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Úvod 

Ţijeme v době, kdy se často skloňovanými slovy stává integrace a globalizace, 

tedy jakési začleňování se do vyšších správních celků a rozmělňování tradičních 

státních útvarů. Tyto  procesy jsou vţdy specifické pro tu či onu oblast, jíţ se týkají, 

neboť se vţdy musí brát v potaz, jakého myšlení ten či onen činitel je, neb jinak bude 

jednat stát řízený na základě tradičních rodinných a kmenových hodnot a jinak stát, 

jehoţ hlavní doménou je trţní ekonomika. 

Samostatná snaha integrace je jistě zajímavým počinem, ale musíme si uvědomit, 

ţe i tento proces musí projít určitou evolucí, na jejíţ cestě stojí mnoho překáţek. 

Afrika jakoţto kontinent suverénních státu je velice mlád, coţ je paradox, 

připomeneme-li si, ţe je Afrika kolébkou lidí. Státní útvary v Africe vznikaly po 

dekolonizaci tak překotným a neuváţeným způsobem, ţe se dodnes s touto 

transformací mnohé státy nevyrovnaly, neb si musíme přiznat, ţe vznikaly právě z 

kolonií, které byly uměle vytvořeny nedbající základních hodnot Afričanů. 

Má bakalářská práce se v jednotlivých kapitolách zabývá moţnostmi integrace, 

jejich provedením a schopnostmi v takovýchto uskupeních setrvat a naplnit jejich cíl.  

První kapitolou jsou vymezeny základní faktory, jeţ ovlivnily rozvoj kontinentu 

jako celku a uvedly v chod vznik integračních uskupení, které mohly Africe přinést 

rozvoj. 

Ve druhé kapitole uvádím jednotlivé integrační uskupení, jeţ postupně vznikaly 

v regionech Afriky a také proces a první snahy sjednocení celého kontinentu, které 

proběhlo v několika krocích.  

Třetí část mé práce pak popisuje institucionální zabezpečení Africké unie, 

Mírovou a bezpečností radu AU, která velice napomohla ve válečných konfliktech, 

ekonomickou vyspělost, je zde také nastíněna pomoc jiných integračních uskupení 

Africe, jak v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, rozpočtu apod. Celou práci pak 

uzavírají nejnovější zprávy, o pozastavení členství pro Madagaskar a novém 

předsedovi Muammaru Kaddáfím.   

 Cílem mé bakalářské práce je poukázat na vše, co za vznikem Africké unie 

stojí a co provázelo její „narození“. Na moţné nedostatky integrace jako celku, chyby, 
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které mohou nastat a vše, co se kolem Africké unie děje dnes. Vize do budoucna a 

také moţnosti, které tyto vize mohou přinést.  
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1. Specifické podmínky pro regionální integraci v Africe 

Nejen země vyspělé, jako například státy Evropy, pomýšlely na moţnost 

sloučení všech svých zemí v jednu integrační jednotku. Ani Afrika se tedy nestala 

výjimkou. Afrika a respektive státy Afriky prošly řadou změn, které jsou ojedinělé 

právě pro tento kontinent, kdy největší vliv na další vývoj tohoto regionu měla 

bezesporu dekolonizace, kdy kolonie byly jiţ a priori systémy zabraňující integraci.  

Nejprve tedy něco o dekolonizaci území a jejích následcích. 

 

1.1 Dekolonizace Afriky 

 

Po 2. světové válce nastalo mnoho změn, které postihly veškeré kontinenty, 

Afriku nevyjímaje. Německu byly jako válečné reparace kolonie odebrány a přiděleny 

válkou poškozeným zemím. Hlavními kolonizátory území Afriky byly tyto státy: 

- Velká Británie, 

- Francie, 

- Belgie, 

- Španělsko,  

- Portugalsko a  

- Itálie. 

Dekolonizace nebyla záleţitostí pouze Afriky, ale celého světa, proto se dělí 

na dvě etapy, kdy se první, která probíhala v 60. letech 20. století, uskutečnila v Asii. 

Druhá fáze (konec 50. let aţ léta 70.), která je pro mou práci relevantnější, se 

udála v Africe. Bohuţel většina nově vzniklých států nebyla na tuto situaci 

připravena, coţ způsobovalo značné potíţe, jenţ díky ne zcela přirozeným hranicím 

v jednotlivých zemích často vyvrcholily občanskou válkou.  

Jako první „propustila“ své kolonie válkou značně oslabená Francie. Roku 

1957 udělila nezávislost Maroku a Tunisku. Naproti tomu nezávislost Alţírsku, které 

taktéţ patřilo Francii, byla dána aţ roku 1962. Tedy jiţ z tohoto je zřejmé, ţe 

dekolonizace byl akt uskutečněný ve více fázích, kdy byly státy z nadvlády 
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uvolňovány postupně. I přes tyto indicie se nestihly, a pravdou je, ţe neměly ani 

moţnosti, připravit se na to, jak budou postupovat bezprostředně po osamostatnění.  

