuální, ale i
společenské životy (Fabry, 2010: 9).
Princip rovnoprávnosti všech národů a národního sebeurčení pak byl zakomponován již do
samotného 1. článku charty OSN, zakládajícího dokumentu Organizace spojených národů
z roku 1945, která byla podepsána 26. června v San Franciscu. Nesamosprávným územím
se pak konkrétně věnuje celá kapitola XI, která i zároveň nese název „Prohlášení o
nesamosprávných územích.“ Rovněž se záležitostem závislých území věnují následující
dvě kapitoly XII a XIII.
Kapitola XI popisuje obecné ideové principy a dává základ mezinárodního právního rámce
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týkajícího se území, kde obyvatelstvo ještě nedosáhlo úplné samosprávy. Nejprve
zdůrazňuje, že „zájmy obyvatel těchto území jsou na prvém místě.“ Dále pak udává
správcovským zemím souhrn povinností ve vztahu k těmto zemím, zejména v kontextu
nejen zajištění ochrany, ale i společenského a hospodářského rozvoje. Nakonec se zde
nachází i povinnost „generálnímu tajemníku budou pro informaci pravidelně zasílati (…)
statistické a jiné zprávy odborného rázu o hospodářských, sociálních a výchovných
poměrech území, za která jsou odpovědni.“
Právě v souvislosti týkající se povinnosti zprostředkovávat informace generálnímu
tajemníkovi pod článkem 73(e) Charty OSN byla následně přijata Valným shromážděním
řada rezolucí1, které specifikovaly nejen vůči jakým konkrétním územím se budou tyto
závazky

naplňovat

(vytvoření

tzv.

Seznamu

nesamosprávných

území

Valným

shromážděním OSN roku 1946, zahrnující po svém vzniku 72 území), ale i která kritéria
budou rozhodovat o tom, jaká území budou označovaná za ta, jež ještě plně nedosáhla
samosprávy

–

rezoluce

A/RES/334/1949,

A/RES/567/1951,

A/RES/648/1952

a

A/RES/742/1953. V průběhu tohoto procesu vznikly i konkrétní specifikace způsobu
úspěšné dekolonizace.
Důležitý zlom v procesu dekolonizace nastal v roce 1960, kdy získalo nezávislost 17 zemí,
kromě Kypru byly všechny tyto země původně africké kolonie, z nichž dokonce 12
původně náleželo Francii. Právě během XV. zasedání Valného shromáždění OSN tohoto

1

Usnesení neboli také rezoluce, která Valné shromáždění OSN přijímá, jsou doporučení bez formálněprávní

závaznosti, ale zpravidla získávají na politické i morální síle. Jedinou výjimkou v otázce závaznosti jsou zde
otázky správní a organizační povahy OSN, zde má Valné shromáždění pravomoc přijímat i právně závazná
usnesení. Celkově těchto rezolucí přijme pravidelně 250 až 300 ročně, navíc k tomu slavnostně za rok vydá
jednu či dvě deklarace (Karlas, 2015: 179-218). K přijetí rezoluce stačí nadpoloviční většina hlasů členů
přítomných a hlasujících. Ve vážnějších otázkách je to pak dvoutřetinová většina přítomných hlasujících.
Teoreticky je tedy v těchto případech možné, aby byla usnesení přijata jedním hlasujícím členem, i proto není
možné, aby šlo o věci právně závazné. K doplnění, nadpoloviční většina ze všech členů je potřebná k volbě
soudců Mezinárodního soudního dvora a dvě třetiny ze všech členů je pak vyžadována k revizi Charty. V
moderní praxi Valného shromáždění jsou však rezoluce většinou přijímány formou tzv. konsenzu neboli
aklamací, kterým často předcházejí zákulisní jednání. Znamená to, že se o dané věci jedná tak dlouho, dokud
žádný členský stát nevznáší žádné námitky, připomínky ani pozměňovací návrhy, poté je věc prohlášena za
schválenou (Čepelka a Šturma, 485-510).
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roku se, včetně Kypru, zároveň i těchto šestnáct bývalých afrických kolonií stalo členy
OSN, což zapříčinilo fakt, že ze skupiny 99 členských zemí představovalo celkem 44 států
skupinu afroasijských zemí. Když se k tomuto počtu přidaly země socialistické (v roce
1960 byla studená válka v plném proudu, tudíž měly tyto státy, v čele se Sovětským
svazem, aktivní zájem na rozpadu západoevropských imperiálních koloniálních soustav),
byl to v tuto chvíli dostatečný počet hlasů k přijetí rezoluce A/RES/1514/1960 na konci
roku 1960 nazvanou Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům.
Deklaraci připravila skupina 30 asijských a afrických zemí, původ této iniciativy však
najdeme v SSSR (Veselý, 2014: 404-405).
Rezoluce byla přijata drtivou většinou Valného shromáždění a žádný členský stát se
neodvážil hlasovat proti. Pouze těchto 9 států se zdrželo hlasování: Austrálie, Belgie,
Dominikánská republika, Francie, Portugalsko, Španělsko, Jihoafrická unie, Spojené
království a Spojené státy americké. Tato rezoluce je oproti předchozím přijatým
usnesením, která se týkala stejné problematiky, daleko důraznější ve svém přístupu, mimo
jiné například říká, že uznává: „vášnivou touhu po svobodě všech závislých národů,“ nebo
že „národy světa vřele touží po konci kolonialismu ve všech svých podobách.“ Právě tímto
důrazným přístupem bývá z tohoto důvodu označována jako milník v procesu
dekolonizace světa. OSN se zde posunula od spíše pasivního uznání práv na národní
sebeurčení, které je deklarované v Chartě OSN, k aktivní snaze o likvidaci
západoevropských koloniálních říší (OSN, 1987; Veselý, 2014: 404-405).
V rezoluci A/RES/1514/1960 byly také formulovány dva základní principy autonomizace
koloniálních území, a to dva ve své podstatě neslučitelné a protichůdné principy, právo na
národní sebeurčení a zásada zachování národní jednoty a územní celistvosti. Tento rozpor
exemplárně vykrystalizoval na sporu o Gibraltar mezi Velkou Británií a Španělskem.
Madrid totiž stále usiluje o území Gibraltaru skrze princip územní celistvosti, i přes silnou
protišpanělskou náladu v gibraltarské společnosti.
Ihned následující den, 15. prosince, však byla přijata Valným shromážděním OSN další
rezoluce,

zabývající

se

specifikací

nesamosprávných

území,

a

to

rezoluce

A/RES/1541/1960 pod názvem: „Zásady, které by měly řídit členy při určování, zda
existuje, či nikoli povinnost předávat informace uvedené pod článkem 73 (e) Charty,“
který poměrně jasně vypovídá i o svém obsahu. Důležitou novinkou oproti předchozí
rezoluci je, že mimo dosažení plné nezávislosti a samostatnosti stanovuje i další způsoby,
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díky kterým může být dané teritorium hodnoceno, že již dosáhlo plné míry samosprávy, a
to:
„a) vznikem jako suverénní nezávislý stát,
b) volným svazkem s nezávislým státem, nebo
c) integrací s nezávislým státem.“
Usnesení také dále tyto možnosti upřesňuje (Fabry, 2010: 160). Vzhledem k tomu, že
prvním bodem je již základní a původní cesta k samostatnosti, rezoluce ji dále
nedeterminuje a dále rozebírá pouze dvě nové možnosti. Ohledně volného svazku s
nezávislým státem říká, že: „volný svazek by měl být výsledkem svobodné a dobrovolné
volby obyvatel daného území vyjádřené v informovaném a demokratickém procesu.“ Druhá
podmínka prohlašuje, že „území by mělo mít právo stanovit svou vlastní ústavu bez
vnějších zásahů,“ což se již ukázalo v několika případech jako problematické. Velká
Británie k této podmínce například tvrdí, že není možné, aby si zámořské teritorium
samovolně vytvořilo vlastní ústavu, a zároveň si vláda Spojeného království měla ponechat
za dané území plnou odpovědnost (FCO, 2008: 3).
V případě integrace do nezávislého státu je tato možnost upřesněna takto: „Integrace s
nezávislým státem by měla být na bázi kompletní rovnosti mezi národy někdejšího
nesamosprávného území a země, se kterou je integrováno, což se týká všech sociálních,
ekonomických a občanských práv.“ Stejně jako u přechozí možnosti i zde jsou stanoveny
dvě okolnosti, které by měly předcházet této integraci: „Integrující teritorium by mělo
dosáhnout pokročilé úrovně samosprávy se svobodnými politickými institucemi.“ Druhá
podmínka je pak velice podobná první podmínce u volného svazku: „Integrace by měla být
výsledkem svobodného vyjádření přání lidu daného teritoria s plným vědomím změny jejich
statusu, jejich přání musí být vyjádřeno skrze informovaný a demokratický proces.“
Problémem z pohledu OSN byl v tuto chvíli fakt, že doposud neexistovala žádná opatření,
díky kterým by dokázala zajistit aktivní vykonávání závazků ve schválených rezolucích.
Musela tedy organizace zákonitě přijít s řešením, díky kterému by se jí alespoň částečně
dostaly do rukou donucovací prostředky, prostřednictvím kterých by mohla tvořit nějaký
tlak na koloniální mocnosti v procesu dekolonizace (Turner, 2013). O necelý rok později,
27. listopadu roku 1961, tedy přišla s další rezolucí, rezolucí A/RES/1654/1961, ve které (s
odkazem na rezoluci A/RES/1514/1960 a s potvrzením či připomenutím některých
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základních tezí, které do ní byly zaneseny) zakládá Zvláštní výbor pro dekolonizaci (OSN,
1961).
Hlavním úkolem tohoto výboru je právě zajištění implementace deklarace o udělení
nezávislosti koloniálním zemím a národům. Původně měla komise při svém založení 17
členů, o rok později bylo toto číslo zvýšeno na 24. Odtud je pak o něm stále ještě do
dnešního dne neformálně referováno jako o výboru dvaceti čtyř, ačkoli se od té doby počet
členů ještě navýšil, v průběhu doby kolísal (Turner, 2013). K dnešnímu dni má komise
celkem 29 členů2. Jedná se především o země třetího světa doplněné Ruskem, Čínou a
Íránem, není zde tedy zastoupena jediná země západního světa (OSN, 2018a).
Od 60. let se seznam NSGTs zkrátil z původních 72 území na 17 a celkově se z něj zrodilo
na 80 nových států (Tanoh-Boutchoué, 2001). Na konci druhé světové války žilo
v závislých územích přes 2/3 zemské populace, dnes žije v NSGTs cca 0,02% celosvětové
populace (OSN, 2018a). To vše je pro OSN bez pochyby velkým vítězstvím a
zadostiučiněním, přesto však určitou setrvačností tlačí na pokračování a jejich
dlouhodobým cílem je stále tato území osamostatnit. Bohužel v mnoha případech bez
ohledu na názor tamní samosprávy a obyvatel. V roce 2010 OSN vyhlásila, k výročí 50 let
od přijetí rezoluce A/RES/1541/1960, již třetí Mezinárodní desetiletí pro vymýcení
kolonialismu (Turner, 2013).

2

Antigua a Barbuda, Bolívie, Chile, Čína, Kongo, Pobřeží slonoviny, Kuba, Dominika, Ekvádor, Etiopie,
Fidži, Grenada, Indie, Indonésie, Irán, Irák, Mali, Nikaragua, Papua-Nová Guinea, Rusko, Svatý Kryštof a
Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc and Grenadiny, Sierra Leone, Sýrie, Východní Timor, Tunisko, Tanzanie
a Venezuela
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2. Geopolitika nesamosprávných území
Nesamosprávná území zajímavým způsobem spojuje klasická geopolitická teorie
Heartlandu Halforda Mackindera z roku 1904, takřka všechna teritoria se nacházejí
v oblasti tzv. „vnějšího nebo ostrovního půlměsíce.“ Jedinou výjimkou je zde Gibraltar,
ten leží v oblasti, kterou později Nicholas John Spykman v reakci na Mackindera nazval
Rimland (původně „vnitřní nebo okrajový půlměsíc“ dle Mackindera). Spykman považuje
Rimland za důležitější část světa nežli Heartland (Cohen, 2015: 26-36).
Právě Gibraltar je jako jediné nesamosprávné území předmětem sporu bývalých
koloniálních velmocí Spojeného království a Španělska (obě země jsou přitom dnes
spojenci v rámci NATO i EU). Hrad a klíč v Gibraltarském znaku symbolicky znázorňuje
a vysvětluje jeho důležitou strategickou polohu a roli v kontextu kontroly gibraltarské
úžiny a středozemního moře (Košťál, 2009: 39-41). Významná je i jeho role jako pojistka
ochrany jihovýchodního křídla NATO. To vše je podtrženo hlavní námořní cestou z Číny
do Evropy, která vede právě okolo Gibraltaru.
Dalším územím, které se Rimlandu nápadně přibližuje je Guam. Právě Guam je strategicky
velice důležitým opěrným bodem armády USA v pacifickém prostoru vůči Jihovýchodní
Asii, které je na dosah. Vzhledem k neutichajícím tlakům Číny a Ruska lze spíše
předpokládat pokračující nárůst významu tohoto ostrova a vojenských základen, které se
na něm nacházejí (Cohen, 2015: 354-391).
Poslední území, nacházející se v sousedství Rimlandu je Západní Sahara jejíž význam se
naplno projevil za studené války v 70. letech 20. století. Hrozil zde totiž nárůst vlivu SSSR
a oslabení celého jihovýchodního křídla NATO. Fronta Polisario, která na území Západní
Sahary vyhlásila Saharskou arabskou demokratickou republiku (SADR) totiž vykazovala
silnou levicovou inklinaci. Zároveň v tomto prostoru panovaly obavy ze strany NATO o
budoucnosti Portugalska a Španělska po konci autoritativních režimů v obou státech. Proto
se USA rozhodly být proti nezávislosti a de facto souhlasily s Marockou okupací Západní
Sahary (Riegl, 2013: 37-38).
Ačkoliv se mezi NSGTs zcela jistě nacházejí další potenciálně významná území,
nedosahují v globálním kontextu tak klíčové role, jakou mají (nebo mohou mít) tato tři
teritoria, která se nacházejí právě v Rimlandu nebo v jeho přímé blízkosti. Rozhodně nelze
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tvrdit, že např. Falklandy, Francouzská Polynésie, některé Karibské ostrovy nebo Svatá
Helena, Ascension a Tristan da Cunha jsou naprosto bezvýznamná území. Jde však spíše o
teritoria regionálního významu či významu pro jednotlivé mocnosti, ale nejsou přímo ve
hře o těžiště světové moci.
Obyvatelstvo všech NSGTs dohromady činí přibližně 1,7 milionu lidí, což se rovná 0,02 %
světové populace (OSN, 2018a). Všechna teritoria mají vesměs vysokou míru samosprávy,
výjimkou je zde Západní Sahara, která se od ostatních NSGTs liší snad ve většině aspektů.
Západní Sahara je především fakticky rozdělena na dvě části a zhruba 80% je okupováno
etnicky, nábožensky i kulturně blízkým Marokem. Maroko považuje Západní Saharu za
svou integrální součást a tímto způsobem ji i spravuje a nakládá s ní (CIA, 2018).
Z důvodu různorodosti jednotlivých teritorií, která se liší geografickou polohou, počtem
obyvatel, rozlohou, klimatem, geopolitickým významem, správcovskou zemí, ale i
politickým systémem a administrativním zřízením jako takovým, je nutno představit z
geopolitického hlediska každé teritorium zvlášť, vyzdvihnout jeho častou jedinečnost a
zhodnotit relevanci stálých snah OSN o autonomizaci těchto území.
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Tabulka 2: Ekonomické údaje (vlastní zpracování na základě OSN, WB a CIA)

Území

HDP
(přibližná HDP
per
capita
hodnota v mil. USD)
(přibližná hodnota v
USD)

Hlavní ekonomické zaměření

$2 044 (2014)

$61 700 (2014)

Západní Sahara
Bermudy
Svatá Helena
Falklandy
Karibik
Americké
panenské o.
Anguilla

$907 (2007)
$6 127 (2016)
$46 (2015)
$193 (2017)

$2 500 (2007)
$99 363 (2016)
$10 300 (2015)
$56,798 (2017)

Turismus, bankovnictví, oprava lodí
a pěstování tabáku
Těžba fosfátů a rybolov
Mezinárodní obchod a turistika
Rybolov, turismus a produkce kávy
Rybolov a chov ovcí

$3,765 (2016)

$36,350 (2016)

Turismus, výroba hodinek a rumu

$338 (2016)

$22 861 (2016)

Britské panenské
ostrovy
Kajmanské
ostrovy
Montserrat
Turks a Caicos
Pacifik
Americká Samoa
Francouzská
Polynésie
Guam
Nová Kaledonie
Pitcairn

$971 (2016)

$31 677 (2016)

$3 844 (2016)

$63 261 (2016)

Turismus, výroba lodí, rybolov a
pobřežní finanční služby
Turismus,
lehký
průmysl
a
produkce rumu
Turismus a bankovnictví

$62 (2016)
$917 (2016)

$12 044 (2016)
$26 291 (2016)

Turismus, produkce rum a textilu
Turismus a finanční služby

$631 (2016)
$5 418 (2016)

$11 436 (2016)
$19 335 (2016)

Konzervárny
Turismus a vývoz perel

$5 793 (2017)
$9 445 (2016)
$0,16 (2005)

$35,562 (2017)
$34 641 (2016)
$3 145 (2005)

Tokelau

$10 (2017)

$6 275 (2017)

Vojenská přítomnost, turismus
Těžba a zpracování niklu
Poštovní známky, řemesla a
včelařství
Poštovní známky, internetové
domény

Atlantik
Gibraltar
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2.1. Atlantský oceán
2.1.1. Gibraltar
Nachází se na malém jižním výběžku Pyrenejského poloostrova a jediným sousedním
státem je na severu Španělsko, které také patřičně vznáší nároky na toto území. Uprostřed
Gibraltaru se tyčí 426 metrů vysoká skála, která se také stala jeho symbolem. Území bylo
pro Britské impérium zásadním obchodním i vojenským kontrolním bodem Gibraltarského
průlivu, který byl až do vybudování Suezského průplavu roku 1869 jedinou námořní
cestou mezi Středozemním mořem a světovými oceány (Košťál, 2009: 39-41).
Vybudováním průplavu však strategický význam Gibraltaru neoslábl, nýbrž se naopak
umocnil, jelikož se tím doprava skrze Středozemní moře zvýšila. Okolo Gibraltaru tak dnes
vede hlavní námořní cesta z Číny do Evropy.
Území tohoto poloostrova Španělé obsadili roku 1462 v kontextu reconquisty. Britové se
pak Gibraltaru zmocnili v roce 1704 v průběhu války o španělské dědictví. Toto dobytí
bylo legitimně stvrzeno Utrechtskou mírovou smlouvou roku 1713 (Nálevka, 2004: 175176). Článek X v této smlouvě přiznává Britskému království „úplné a veškeré vlastnictví
města a hradu Gibraltaru, společně s přístavem, opevněním a pevnostmi jemu náležejícími
[…] k absolutní a plnoprávní držbě na věčné časy.“ Britskou suverenitu nad Gibraltarem
dále potvrdily smlouvy podepsané v Seville (1729) a v Paříži roku 1783 (Košťál, 2009: 4042).
Znovuobnovení britsko-španělského sporu o Gibraltar začalo po druhé světové válce a
souviselo s režimem Francisca Franca, který otázku Gibraltaru, jako symbolu španělského
poraženectví a slabosti, využíval pro svůj prospěch. Dalším důvodem pro vyostření sporu
bylo paradoxně postupné zavádění gibraltarské samosprávy, což pro Madrid znamenalo
pouze další překážku ve snaze o získání nadvlády nad tímto územím. V únoru 1950 byla
například zřízena Legislativní rada a Španělsko tento krok napadlo jako porušení smlouvy
z Utrechtu, která totiž stanovuje podmínku: „Pokud se koruna Velké Británie rozhodne
darovat, prodat, nebo jakýmkoliv jiným způsobem vzdát vlastnictví města Gibraltaru […]
přednostní právo na toto vlastnictví bude dáno španělské koruně před kýmkoli jiným.“
Britové ani Gibraltařané však tyto kroky nikdy nechápali jako vzdání se svrchovanosti
Spojeného království (Malenovský, 2013).