Druhým kolonizátorem, který přistoupil ke krokům dekolonizace, byla Velká 

Británie. V První fázi osamostatnila Ghanu. A právě ghanský prezident Nkrumah se 

zasazoval o vznik hospodářské a politické integrace, neboť v tomto aktu spatřoval 

moţnou pomoc progresu celého kontinentu. 

Takto bylo postupně dekolonizováno dalších 18 států Afriky. Z obecného 

hlediska lze říci, ţe pro osamostatnění svých kolonií se rozhodla Francie, Velká 

Británie a Belgie. Naproti tomu Portugalsko odmítlo udělení nezávislosti Mosambiku 

a Angole, především z důvodu války partyzánů. Svoboda jim byla dána aţ v roce 

1975, kdy se situace v těchto ještě koloniích uklidnila. 

Takto postupně byly z nadvlády kolonizátorů uvolněny všechny státy Afriky, i 

kdyţ lze tvrdit, ţe ne kaţdý stát o svou samostatnost usiloval, coţ je doloţitelné 

především u států malých a velmi chudých, u kterých je pochopitelné, ţe 

dekolonizace jim nepřinese prospěch. Dlouhou dobu tyto státy zůstaly přidruţené 

zemím evropským, z čehoţ i dnes plyne velká část finanční pomoci, na níţ je mnoho 

států neustále závislých.  

Při uvolnění koloniálních zemí se zrodil z hlediska celosvětového systému 

nový problém, který byl politiky nazván „rozvojové země Třetího světa“. Tyto země 

vznikly právě z dřívějších kolonií, často velice překotně, tudíţ se země musí potýkat 

s mnohými problémy, které jsou natolik závaţné, ţe není moţno je brát jako 

problémy tradičního státu, neb právě Afrika má svá specifika vývoje. 

Samostatná území Afriky byla obývána kmeny, které se v mnoha případech 

nesnášely a vedly mezi sebou jiţ dlouhou dobu boje. Tyto ataky díky náhlé svobodě 

vyústily v konflikty o výsadní postavení v čele státu. Krvavé občanské války se tedy 

staly, s nadsázkou řečeno, běţnou součástí ţivota v dekolonizované Africe. K moci 

se v mnoha zemích dostali islamisté, jinde naopak patriarchové svou politikou 

podobni Mao Ce-tungovi. Dodnes tato situace na mnoha územích přetrvává a stává 

se globálním problémem. 

Nové poměry ovlivnily také hospodářskou strukturu, kdy se následkem 

omezeného přísunu financí začala čím dál víc projevovat chudoba. Dalším 



- 10 - 
 

následkem omezeného toku finančních prostředků je taktéţ zhoršení potravinové 

základny zemí a úpadek jiţ tak nepříliš vysokého ţivotního standardu. Bída a 

chudoba postihly celý kontinent, zastavily jeho moţný rozvoj na velmi dlouhou dobu.  

Mnohokráte se objevily ideály vystihující relativně uspokojivý systém uskupení 

regionů, coţ by mělo za následek lepší hospodaření, rozvoj trhu a zlepšení ţivotních 

podmínek. Přes veškeré tyto snahy, zůstalo jen u představ, neboť i nadále přetrvaly 

nesváry mezi znepřátelenými kmeny. 

Mapa Afriky – státy a jejich vymanění z nadvlády Evropy 

 

Zdroj:http://www.globalissues.org/article/84/conflicts-in-africa-introduction 
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1.2 Faktory ovlivňující rozvoj integrace 

  

Samostatné státy hledaly moţnost, jak čelit náhle nabyté volnosti, která 

s sebou nesla mnohé obtíţe, mezi něţ patřilo především oslabení ekonomik. Cesta, 

kterou se státy chtěly vydat, byla integrace, která se ovšem ani zde neobešla bez 

častých překáţek.  

Integrační snahy jsou do značné míry ovlivňovány mnohými faktory, jeţ často 

brání i dalšímu integračnímu postupu. Mezi hlavní ovlivňující prvky dalšího rozvoje 

regionů patří: politické podmínky, ekonomická vyspělost, geografické uspořádání 

území, kultura, kmenová a náboţenská příslušnost, stále se prohlubující „odliv 

mozků“ do vyspělejších zemí a v neposlední řadě spousta stále přetrvávajících 

válečných stavů kontinentu. 