22

Konflikt v následujících letech, přes další autonomizaci a zavádění restriktivních opatření v
přístupu na Gibraltar ze španělské strany, postupně eskaloval až do fáze, kdy Británie přes
odpor Španělska (a následně i OSN) uspořádala v roce 1967 referendum. Otázka zněla,
zdali chtějí obyvatelé Gibraltaru zůstat v dobrovolném a volném svazku se Spojeným
královstvím nebo chtějí přejít pod Španělskou suverenitu s ponecháním britského
občanství. Referendum provázela účast přes 95 % s jasným výsledkem. 12 130 obyvatel se
vyslovilo pro setrvání a celkem 44 lidí se rozhodlo pro Španělsko (Gold, 2009). Madrid
zareagoval téměř kompletní blokádou, rozmístěním válečných lodí do britských vod v
bezprostřední blízkosti Gibraltaru, přerušením telekomunikačního spojení a kompletně
uzavřel vzdušný prostor i v přístupu třetích stran. Zemi pak spojovala pouze letecká linka
do Londýna a trajekt do Maroka, Gibraltar se stal na mnoho let ostrovem. V roce 1969
vstoupila v platnost nová ústava, na které spolupracovaly společně Británie i Gibraltar.
Španělsko tento krok rázně odsoudilo. V průběhu mnoha dalších let trvání blokády vláda
Spojeného království poskytla Gibraltaru finanční pomoc v řádech milionů liber v rámci
rozvojových programů a několik tisíc pracovníků, kteří za prací dojížděli ze Španělska,
nahradili Maročané (Košťál, 2002).
Po smrti generála Franca se díky demokratizaci Španělska očekávalo radikální zlepšení
vztahů. Pozice Madridu se však v základních otázkách nezměnila a docházelo spíše pouze
k technickým diskusím ohledně uvolňování míry blokády. Po letech rozhovorů došlo k
zásadní změně až při diskusi v Bruselu roku 1984 (motivací zde byla bez pochyby snaha
Španělska o vstup do ES, do kterého nakonec vstoupilo v roce 1986) a z kraje dalšího roku
byla blokáda oficiálně odvolána (Košťál, 2002).
Jednání mezi Británií a Španělskem pokračovala i nadále, v 90. letech však vrostla
gibraltarská touha nebýt pouze součástí britské delegace, ale mít při rozhovorech
rovnocennou pozici, jako samostatný třetí člen jednání (Gold, 2009). V roce 2002 došlo
náhle Španělsko s Británií ke kompromisu v podobě sdílené suverenity nad Gibraltarem.
Následovaly však masivní demonstrace Gibraltařanů a jejich vláda nechala uspořádat 7.
11. 2002 referendum, ve kterém se svých občanů ptala, zdali souhlasí s návrhem sdílené
suverenity. Referendum dopadlo podobně jako to v roce 1967 a 17 900 (98,48%) lidí se
vyjádřilo proti tomuto návrhu a pro bylo 187 (1,03%) lidí. Účast byla tentokrát o něco nižší
a hlasování se zúčastnilo „pouze“ 87,9 % lidí. Stejně jako při prvním referendu, i nyní se
situace posunula z pohledu gibraltarské autonomie dobrým směrem, 2 roky po referendu
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získal při britsko-španělských jednáních rovnocenný hlas a dialogy se změnily v trialogy,
výjimkou však bylo téma suverenity (Košťál, 2009: 106-112).
Napětí mezi Španělskem na straně jedné a Gibraltarem s Británií na straně druhé trvá stále,
známé jsou například spory o španělské kontroly na hranicích, tvořící potíže nejen
turistům, ale především denně dojíždějícím pracovníkům ze Španělska. Další spory se
vedou o vody v okolí Gibraltaru a rybaření v nich. Gibraltarská vláda se rozhodla vytvořit
betonovými bloky umělý útes, proti čemuž protestovali španělští rybáři, kteří tento útes
považují za útok proti nim, jelikož jim trhá sítě (New York Times, 2013).

2.1.2. Západní Sahara
Sporné území na severozápadě Afriky sousedící s Marokem, Alžírskem a Mauritánií, se
kterou má nejdelší hranici. Původně byla Západní Sahara španělskou kolonií, avšak na
území si kladli nárok Maroko a Mauritánie (CIA, 2018). Mezinárodní dekolonizační tlak
60. let také rozvířil debatu o budoucnosti Západní Sahary, během čehož se začaly formovat
saharské opoziční skupiny, to začátkem 70. let vyústilo ve vnik osvobozenecké fronty
Polisario. V srpnu 1974 dalo Španělsko OSN příslib o vyvolání referenda na začátku
následujícího roku. Toto rozhodnutí Maroko kvůli svým nárokům odsoudilo a společně s
Mauritánií dali celou záležitost k arbitráži na mezinárodní soudní dvůr v Haagu
(Wikipedia, 2019c). Haag však vydal 16. října 1975 stanovisko, že neexistuje žádná
historická teritoriální vazba mezi Západní Saharou a Marokem či Mauritánií (MSD, 1975).
V reakci na toto rozhodnutí nařídil marocký král Hassan II. zorganizovat demonstrativní
pochod na území Západní Sahary, který se uskutečnil 6. listopadu 1975 a čítal nakonec až
350 000 marockých civilistů v doprovodu dvaceti tisíců marockých vojáků. Této události
se následovně začalo říkat Zelený pochod. Španělsko bylo pod obrovským tlakem a
zanedlouho, 14. listopadu podepsalo v Madridu tajnou dohodu s Marokem a Mauritánií. V
Madridské dohodě se Španělsko zavázalo přenechat území celé Západní Sahary Maroku a
Mauritánii do 26. února 1976 výměnou za ekonomické ústupky a za zachování těžařských
a rybolovných práv. Madrid se tak rozhodl, rok po smrti generála Franca, vzdát správy a
odstoupit od jakékoli zodpovědnosti v kontextu Západní Sahary (Nálevka, 2004: 169-170).
27. února 1976 vyhlásila fronta Polisario na území Západní Sahary Saharskou arabskou
demokratickou republiku (SADR), což vedlo k válce, která trvala až do roku 1991.
Důležitou roli zde hrálo i prostřední studené války. USA sice formálně neuznaly Marockou
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anexi, obávali se však levicové inklinace fronty Polisario (Riegl, 2013: 37-38). Sousední
Alžírsko, podporující Polisario, mělo rovněž blíže k východnímu bloku (vztahy mezi
Marokem a Alžírskem jsou obecně velice chladné, hranice mezi oběma státy je stále
zavřena). Marockou svrchovanost nad Západní Saharou neuznala OSN ani OAJ
(Organizace africké jednoty). OAJ naopak přijala SADR za svého člena, na což reagovalo
Maroko opuštěním

této

organizace.

Maroko kontroluje asi

80% ekonomicky

významnějšího území, kdežto SADR pouze méně důležité pouštní oblasti v pohraničí s
Mauritánií. Maroko současně považuje celou Západní Saharu za integrální součást svého
území. Na straně Maroka stojí Liga arabských států, na straně SADR Africká unie. Většina
členů Africké unie uznává SADR jako suverénní stát. Celkem SADR uznalo až 80 států
(většinou třetího světa), některé ale toto rozhodnutí vzaly zpět (Riegl, 2013: 37-38). Od
roku 1991 v Západní Sahaře probíhá mírová mise OSN s názvem MINURSO (United
Nations Mission for the Referendum in Western Sahara).
Ekonomika Západní Sahary je zcela závislá na rybolovu a těžbě fosfátů, pro Maroko však
můžou fosfáty v Západní Sahaře hrát určitou roli (CIA, 2018). Maroko disponuje
suverénně největší zásobou fosfátů na světě, tedy přes 70% celosvětových nalezišť, z
čehož až 6% se nachází v Západní Sahaře. Celosvětová poptávka po fosfátech se každým
rokem zvyšuje a s ní se zvyšuje i těžba, tímto má Maroko ambici být do budoucna v tomto
odvětví hegemonem (USGT, 2018: 123).
https://web.archive.org/web/20020211110516/http:/www.icjcij.org/icjwww/idecisions/isummaries/isasummary751016.htm

2.1.3. Bermudy
Bermudy jsou nejstarším britským zámořským teritoriem, Spojené království je souvisle
drží již od roku 1609. Bermudy mají nejen suverénně největší HDP per capita z ostatních
nesamosprávných teritorií, pravidelně se ale také umisťují na předních příčkách
celosvětových žebříčků. Toto souostroví se přirozeně stalo známým turistickým a
obchodním střediskem a navíc se, díky své daňové politice, stalo sídlem mnoha
významných světových firem. Bermudy jsou světovým lídrem kaptivního pojištění, také
má vysokou přítomnost offshorových fondů a registrací lodí a letadel (CIA, 2018).
V průběhu historie byly Bermudy díky své geografické poloze významným strategickým
bodem. Od roku 1944 do konce 20. století byly například na Bermudách rozmístěny
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americké vojenské základny. Již v roce 1620 zajistila královská proklamace pro Bermudy
určitou samosprávu a jejich parlament je nyní pátým nejstarším parlamentem historie
(Hintjens a Hodge, 2012).

2.1.4. Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
Je britské zámořské území, které sdružuje tři relativně vzdálené oblasti ve středu jižního
Atlantiku, ostrovy Svatá Helena, Ascension a souostroví Tristan da Cunha. Na ostrově
Ascension se nachází vojenská základna, kde je přítomna jak britská, tak americká armáda
(CIA, 2018). Tato základna byla využívána již během 2. světové války a stala se klíčovým
logistickým bodem při válce o Falklandy v roce 1982 (Wikipedia, 2019a). Souostroví
zajišťuje Spojenému království společně s Gibraltarem a Falklandskými ostrovy souvislý
přístup skrze Atlantský oceán až k Antarktidě, která může být v budoucnosti důležitou
oblastí například díky surovinovým zdrojům. Ekonomicky je toto teritorium vysoce závislé
na pomoci Spojeného království. Londýn na tyto ostrovy posílá ročně okolo 23 milionů
liber. Před několika lety postavila britská vláda na Svaté Heleně za 285 milionů liber nové
letiště (Government of St. Helena, 2017).

2.1.5. Falklandy
Souostroví, na které stále klade nárok také Argentina a je předmětem dlouholetých sporů.
Nachází se pouhých 500 Km od Argentinského pobřeží oproti 12 300 kilometrům, které
dělí Falklandy od Velké Británie (CIA, 2018). Falklandy jsou pro Spojené království
důležité pro zajištění trvalé přítomnosti v jižní hemisféře a dává lepší pozici na
mezinárodním poli v případných jednáních o budoucnosti Antarktidy a surovin, které se
zde nacházejí. Falklandy společně s Gibraltarem a teritoriem Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha tvoří Spojenému království souvislou a strategicky výhodnou severojižní
soustavu napříč Atlantským oceánem, čímž si Británie zlepšuje svůj geopolitický
mocenský status (Grandpierron, 2017).
Spor o Falklandy mezi Argentinou a Spojeným královstvím začal již v první polovině 19.
století. Pro nás je však důležitější událost, kdy 2. dubna 1982 provedla Argentina
překvapivou vojenskou invazi a bez většího odporu se jí podařilo ostrovů zmocnit.
Argentinu v té době ovládala vojenská junta vedena generálem Leopoldem Galtierim a
navíc zemi skličovaly ekonomické potíže. Často přijímaným odůvodněním k tomuto kroku
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je tedy právě snaha Argentinské vlády odpoutat pozornost obyčejných lidí od
hospodářských problémů země, a naopak stát národně stmelit. V Británii vládli
konzervativci v čele s Margaret Thatcher (Nálevka, 2004: 173-174)
Během poměrně krátké doby došlo k Britské odpovědi k ostrovům a bylo vysláno přes 100
lodí, došlo tedy k protiútoku a krvavému střetu, ze kterého vzešli Britové jako vítězové.
Během války zemřelo 258 lidí na britské straně a 649 na straně argentinské. Nejen při
námořním přesunu, ale i během celé války využívali jako pevninskou základnu ostrov
Ascension. Důležité bylo především z důvodu zdejšího letiště a zásob paliva (Wikipedia,
2019a).
Ačkoliv se bojů přímo nezúčastnily, hrály v této válce důležitou roli USA, které byly
původně spojenci obou zemí konfliktu. Zpočátku nebylo vůbec jasné, na kterou stranu se
USA přidají, neboť sledovaly svůj vlastní geopolitický zájem v latinské Americe, a to
zejména v kontextu studené války. Washington se nakonec přidal na stranu svých
evropských spojenců, což pro ně v důsledku znamenalo zhoršení vztahů s téměř celou
latinskou Amerikou kromě Chile. Argentina během války o Falklandy nemohla soustředit
veškerou vojenskou sílu na tyto východní ostrovy, neboť hrozil útok ze západu právě od
Chile. Po válce také došlo k pádu argentinské vojenské junty a sblížení Argentiny a Kuby
(Nálevka, 2004: 173-174).
Přes prohranou válku však Argentina využívá každé příležitosti Falklandským ostrovům
legálně či ilegálně uškodit, a to především v oblasti ekonomiky nebo mezinárodních
vztahů. Příkladem mohou být výhružky společnostem, které působí zároveň v Argentině a
na Falklandách, zakazování přeletu letadlům mířícím na ostrovy nebo snaha o zablokování
přítomnosti Falklandské delegace na mezinárodních událostech. Z důvodů této agresivní
politiky se vláda Falklandských ostrovů rozhodla uspořádat v roce 2013 referendum, ve
kterém se měli lidé, kteří jsou občané a zároveň obyvatelé Falkland rozhodnout, zdali si
přejí, aby si Falklandské ostrovy zachovaly svůj politický status, jako Zámořské území
Spojeného království. Voleb se zúčastnilo téměř 92% lidí, z nichž se 1513 (99,8%)
vyslovilo pro setrvání stávajícího stavu, pouzí tři (0,2%) lidé hlasovali proti. Falklandy
jsou tak nadále součástí Britského antarktického území. Argentina také například stále trvá
na tom, že Británie ignoruje rezoluci A/RES/2065/1965, ve která vyzívá k diskusím
ohledně suverenity Falkland. Tato rezoluce však vyzívá spíše k diskusím ohledně
budoucnosti s ohledem na zájmy ostrovanů, ale nezmiňuje suverenitu. Zároveň argentinští
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politici celý tento spor o Falklandy často účelově otevírají a využívají ho ke svému
politickému zisku (Sawle 2013).
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2.2. Karibik
Ačkoliv je Karibik společně s celou Střední Amerikou geograficky samostatným regionem,
geopoliticky je součástí Severní Ameriky. Tím důvodem je především vysoká ekonomická
závislost celé karibské oblasti na USA a do jisté míry i na Kanadě. Blízkost a příhodné
rozestavení dělá z karibské oblasti důležitou oporu k obraně jižního a východního pobřeží
USA. Důležitou součástí tohoto regionu je Panamský průplav, který je důležitým bodem
světového námořního obchodu a proplouvá jím 12 % Amerického námořního obchodu.
Karibik má však také své vazby i s Jižní Amerikou (kde se Brazílie ukazuje jako
dominantní regionální mocnost) a západní Evropou. Británie, Francie a Nizozemsko zde
mají svá zámořská území, avšak pouze Spojené království, zde spravuje nesamosprávná
území, která se vztahují k této práci (Cohen, 2015: 168-180).
Mimo Americké panenské ostrovy patří všechna nesamosprávná území v tomto regionu
Spojenému království. Karibské ostrovy mají mnoho společných rysů, mezi které patří jak
geografické aspekty, ekonomické zaměření, tak obdobný vztah ke správcovské zemi.
Domorodá populace zde téměř neexistuje, některé z ostrovů navíc patrně nebyly do
začátku evropské kolonizace vůbec osídleny. Ve většině karibských NSGTs nyní tvoří
přibližně 80-90 % populace černoši, potomci otroků přivezeni z Afriky, pouze u
Kajmanských ostrovů bývají jako nejpočetnější etnická skupina označováni mulati s 40 %,
po 20 % pak následují černoši, běloši a přistěhovalci různých etnik (CIA, 2018).
Londýn původně od 70. let předpokládal, že se všechna jeho karibská závislá území stanou
nezávislá, neměl zde strategické, ekonomické ani jiné ambice. Ani na jednom z území
neměl vojenskou základnu a zároveň byla teritoria ekonomicky nesoběstačná. V roce 1981
dokonce vláda UK schválila „British Nationality Act,“ kterým rozdělila občany na tři
kategorie a sto tisíc obyvatelů zámořských teritorií tak ztratilo britské občanství a možnost
pobytu v UK (obyvatelé Gibraltaru a Falkland však své občanství neztratili). Vzhledem
k tomu, že zde od tak malého počtu lidí, kteří celkem přišli o svá občanství, nepanovala
žádná imigrační ani jiná hrozba, byla důvodem spíše snaha postrčit je k nezávislosti. Na
Montserratu a Turks a Caicosu sice v 80. letech získávaly strany za nezávislost určité
procento hlasů, to však opět v 90. letech vyprchalo (Hintjens a Hodge, 2012).
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2.2.1. Americké panenské ostrovy
Jediné nesamosprávné území v Karibiku, které nenáleží Spojenému království, nýbrž
Spojeným státům americkým, ale to až od roku 1917. Původně totiž tyto ostrovy patřily
Dánskému království a jmenovaly se Dánská západní Indie. Roku 1916, v průběhu první
světové války, však došlo k dohodě o koupi těchto ostrovů za 25 milionů tehdejších USD
ve zlatě. Již od roku 1927 jsou všichni obyvatelé občany USA (Roopnarine, 2011).
Jedná se o souostroví několika tuctů ostrovů (ty nejmenší mají velikost pouhých několik
desítek metrů čtverečných), z čehož jsou významné tři největší. Svatý Tomáš má 51 634
obyvatel, Svatý Jan 4 170 a Svatý kříž 50 601 obyvatel (CIA, 2018).
První dva zmíněné leží na přímce mezi Portorikem (náležící také USA) a Britskými
Panenskými ostrovy, se kterými přímo sousedí. St. Croix leží o téměř 60km jižněji a je
rozlehlejší, než zbytek Amerických panenských ostrovů dohromady. Právě na tomto
ostrově existuje hnutí, které se snaží o odtržení ostrova od zbytku Panenských ostrovů.
Toto hnutí se však nesnaží o úplnou nezávislost, ale chtějí samostatný přidružený status s
USA podobným způsobem, jako se stalo například na již zmiňované Anguille. Rozdíl mezi
Svatým Křížem a Tomášem existuje od samého počátku jejich kolonizace (Roopnarine,
2011).
Ani tyto ostrovy se z pohledu ekonomiky nijak výrazně neliší od svých karibských sousedů
a dohromady s osmdesáti procenty dělají největší složkou HDP služby, jako jsou turismus,
obchod a finance. Z průmyslu je nejvýznamnější destilace rumu, následuje elektronika,
farmacie a hodinářství. V historii se konalo pouze jedno referendum o sebeurčení, které se
konalo v roce 1993, ale referendum provázela velice nízká účast, pouhých 31,4% (CIA,
2018).

2.2.2. Anguilla
Tento karibský ostrov se nachází na severu Malých Antil, na východ od Panenských
ostrovů a je jedním z čtrnácti britských zámořských území. Původně byla Anguilla součástí
koloniálního souostroví Svatý Kryštof-Nevis-Anguilla. Když ale Britové dali tomuto
souostroví v roce 1967 statut přidruženého stát s významnou mírou autonomie a vlastní
ústavou, Anguillané se proti nadvládě Svatého Kryštofa vzbouřili (Hintjens a Hodge,
2012).
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Ekonomicky je ostrov závislý na luxusním cestovním ruchu, offshorových finančních
službách Největším vývozním artiklem jsou lihoviny (CIA, 2018). Anguilla byla v roce
2017 přímo zasažena hurikánem Irma, britská vláda bleskově poskytla ostrovu personální,
materiální a finanční pomoc v hodnotě 32 milionů britských liber. Ročně pak UK přispívá
Anguille okolo 5 milionů východokaribských dolarů (OSN, 2018a).