1.2.1 Politické podmínky integrace 

 

Právě politická nestabilita kontinentu, která působila velkou dezintegraci, má 

mnoho kořenů, mezi něţ je moţno zahrnout války, kmenové nesrovnalosti (Darfuhr 

v Súdánu), převraty. Neopominutelným prvkem je jistě také náboţenská 

nesourodost, která často vede jen k dalším občanským válkám, které nepomáhají 

stabilitě ani růstu a schopnosti regenerace kontinentu. Válečný stav v mnoha státech 

způsobuje přílišné čerpání finančních prostředků a nutnost humanitární pomoci. I 

přes finanční vyčerpání, vysokou četnost úmrtí, náboţenské konflikty a mnoho 

podobných pohnutek se Afrika nevzdala svých integračních snah, které by 

v konečném důsledku měly ten cíl, aby se Afrika stala kontinentem, kde existují státy 

s vyšší či niţší rozvinutostí demokracie.1  

Mnoho států se i přes veškeré snahy nezbavilo ovlivnění svého systému 

tribalismem, který je přeloţitelný jako „kmenové povědomí“, coţ znamená, ţe 

politické strany vznikají právě na kmenové závislosti. Ve chvíli, kdy vyhraje volby 

jedena z těchto stran, tím pádem také jeden z těchto kmenů, přichází na řadu také 

kmenová politika vítězné strany, potaţmo vítězného kmene. Je tedy jasné, ţe tato 

strana hájí zájmy svého kmene, aniţ by brala v potaz jiné kmeny či celkovou 

politickou stabilitu země. 

                                                           
1
 Demokracie - forma vlády, v níţ je zdrojem moci lid, který volí své zástupce, prostřednictvím nichţ je 

dále zastupován v politické sféře země 
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1.2.2 Geografické podmínky integračních uskupení 

 

Idea integrací v jejích počátcích se člení dle regionálního uskupení. Toto 

uskupení zahrnuje: 

- Severní Afriku, 

- Jiţní Afriku, 

- Střední Afriku, 

- Východní Afriku a  

- Západní Afriku. 

Předchozí členění umoţnilo slučování podobných států ve vyšší integrační 

prvek, který je moţno brát jako přechod k lepší koordinaci a spolupráci pro následný 

rozvoj. Tyto snahy mají za svůj cíl především zlepšit ţivotní podmínky, zvýšit kvalitu 

lékařské péče, pomoci podnikání, coţ napomůţe sníţit nezaměstnanost. Šla-li by 

integrace ještě dál, dalo by se předpokládat i zlepšení vojensko-politické situace 

v regionu, a v neposlední řadě také moţné humanitární pomoci v případě ţivelných 

katastrof. 

1.2.2.1 Region severní Afrika 

Severní Africe dominuje území Sahary a uskupení arabských států. Právě díky 

arabské populaci zde nalézáme mnoho společných prvků: náboţenství, kulturu, 

jazykovou sounáleţitost, jednotný politický ráz. I přes tyto společné prvky je kaţdý ze 

států jiný a i díky těmto nuancím a občasným neshodám zůstala realizace integrace 

pouze formální záleţitostí. 

1.2.2.2 Region jižní Afrika 

Jiţní Afrika je regionem velmi zalidněným, který je suţován pandemií viru HIV, 

který sniţuje kvalitu ţivota nejen jihu, ale celé Afriky.  

Jako všechny části, tak i jiţní Afrika je výrazně postiţena kolonizačními akty, 

které roztříštily území, a díky nimţ se na mnoha místech vytvořily umělé jazykové 

bariéry a odlišné politické chápání. 

Celému regionu dominuje Jihoafrická republika nacházející se v jiţním cípu 

Afriky. JAR je nejrozvinutějším státem celého kontinentu. Na HDP Afriky se podílí 

téměř 25 %. 
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1.2.2.3 Region západní Afrika 

Celý region spojuje jeden hlavní problém, kterým jsou kolonie, jimiţ prošlo 

celé území. Západní Afrika se dělí na dvě velké skupiny, které se odlišují především 

jazykově – na skupinu anglofonní a frankofonní. Tato jazyková bariéra výrazně 

ovlivňuje moţnosti rozvoje regionu. 

1.2.2.4 Region východní Afrika 

Východní Afrika výrazně spolupracuje s regionem jiţní Afriky, coţ je 

způsobeno vzájemnou blízkostí, obdobnými snahami i cíli obou území. 

Nejvýznamnějšího postavení zde dosáhla celní unie. 

1.2.3 Ekonomická „vyspělost“ Afriky 

 

O faktu, ţe Afrika je nejchudším kontinentem světa nelze pochybovat. Toto 

dokazuje také Zpráva o vývoji lidstva OSN z roku 2003, která monitoruje 175 zemí 

a uvádí, ţe pozice od 151. místa v ţebříčku – Gambie, do 175. pozice - Sierra Leone, 

jsou všechny obsazeny africkými státy.  