2.2.3. Britské panenské ostrovy
Nacházejí se mezi Portorikem a Anguillou, přímo sousedí s ostrovy Svatý Jan a Svatý
Tomáš, které jsou součástí Amerických Panenských ostrovů. Jedná se o soubor až šedesáti
ostrovů, pouhých jen asi 15 z těchto ostrovů je trvale obydleno 35 tisíci obyvateli. Britské
panenské ostrovy náleží UK již od roku 1672 (Hintjens a Hodge, 2012). Největšími
obchodními partnery Britských panenských ostrovů jsou Americké panenské ostrovy a
Portoriko. Ačkoliv jde o teritorium, které je spravováno Spojeným královstvím, oficiální
měnou je zde americký dolar. Britské panenské ostrovy mají jednu z nejstabilnějších a
nejvíce prosperujících ekonomik v celém Karibiku. Cestovní ruch představuje téměř
polovinu národních příjmů. Ostrovy jsou známým tzv. „daňovým rájem,“ mají nejvyšší
počet offshorových společností na světě (CIA, 2018).

2.2.4. Kajmanské ostrovy
Souostroví tří ostrovů Grand Cayman, Cayman Brac a Little Cayman se nachází cca 500
km jižně od Kuby a západně od Jamajky. K červenci 2018 zde žilo 59 613 obyvatel (CIA,
2018). Souostroví kontinuálně náleží Británi od roku 1670 (Hintjens a Hodge, 2012).
Kajmanské

ostrovy

jsou

jedním

z nejrozvinutějších

nesamosprávných

územích.

Nejdůležitější pro ekonomiku je, jako pro mnoho dalších karibských ostrovů, cestovní ruch
a finanční služby, které dohromady Kajmanským ostrovům vynáší přes 50 % z jejich HDP.
Kajmanské ostrovy bývají označovány jako přední daňový ráj a mají nejvyšší hodnotu
spravovaných aktiv (OSN, 2018a).

2.2.5. Montserrat
Další ze zámořských území Spojeného království v Karibiku. Rozloha ostrova činí 102
kilometrů čtverečných. Montserrat je územím UK již od roku 1632, řadí se však mezi
chudší NSGTs (Hintjens a Hodge, 2012). V průběhu celého minulého století kolísalo
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obyvatelstvo ostrova kolem 12-13 tisíců obyvatel. V roce 1995 se však na jižní,
obydlenější části ostrova nečekaně probudila sopka Soufrière Hills, která byla stovky let
považována za nečinnou a pohřbila až dvanácti metry hlíny a popela hlavní město
Plymouth, zničila letiště a přístav. Důsledkem této katastrofy musely až dvě třetiny
obyvatel ostrov opustit a celá jižní polovina ostrovu je od té doby uzavřena (CIA, 2018).
Dnes na ostrově žije přibližně 5 tisíc lidí. Ekonomika Montserratu je silně závislá na
pomoci z Británie, která činí až 62% příjmů ostrova (OSN, 2018a).

2.2.6. Turks a Caicos
Jedná se o dvě skupiny ostrovů (dohromady čítají celkem 30 ostrovů), které se vyskytují na
jihovýchod od Bahamských ostrovů, severně od ostrova Hispaniola. Pouze osm z třiceti
ostrovů je trvale osídleno (CIA, 2018). Oproti ostatním karibským NSGTs je pro UK toto
souostroví nejmladším přírůstkem, Britové se tohoto teritoria zmocnili v roce 1678
(Hintjens a Hodge, 2012). Jako mnoho dalších karibských ostrovů, i tyto jsou ekonomicky
závislé na cestovním ruchu a offshorových finančních službách, služby ostrovům dělají
přes 90 % HDP (CIA, 2018).
Turks a Caicos získaly špatnou pověst díky praní špinavých peněz a jiným ziskům
spojených s drogami a korupcí. V roce 1985 byl dokonce hlavní ministr těchto ostrovů
zatčen v Miami za pašování drog. Vyšetřovací komise pak odkryla závažné důkazy o
vysoké oficiální korupci na ostrovech. Britská vláda tak preventivně dala mezinárodní
finanční otázky pevně do rukou guvernéra. Prevence se však ukázala jako neefektivní a v
roce 2009 byla, kvůli špatné vládě a hrubé korupci, zavedena přímá vláda UK (Hintjens a
Hodge, 2012).
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2.3. Tichý oceán
2.3.1. Americká Samoa
Jedná se o nezačleněné území Spojených států amerických nacházející se v jižním
Pacifiku, v západní části Polynésie přibližně napůl cesty mezi Novým Zélandem a Havají.
Americká Samoa je souostroví skládající se z pěti ostrovů a dvou korálových atollů, jedná
se však o méně než desetinu rozlohy celého souostroví Samojské ostrovy, jehož zbytek
tvoří nezávislý stát (Západní) Samoa. Největším a zároveň nejlidnatějším ostrovem
Americké Samoy je Tutuila s hlavním městem Pago Pago, které leží na stejnojmenném
přístavu. Přístav Pago Pago bývá označován za jeden z nejlépe strategicky položených
přístavů v celém Pacifiku v kontextu okolní členité krajiny (CIA, 2018).
Americká Samoa je jediné z významných nezačleněných teritorií, kde obyvatelé
automaticky nezískají občanství. Američtí Samoané tedy nejsou americkými občany, nýbrž
„U.S. Nationals,“ což bývá často cílem kritiky, i kvůli faktu, že se jedná o území s
pravidelně nejvyšším procentem obyvatel rekrutovaných do americké armády. U.S (OSN,
2018a). „Nationals“ se mohou pohybovat a pracovat po celých USA bez omezení. Jejich
cestovní pasy jsou plnohodnotné a stojí na nich „Nationality – USA.“
Ekonomika Americké Samoy je velice zranitelná, závislá na konzervování ryb. Tuňákové
konzervy činí 93 % tamního exportu, proto je Americká Samoa ekonomicky i finančně
závislá na financování z USA. Přesto má Sousední (Západní) Samoa o úroveň nižší HDI, o
více než polovinu nižší HDP per capita a nižší vzdělanost, tyto faktory si Američtí
Samoané uvědomují, proto zde v podstatě neexistuje žádné nacionalistické hnutí snažící se
o nezávislost (Pöllath, 2018: 244). Ačkoliv se sama Americká Samoa nepovažuje za
nesamosprávnou kolonii, souhlasí se setrváním na listu NSGTs. Cílem je získat větší
suverenitu v ekonomických a konstitučních otázkách, avšak zůstat součástí USA, a
případně získat silnější zastoupení v Americkém kongresu (Pöllath, 2018: 243).
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2.3.2. Francouzská Polynésie
Francouzská Polynésie se nachází v jižní části tichého oceánu přibližně napůl cesty mezi
Austrálií a jižní Amerikou. Toto souostroví se skládá ze 118 rozptýlených ostrovů a atollů
(z čehož 67 je obydlených), které jsou rozesety na ploše, která se přibližuje rozloze
samotné Austrálie. Největším a zároveň nejlidnatějším ostrovem, který je zároveň centrem
celého souostroví, je známé Tahiti (s hlavním městem Papeete), na kterém žije 189,517
obyvatel, což je přibližně 70 % celého teritoria. Celé oblasti dominuje turistický ruch a
další služby, které činí přes 85 % HDP. Další velice důležitým ekonomickým artiklem je
pěstování perel, které tvoří až 54 % tamního exportu (CIA, 2018).
Francouzská Polynésie byla pro Francii díky své odlehlosti velice příhodná k vojenským
atomovým testům během druhé poloviny dvacátého století. Původně Francouzi k testům
využívali Alžírských pouští, o Alžírsko však roku 1962 přišli. Testy probíhaly v několika
fázích od roku 1966 do roku 1996 a celkem zde proběhlo téměř 200 nukleárních výbuchů.
Francouzská vláda tento problém uznala spuštěním systému kompenzací pro oběti radiace
(OSN, 2018a)
Roku 2013 byla Francouzská Polynésie znovu přidána na seznam nesamosprávných území.
K tomuto kroku došlo v období relativní politické nestability, kdy se často střídaly
politické většiny. Oscar Temaru, který je zásadně pro nezávislost, po dlouhou dobu
nepolevoval ze své svých snah a ve funkci prezidenta Polynésie se v čele své vlády dostal
do výhodné pozice na poli OSN. Nakonec se jeho snaha naplnila doslova na poslední den v
úřadě i díky přímé pomoci některých Francouzských socialistů (Gonschor, 2015: 258).
Již o několik měsíců později se však nová vláda pod vedením Gastona Flosseho, s
dvoutřetinovou podporou Polynéského shromáždění, snažila toto rozhodnutí anulovat či
blokovat, avšak neúspěšně. Následně tato vláda přijala usnesení, ve kterém odsuzuje
přístup OSN a označuje ho za vměšování do interních bilaterálních záležitostí, mezi
Francií a Francouzskou Polynésií (Gonschor, 2015: 259).
V roce 2014 Gaston Flosse odstoupil kvůli korupci a nahradil ho Édouard Fritch, který
vládne i po volbách na jaře roku 2018. V těchto volbách získaly autonomistické strany
odmítající nezávislost dohromady 49 křesel (38 a 11). Zbylých 8 křesel získala strana
Oscara Temaru, která si oproti volbám v roce 2013 o tři křesla pohoršila (Wikipedia,
2019d).
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2.3.3. Guam
Guam je s rozlohou 544 km² největším mikronéským ostrovem, na kterém žije 167,358
obyvatel. Jde o nejvzdálenější americké území, které se nachází na západě severního
Pacifiku, Tokio je odsud například vzdáleno pouze 2500 km a Šanghaj 3000 km. Guam
získaly Spojené státy americké po španělsko-americké válce v roce 1898, určité mezidobí
trvalo za druhé světové války, kdy ostrov téměř na tři roky okupovalo Japonsko (CIA,
2018).
Tento ostrov je pro USA díky své geografické poloze a dostatečné velikosti klíčovým
strategickým bodem v západním Pacifiku. Zásadní roli hrál Guam například i ve válce ve
Vietnamu. Americká armáda zde zabírá již přes čtvrtinu území ostrova a leží zde několik
vojenských základen včetně letecké a námořní (CIA, 2018). Během vyhroceného období
mezi USA a KLDR v roce 2017 severokorejská armáda prohlásila, že pečlivě zkoumá
možnost případného raketového útoku na Guam a připravuje si pro něj operační plány,
tímto se Guam dostal do širšího společenského povědomí.
Přítomnost americké armády je nejdůležitější částí guamského hospodářství, následuje
cestovní ruch (zejména z východoasijských zemí). Ekonomika tohoto území je v porovnání
s ostatními zeměmi Mikronésie v nejlepším stavu, HDI i HDP per capita je na úrovni zemí
západního světa. Všichni obyvatelé tohoto ostrova jsou občany USA a mohou volit do
primárních volbách, nemohou však volit ve volbách prezidentských. Guam má
v americkém kongresu jednoho zástupce, ten však nemá hlasovací právo (OSN, 2018a).
Guamská společnost zaobírá celou škálu názorů, většina by si však přála vyšší míru
autonomie. Hnutí za nezávislost je doménou spíše mladých lidí a má relativně
zanedbatelnou podporu. V referendu, které se konalo v roce 1982 se ostrované vyslovili s
přáním získat status amerického společenství (US Commonwealth) na způsob Portorika a
sousedních Severních Marian (Pöllath, 2018: 245).
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2.3.4. Nová Kaledonie
Nová Kaledonie je souostroví s rozlohou 18 575 km² nacházející se přibližně 1210 km
východně od Austrálie a 1450 km severně od Nového Zélandu. Dominantním centrem
tohoto souostroví je stejnojmenný ostrov s rozlohou 16 747 km². Celková populace čítá
279 070 obyvatel, většina obyvatel (téměř 200 000) však obývá hlavní město Nouméa
(které se nachází na jihu Nové Kaledonie) a okolí (CIA, 2018).
Ostrov ovládli Francouzi v roce 1853 a zanedlouho udělali z Nové Kaledonie trestaneckou
kolonii. V 60. letech zde byla nalezena ložiska niklu, jehož těžba začala roku 1876.
Největší hospodářský rozmach těžby niklu však nastal až na přelomu 60. a 70. let 20.
století, kdy právě v tomto období přestali být Kanakové, původní melanéští obyvatelé
ostrova, většinou (k tomu také přispěly nemoci, přivezené Evropany, které do 20. let 20.
století zredukovali původní populaci Kanaků více než o polovinu). Nyní tvoří Kanakové
necelých 40 % celkové populace, přesto jde o nejpočetnější lokální etnickou skupinu
(Prinsen et al. 2017).
Všichni obyvatelé ostrovů získali plné francouzské občanství v roce 1946. První
referendum o nezávislosti se konalo de facto již v roce 1958, šlo tehdy o referendum napříč
celou francouzskou unií týkající se přijetí nové francouzské ústavy. Nepřijetím této ústavy
by Nová Kaledonie získala nezávislost pro přijetí. Referendum provázela účast 76,86 % a
pro přijetí nové francouzské ústavy bylo 98,12 % hlasujících (Prinsen et al. 2017).
Postupnému růstu nacionalismu domorodců napříč koloniemi v 60. letech se nevyhnula ani
Nová Kaledonie. V letech 70. se pak začaly některé skupiny Kanaků zasazovat o plnou
nezávislost. Napětí postupně vzrůstalo přes demonstrace a nepokoje až k přímému násilí,
při kterém umírali lidé. V roce 1984 vznikla „Front de Libération Nationale Kanak et
Socialiste“ a situace v Nové Kaledonii se dostala do fáze, kdy vláda vyhlásila stav
ohrožení a země tak stála na prahu plnohodnotné občanské války. Právě v tomto vypjatém
období, konkrétně roku 1986, byla Nová Kaledonie opětovně přidána na seznam
nesamosprávných území (Prinsen et al. 2017). Následující rok uspořádala Francouzská
vláda referendum o nezávislosti, které Kanacká socialistická národní osvobozenecká fronta
a její příznivci bojkotovali. Referenda se přesto zúčastnilo 59,1 % obyvatel Nové
Kaledonie, pro nezávislost hlasovalo pouze 1,7 % hlasujících. O rok později byla v
matignonském paláci podepsaná dohoda o desetiletém období rozvoje institucí a
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ekonomiky, tímto byl nastolen prozatímní klid. Během tohoto neklidného období zemřelo
mnoho desítek lidí včetně několika četníků a vojáků (Chappell, 2013).
V roce 1998 pak byla přijata nová úmluva, tentokrát v hlavním městě Nouméa. V této
dohodě se Francie zavázala uspořádat referendum o nezávislosti do roku 2018, během
tohoto období má být dále rozvíjena autonomie až do stavu, kdy Paříž kontroluje pouze
obranu, zahraniční politiku, imigraci, policii a měnu. Obě úmluvy z let 1988 a 1998 byly
stvrzeny referendy (Chappell, 2013). Po volbách v roce 2014 drží v čtyřiapadesátičlenném
kongresu Nové Kaledonie celkem 29 křesel strany proti nezávislosti a celkem 25 křesel
strany pro nezávislost. Referendum o nezávislosti proběhlo 4. listopadu 2018 (The
Diplomat, 2018). Hlasování o nezávislosti doprovázela vysoká volební účast 80,6 %. V
referendu 56,4 % (78,361) Nových Kaledoňanů odmítlo nezávislost, oproti 43,6 %
(60 573) hlasujících občanů, kteří hlasovali pro nezávislost (Scott, 2018).
Nová Kaledonie skrývá značné nerostné bohatství, na jejím území se nachází 11 %
světových zásob niklu. Těžba a zpracování niklu činí přes 25 % HDP, přesto je ekonomika
Nové Kaledonie poměrně chatrná a je závislá na francouzské pomoci, která činí 15 %
celkového HDP, což je přibližně 1,5 miliard amerických dolarů ročně (CIA, 2018).

2.3.5. Pitcairn
Celé teritorium se skládá celkem ze čtyř ostrovů, jsou to Pitcairnův ostrov, Hendersonův
ostrov a atoly Oeno a Ducie. Pouze samotný Pitcairnův o. je obydlen. Jedná se o velice
odlehlý, vysoce členitý ostrov s rozlohou 4,5 km2, který se nachází v jižním Pacifiku
zhruba napůl cesty mezi Novým Zélandem a Peru, přibližně 2121 Km jihovýchodně od
Tahiti (CIA, 2018). Je to jediné teritorium, které Spojené Království v Tichém oceánu
ovládá, existuje zde tedy určitý geostrategický potenciál.
Úloha kolonií byla vždy především ekonomická nebo strategická, Pitcairn je v tomto
kontextu zvláštní výjimka, jejíž důvod sahá až k působivému příběhu jeho osídlení
vzbouřenci z lodi Bounty společně s několika Tahiťany v roce 1790. Rebelové si tento
ostrov vybrali nejen kvůli své odlehlosti, ale i díky dostatku úrodné půdy a pitné vody.
Potomci vzbouřenců zde žijí dodnes. Počet obyvatel se pohybuje okolo padesáti (na
ostrově však žilo až 233 obyvatel, a to v roce 1937), a je tímto nejmenším samosprávným
územím na světě, přesto má ostrov desetičlennou radu, kde si Pitcairňané volí každé tři
roky starostu a každé dva roky zástupce starosty a pět radních. Sedm volených zástupců je
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doplněno správcem, guvernérem (který je zároveň vysokým komisařem Nového Zélandu)
a zástupcem guvernéra. Ekonomika ostrovu je velice křehká, opírá se o malé množství
aktivit a je téměř zcela závislá na zahraniční pomoci. Od Spojeného Království ročně
získává 4 miliony USD ročně a jedná se o nejnákladnější britské zámořské teritorium per
capita (Amoamo, 2013).

2.3.6. Tokelau
Jedná se o souostroví tří korálových atolů Atafu, Nukunonu a Fakaofo, které se necházají
asi 500 Km severně od Samoy. Tokelau nemá žádný přístav, žádné letiště, ale nemá ani své
hlavní město. Populace, která se pohybuje okolo 1500 lidí, je poměrně a rovnoměrně
rozmělněna do tří atolů, kde každý má svoje administrativní centrum (CIA, 2018). Nový
Zéland získal administrativní kontrolu nad Tokelau v roce 1926, generální guvernér však
obratem delegoval svoji novou zodpovědnost na Západní Samou. Po druhé světové válce
se však cesty Tokelau a Samoy znovu rozdělily a v roce 1948 se stalo Tokelau „součástí
Nového Zélandu,“ o rok později se pak obyvatelé atolů stali Novozélandskými občany.
Tokelau se tímto stalo, po Cookových ostrovech a Niue, třetím ostrovním teritoriem
(Hooper, 2008).
Po roce 1960 založil NZ na Cookových ostrovech a Niue vnitřní samosprávu, Tokelau bylo
považováno za příliš malé k těmto krokům (nutno podotknout, že ačkoli má Tokelau a
Niue celkově podobný počet obyvatel, Niue je jediný ostrov s rozlohou 260 km2, kdežto
všechny ostrovy Tokelau dohromady mají rozlohu 12 km2) a místo toho získalo Tokelau
možnost připojit se k Samoe nebo Cookovým ostrovům. Tuto příležitost však Tokelau
odmítlo a zůstalo radši individuální součástí Nového Zélandu (Hooper, 2008).
Cookovy ostrovy získaly status volného svazku s NZ v roce 1965, Niue následovalo o
devět let později, tímto přestaly být dle OSN subjektem dekolonizace. Tuto možnost si též
mohli zvolit obyvatelé Tokelau v referendech, které se konaly v letech 2006 a 2007.
Ačkoliv byla v obou případech pro návrh více než polovina obyvatel, k přijetí však bylo
nutno dosáhnout 66,67 % hlasů, tudíž vše zůstalo při starém. Návrh nebyl přijat i přestože
NZ ujistil Tokelau, že finanční pomoc bude nadále pokračovat. Stejně tak jako jiné státy
spravující závislé země, tak i NZ finančně podporuje Tokelau, tato pomoc se pohybuje
okolo šestnácti milionů amerických dolarů ročně (NZ, 2018).
S 10 miliony amerických dolarů HDP bývá Tokelau v tabulkách označováno za zemi s
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celkově nejmenší ekonomikou na světě. Iniciativou „dot TK,“ která zajistila Tokelau
popularizaci, došlo k zvýšení HDP o 10-30%. Tokelau se v nedávné době stalo energeticky
zcela nezávislé na fosilních palivech a veškerou elektrickou energii získává díky
fotovoltaice, často také díky tomu bývá environmentalisty předkládáno jako příklad
(Weissbach, 2017).
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Závěr
Tato studie měla za cíl přinést komplexní úvod do problematiky nesamosprávných území
ve světě, vysvětlit základní termíny, které jsou v tomto tématu přímo zahrnuty, zanalyzovat
geopolitický či strategický význam jednotlivých nesamosprávných území a rozebrat jejich
vztah k vlastní dekolonizaci, která je hlavním cílem OSN ve vztahu k nim. Obecným
výstupem pak má být zhodnocení relevance tohoto cíle OSN.
První část byla věnována historickému vývoji ke vzniku dnešního stavu nesamosprávných
území. Tato část začíná teoretickým rozborem kolonialismu jako takového. Kolonialismus
je v této práci důležitý nejen proto, že skrze jeho novověkou fázi všechna tato teritoria
vzešla, a zároveň kvůli jeho následkům vůbec vznikl seznam nesamosprávných území, ale
i kvůli jeho častému a stálému nadužívání ze strany OSN v dnešní době. Kolonialismus je
skloňován v různých podobách jako například kolonie, kolonizované národy, vymýcení
kolonialismu

nebo

dekolonizace.

Kolonialismus

zde

byl

představen

z širšího

antropologického a historického hlediska, následovala teoretická analýza definice
samotného kolonialismu.
Historickou exkurzí do vývoje moderního evropského kolonialismu, jehož následkem je
v podstatě dnešní stav nesamosprávných území, jsme se měli možnost dostat až do roku
1946, kdy vznikla OSN a společně s ní i principy světového řádu zahrnuté v chartě OSN.
Později v tomto roce také vznikl termín nesamosprávná území (non-self-governing
territories) v kontextu konkrétních teritorií.
V důsledku druhé světové války se radikálně změnilo geopolitické uspořádání světa a ani
jedna z nastupujících supervelmocí v bipolárním světě nebyla tradičním evropských
koloniálním impériem. Žádná ze supervelmocí neměla zájem udržovat aktuální stav
v koloniích, což po druhé světové válce předurčilo postupný vývoj, v rámci kterého
proběhla řada změn jak na námi sledovaném seznamu NSGTs, tak následně i uvnitř
samotné OSN. Spojené království a Francie, dříve silné koloniální říše, po zdrcující 2. sv.
válce dále slábly, což vyvrcholilo v suezské krizi a obě impéria zkolabovala. Z původního
počtu 72 NSGTs tak v důsledku postupné dekolonizace zbylo k dnešnímu dni pouhých 17
(ze seznamu bylo nejen ubíráno, ale i přidáváno, celkový počet vniklých států z tohoto
seznamu činí již 80). Důležitý zde byl rok 1960, který je také známý jako rok Afriky, ve
kterém získaly postkoloniální země společně s těmi socialistickými z východního bloku
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většinu na půdě valného shromáždění OSN. Tímto se změnil kurz jejího směřování a OSN
tak začala aktivně bojovat proti jakékoli formě kolonialismu. Tímto jsme se dostali do
aktuální situace, kdy je na seznamu celkem 17 území.
Druhá část této bakalářské práce se již věnovala každému teritoriu jednotlivě, geopoliticky
je zanalyzovala a zkomparovala. V rámci systematizace bylo těchto 17 nesamosprávných
území geograficky rozčleněno na tři regiony – Atlantik, Karibik a Pacifik. Do Atlantského
oceánu byly zařazeny Gibraltar, Západní Sahara, Bermudy, Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha. Do karibské oblasti patří Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Britské
panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, a Turks a Caicos. Dle jména lze poznat,
že Americké Panenské ostrovy náleží USA, všechna ostatní jmenovaná teritoria však
náleží UK. Výjimku zde tvoří Západní Sahara, V Tichém oceánu to jsou Americká území
Guam a Americká Samoa, britský Pitcairn, francouzská území Nová Kaledonie a
Francouzská Polynésie a novozélandské Tokelau.
K této části se především vztahovaly výzkumné otázky stanovené na začátku této práce.
Tyto otázky pak byly aplikovány na každé teritorium. První otázka byla: “Jaký je hlavní
geopolitický význam jednotlivých nesamosprávných území?” Druhou výzkumnou otázkou,
která z části vychází z první otázky, zněla: “Jaké hrozby, nebo naopak příležitosti
jednotlivých nesamosprávných území vyvstávají z jejich geografické polohy v kontextu
daného regionu?” Třetí výzkumná otázka se zabývá postojem nesamosprávných teritorií
k dnešní dekolonizaci byla: “Jaký postoj mají k dekolonizačním snahám OSN
nesamostatná území?” Poslední výzkumná otázka, navazující na předchozí otázku zněla:
“Působí na území jednotlivých nesamosprávných území v současnosti hnutí za
nezávislost?“ Pokud ano: „Jak je toto hnutí silné?“
V kontextu první výzkumné otázky jsme měli možnost zjistit, že i z geopolitického
hlediska existují mezi nesamosprávnými teritorii fundamentální rozdíly. To také do určité
míry potvrzuje předpoklad celkové nesourodosti seznamu NSGTs. Na jednom pomyslném
pólu stojí Guam, který je jedním ze tří hlavních vojenských opěrných bodů USA v Tichém
oceánu, nejbližší takto důležité americké teritorium k východoasijským břehům, na které
byla stržena pozornost při vyostření rétoriky mezi USA a KDLR, která pohrozila útokem
právě na Guam, ten je dále příhodný i jako obchodní zastávka mezi jihovýchodní Asií a
Amerikou. Dalším strategicky významným územím je Gibraltar, který byl pro Spojené
království od roku 1704 vojenským i obchodním kontrolním bodem v přístupu do
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středozemního moře a opačně. Jeho důležitost však nijak neklesla, kolem Gibraltaru dnes
proplouvá až polovina celosvětového námořního obchodu, britská armáda je na Gibraltaru
také stále přítomna.
Na druhém pólu stojí celá britská karibská oblast. Jak jsme měli možnost zjistit, tak UK
zde nemělo a nemá žádné vojenské ani ekonomické ambice, naopak se v minulosti snažilo
tato území k samostatnosti spíše pobídnout. Tento region je v přímém sousedství USA,
klíčového spojence UK, který má v Karibiku daleko silnější geopolitické zájmy, což byl
také jen z důvodů k uzavření vojenské základny na nedalekých Bermudách v roce 1995.
Z ekonomického hlediska trvalo určitou dobu, než se staly nezávislými na britské pomoci,
k čemuž byly podníceni šetrnou britskou finanční politikou v 80. letech. Přesto do
některých těchto území z UK stále plyne finanční pomoc, jde především o pomoc z důvodu
přírodních katastrof, které tento region sužují.
Pokud zůstaneme u Spojeného království, tak mimo již zmiňovaná území má dále silné a
relativně komplexní zastoupení napříč celým jižním Atlantským oceánem. Středem oceánu
jsou na celkové délce přes 3000 km rozesety odlehlé ostrovy Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha, tvořící jedno teritorium. Na nejsevernějším z nich, Ascensionu, leží
vojenská základna původně založená za druhé světové války, jejíž výhodná poloha se plně
prokázala v souvislosti s dalším teritoriem. Tím jsou Falklandské ostrovy, o které v roce
1982 Londýn ukázal překvapivý zájem, když je náhle obsadila Argentina, která nečekala
britskou vojenskou odpověď. Důvodem pro tuto reakci UK bylo jednak téměř kompletně
britské obyvatelstvo, prestiž, ale i poloha vzhledem k blízké Antarktidě (potenciálně
bohaté na nerosty). V následující vítězné válce pak byla základna na ostrově Ascension
klíčovým logistickým bodem. Pár let po této válce byla na Falklandách založena
komplexní vojenská základna s trvalým zastoupením. Ekonomicky jsou, vyjma obrany,
Falklandské ostrovy soběstačné, což ovšem nemůžeme říct o teritoriu Svatá Helena,
Ascension a Tristan da Cunha, které je silně závislé na pomoci UK.
Posledním britským nesamosprávným územím jsou odlehlé Pitcairnovy ostrovy v Tichém
oceánu, které jsou ekonomicky nesoběstačné a představují pro UK nejnákladnější
zámořské teritorium na hlavu. Na Pitcairnu není, ani nikdy nebylo britské vojenské
zastoupení, ale jako zcela jediné britské území v Pacifiku představuje určitý potenciál.
Obecně však nemá Spojené království v Pacifiku větší geopolitické ambice.
Tichý oceán je doménou především USA, mimo již zmiňovaný Guam zde z NSGTs leží
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Americká Samoa, ta však v dnešní době oproti Guamu nedosahuje takového
geopolitického významu. Americká Samoa byla pro USA důležitá zejména během druhé
světové války v bojích proti Japonsku, vojenská základna zde byla uzavřena již roku 1951.
Ekonomicky je Americká Samoa závislá na pomoci USA.
Francouzská Polynésie i Nová Kaledonie jsou pro Francii důležitým zámořským
teritoriem, obyvatelstvem i rozlohou se jedná o největší NSTGs v Tichém oceánu, a
zároveň působí na obou územích stálé francouzské vojenské zastoupení. 118 rozptýlených
ostrovů Francouzské Polynésie společně s přilehlými vodami zaobírá celkově obrovskou
plochu. Tato odlehlost byla pro Francii velice důležitá pro jaderné testy v letech 1966-96,
poté však francouzská vojenská aktivita na tomto území značně klesla. Nová Kaledonie je
oproti tomu země s největším nalezištěm niklu na světě. Posledním územím v Tichém
oceánu je Tokelau, to pro Nový Zéland nepředstavuje v podstatě žádný význam. Tokelau
je životně závislé na novozélandské pomoci, ta převyšuje celkové HDP Tokelau, NZ se
snaží rozvinout jejich ekonomickou soběstačnost.
Dalším, a zároveň posledním teritoriem je Západní Sahara, která se nyní vyskytuje ve zcela
specifické situaci v kontextu ostatních NSGTs. Západní Sahara byla původně španělskou
kolonií. Španělsko jí opustilo roku 1975 (o rok později se oficiálně vzdala jakékoli
odpovědnosti k tomuto území a půdě OSN) a v tomtéž roce ji začalo postupně okupovat
kulturně, etnicky i nábožensky blízké Maroko, dnes je to již 80 % její celkové rozlohy. Pro
Maroko je Západní Sahara významným rozšířením území, na kterém také leží 6%
světových nalezišť fosfátů.
Obecně jsou tato území ohrožena mnoha faktory. Pro většinu NSGTs jsou nejčastější
hrozbou přírodní katastrofy, jako jsou tropické cyklóny, výbuchy sopek, zemětřesení a
tsunami. Správcovská země pak standardně poskytuje svému teritoriu finanční a
humanitární pomoc. V případě Gibraltaru a Falkland jde o ohrožení ze strany silnějšího
regionálního aktéra.
Dle vyjádření vládních zástupců nesamosprávných území, úspěchů hnutí za nezávislost
v posledních uběhnutých volbách a uskutečněných referend si žádná z nesamosprávných
zemí vysloveně nepřeje nezávislost. Mnoho z těchto území by si však přálo vyšší míru
autonomie v různých sektorech.
Území, kde je situace patrně mimo Západní Saharu vnitřně nejproblematičtější, je Nová
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Kaledonie, ta dokonce stála v 80. letech 20. století na okraji plnohodnotné občanské války.
Zásadním problémem je polarizace společnosti, domorodí Kanakové zde činí 40 %
populace, mezi kterými panuje poměrně silný nacionalismus, odpor k Francouzům a snaha
o nezávislost. Většina populace však prozatím vždy byla spíše proti nezávislosti. O dalším
osudu Nové Kaledonie se prozatím rozhodlo v referendu o nezávislosti dne 4. 11. 2018. Za
solidní účasti 80,6% bylo v referendu 56,4% obyvatel proti a 43,6% pro nezávislost.
Nejjasnějším případem je Gibraltar a Falklandské ostrovy. Na obě území si stále klade
nárok jejich větší a mocnější soused, v případě Gibraltaru jde o Španělsko, u Falkland se
jedná o Argentinu. Obě teritoria prošla v druhé polovině minulého století konfliktem, který
jejich vzájemný vztah poznamenal a do dnešního dne není vyřešen. Obě teritoria se stále
setkávají s překážkami, které jim jejich lokální rival staví. V obou případech proběhla dvě
referenda o statusu a suverenitě, všechna referenda dopadla drtivě pro setrvání aktuálního
stavu. Představitelé obou teritorií se společně s UK aktivně snaží o vyjmutí své země ze
seznamu NSGTs, jedním z důvodů je právě i zneužívání tohoto statutu ze strany jejich
rivalů k jejich „týrání.“
Mnoho, či dokonce většina nesamosprávných národů si také uvědomuje výhodu setrvání v
rámci svého správce. Z personálního hlediska jde často o občanství, volnost pohybu,
pobytu a práce po území svého správce nebo o obecné ekonomické výhody.
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Summary
This study’s goal was to create a complex introduction to the problematics of non-selfgoverning territories existing on the globe, analyze the geopolitical aspects of each
territory, explain the basic related terms (colonialism and decolonization), analyze position
to its own decolonization process, which is the main effort of the UN in relationship to
non-self-governing territories.
The first part was devoted to the historical evolution of the current situation in the nonself-governing territories. It begins with a theoretical analysis of colonialism as such. The
high importance of colonialism in this work is given due to the origin of the non-selfgoverning territories to which it had led, but also because of the misusage of its legacy by
the UN authorities contemporary. Colonialism had been presented in this work from an
anthropological and historical perspective and its definition had been theoretically
analyzed. Non-self-governing territories are defined by resolutions of the General
Assembly of the UN. The UN resolutions are presented in one special chapter due to their
importance in the problematics of the non-self-governing territories. The process of
decolonialization and self-determination rights are analyzed in other chapters of the
theoretical part of the thesis.
In the second part of the thesis, each territory was analyzed separately from a geopolitical
aspect and in the end compared to each other. To systematize and simplify the 17
territories, they were divided into three geographical regions; the Atlantic, the Pacific and
the Caribbean. Gibraltar, Western Sahara, the Bermuda’s, Saint Helena, Ascension and
Tristan da Cunha were put into the Atlantic category. Guam, American Samoa, Picairn,
New Caledonia, French Polynesia and Tokelau were put into the Pacific category. Finally,
American Virgin Islands, Anguilla, British Virgin Islands, the Caiman Islands, Montserrat
and Turks and Caicos were put into the Caribbean category.
Scientific questions which were stated in the beginning of the thesis were: “What is the
main geopolitical significance in each non-self-governing territory?”, “What threats and
opportunities based on the geographical location are the NSGTs facing or could face?”,
“What position do the NSGTs take on the decolonization efforts of the UN?”, “Are there
any existing separation movements in the NSGTs?”. All questions were successfully
answered in the second part of the thesis.
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Teze bakalářské práce
Zdůvodnění výběru práce
Pojmem nesamosprávná území se v dnešním slova smyslu rozumí 17 konkrétních teritorií,
která jsou definována Organizací spojených národů a zařazena na příslušném seznamu.
Tyto země, které se na seznamu nacházejí jsou právě dle OSN subjektem dekolonizace a
jsou de facto posledními oficiálními koloniemi.
Až na dvě výjimky se jedná o ostrovy nebo souostroví. Těmi výjimkami jsou Gibraltar,
který náleží Spojeném Království, ale nárokuje si ho také Španělsko a Západní Sahara,
která je pravděpodobně nejspornějším nesamosprávným územím.
Největší koncentrace těchto teritorií se nachází v Karibiku, z toho pouze Americké
panenské ostrovy náleží Spojeným státům americkým. Zbytek zemí jako jsou Anguilla,
Britské panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, a Turks and Caicos náleží
Velké Británii stejně tak, jako nedaleké Bermudy, které sice geograficky do Karibských
ostrovů nepatří, ale poměrně často s Karibskými ostrovy spolupracují.
Posledními dvěma teritorii v Atlantiku jsou, také pod správou VB, Svatá Helena a
Falklandy, které jsou, jako jedno z mála těchto teritorií, širší veřejnosti známé, a to díky
válce o Falklandy z roku 1982 mezi VB a Argentinou.
Zbytek se nachází v Tichém oceánu a jedná se konkrétně o tato teritoria Americká Samoa a
Guam pod správou USA, Francouzská Polynésie a Nová Kaledonie pod správou
Francouzskou, Pitcairn pod Britskou a Tokelau pod Novozélandskou.
Toto téma nabylo aktuálnějšího významu v roce 2016, kdy se uskutečnilo referendum
Spojeného Království o vystoupení z Evropské Unie. V Obdobném kontextu jako v
případě debat o odtržení Skotska od Spojeného Království ucítila OSN příležitost, jak
posunou své vize blíže k uskutečnění. Určité oživení nastalo také po nástupu Antónia
Guterrese na post generálního tajemníka OSN. Tento bývalý portugalský premiér a člen
socialistické strany má vzhledem k bohaté portugalské koloniální historii osobnější vztah k
těmto tématům než jeho předchůdce.

Předpokládaný cíl
Tato práce má za cíl přinést čtenáři komplexní exkurz do problematiky posledních
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oficiálních kolonií, popsat obecnou rovinu historie a vztahu OSN k nesamosprávným
územím. Nadále má tato práce za cíl představit každé teritorium zvlášť, vyzdvihnout jeho
častou jedinečnost a zhodnotit relevanci stálých snah OSN o autonomizaci těchto území.
Součástí základních jednotlivých charakteristik a krátkých exkurzí do historie bude
vysvětlit vliv geografického faktoru na danou historii, společnost, politický systém a vztah
k administrativní zemi.

Metodologie práce
V této práci bude využíváno výhradně kvalitativní metodologie. Konkrétně se pak tato
práce bude jednat o deskriptivní případovou studii. Součástí práce bude krátká analýza a
vysvětlení vlivu různých geografických faktorů na jednotlivá území, jejich historii,
současný politický stav, vztah se správcovskou zemí a vztah Organizací spojených národů
danému teritoriu. Bude probíhat využití rešerše empirických dat z akademické literatury a
internetových zdrojů. Neméně důležitým předmětem zkoumání budou příslušné
dokumenty OSN a mezinárodní úmluvy

Základní charakteristika tématu
V roce 1946 vytvořila Organizace spojených národů krátce po svém založení seznam 72
nesamosprávných území (Non-Self-Governing Territories). V té době na seznamu chyběla
území Španělska a Portugalska, neboť tyto státy nebyly až do 14. prosince 1955 členy
OSN. V průběhu historie proběhla řada změn, v kontextu dekolonizace byla většina těchto
území osamostatněna či naopak plně integrována do mateřského kolonizačního státu a
následně ze seznamu vyňata. Vyskytly se i případy opačného charakteru a v roce 1986 byla
například přidána Nová Kaledonie a roku 2013 Francouzská Polynésie.
V současné době se na tomto v seznamu vyskytuje 17 různorodých území na které se
vztahuje deklarace Valného shromáždění OSN z roku 1960 o poskytnutí nezávislosti
koloniálním zemím a národům (Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples). Dlouhodobým cílem OSN je tedy tato území osamostatnit, v
mnoha případech bez ohledu na názor tamních obyvatel vyjádřený skrze proběhlá
referenda.

Předpokládaná struktura práce
Práce bude rozdělena do několika částí. Jedna z částí se bude, kvůli pochopení
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komplexnosti, věnovat především Organizaci spojených národů, patřičným dokumentům,
mezinárodním dohodám, deklaracím a oficiálních tiskových zpráv. Další část se již bude
věnovat konkrétním nesamosprávným územím, které budou rozděleny podle geografické
polohy a příslušnosti nebo dle spravující země. Každému konkrétnímu teritoriu bude
náležet základní geografická a socioekonomická charakteristika, a zároveň krátký náhled
do historie. Součástí tohoto bloku bude zhodnocení relevance zařazení daného teritoria na
seznam nesamosprávných území nebo jeho stálého setrvání na tomto místě. Společně se
zhodnocením relevance snah Organizace spojených národů o autonomizaci těchto území.
Na závěr by mělo následovat konečné, komplexnější a konsistentní zhodnocení.
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