Celý ekonomický rozvoj byl ovlivněn nejen kolonizací území, ale také vysokou 

mírou korupce a častými válečnými konflikty, které skončily v mnoha případech i akty 

genocidy či samotnou genocidou. V porovnání se zeměmi Latinské Ameriky, které 

měly podobnou výchozí pozici, ale jejich ekonomický rozvoj proběhl mnohem rychleji, 

Afrika zaostává zejména v oblasti zahraničního obchodu, jenţ je nejvíce vyuţíván 

JAR. Dalším problémem je malé čerpání a přísun investic, a také kapitálových 

podpor podnikání. Toto vše má za následek nízkou ţivotní úroveň, nestabilitu a díky 

tomu častější válečné konflikty, které vedou k dalšímu prohlubování chudoby. 

Země, které se nejvíce na ekonomickém růstu podílejí, jsou jiţ výše zmíněna 

Jihoafrická republika a Botswana, které mají velmi mnoho nerostných surovin a umí 

je průmyslově zpracovávat, případně vyváţet. Jde zejména o zlato a diamanty.  

Další země, která se můţe pyšnit rychle rostoucí ekonomikou, je Nigerie, která 

má na svém území naleziště ropy. Přes husté osídlení se předpovídá, ţe se 

zanedlouho zařadí mezi světové „ekonomické tygry“.  
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1.2.4 Válečné faktory ovlivňující integrační uskupení 

 

Ve většině vyspělých zemí se setkáváme s nejrůznějšími příčinami a motivy 

konfliktů, převáţně jsou způsobeny etnickými rozdílnostmi území nebo politickým 

charakterem. Avšak v Afrických konfliktech nikdy nedominuje jediná hlavní příčina. 

Nacházíme propojení jak etnická, tak i politická, války občanské nebo války se 

světem, ale také boje o vodu, lékařskou pomoc a „výkřiky“ po rovnosti. Toto vše je 

výsledkem bývalé kolonizace území, která byla nešťastnou i z důvodu nedodrţení a 

nectění kmenových příslušností Evropany, kteří nedokázali dostatečně pochopit 

mentalitu Afričanů, kde je kmen či národ, chcete-li, víc neţ pro Evropana. 

Nesmyslnou strategií se propojovaly kmeny na uměle vytvořeném území, coţ vedlo 

k tomu, ţe na jednom území ţila dvě nepřátelská etnika, coţ vedlo právě ke 

krveprolití. 

Všechny konflikty plynuly v historii ze silného postavení kmenových vůdců. 

Jakmile se dostane jeden z vůdců k moci, vzniká konflikt jiţ nejen etnický, ale také 

politický, ve smyslu a snaze svrhnout hlavu státu a dosadit zde vlastního kmenového 

vůdce. 

Příkladů nalézáme mnoho, jen v roce 1945 zahynulo ve válečných konfliktech 

více neţ 9 miliónů obyvatel, z čeho asi 8 miliónů činili civilisté. 

1.2.4.1 Súdánské boje 

Celý Súdán provází konflikt od vzniku samostatného území. Stojí zde proti 

sobě arabský sever a černošský jih. Velkou komplikací je zde bohatství jihu plynoucí 

z vlastnictví ropy.  

Navíc jiţ od roku 2003 se celá země otřásá v bojích na území Darfúru. Konflikt 

zde vyplynul především z vlastnictví vody, ale samozřejmě zde hraje roli také etnická 

odlišnost jednotlivých částí území. Více o tomto konfliktu popisuji ve 3. kapitole, v níţ 

uvádím zásahy AU. 

1.2.4.2 Nigérie a konflikty 

Příčiny bojů v Nigérii jsou převáţně náboţenského rázu. Konfliktem prochází 

islámský sever a křesťanský jih. Dalším faktorem, který stojí za konflikty, je politický 

boj o moc, kdy všichni vysoce postavení muţi a vládci pocházeli ze severu. 



- 15 - 
 

Válečné boje probíhají také v deltě Nigeru, kde ropné společnosti dodávají 

zbraně ústřední vládě, která má za úkol vyuţít je proti občanům země, kteří v tuto 

chvíli těţbě brání. 

1.2.4.3 Občanská válka v Somálsku 

Somálsko se od konce 80. let 20. století potýká s občanskou válkou a 

rozdělením celého území dle politické příslušnosti. Prozatimní vláda se postavila proti 

nově zvolenému vůdci, jenţ je vyznavačem Islámu. Do celého konfliktu se zapojila 

také Etiopie, která je podporována USA. Tato „koalice“, dalo-li by se takto uskupení 

nazvat, se postavila na stranu prozatímní vlády.  

Více o střetu v Somálsku taktéţ uvádím ve 3. kapitole, viz zapojení AU do 

válečných konfliktů. 

1.2.4.4 Další válečně postižená území 

- Senegal, 

- Libérie, 

- Konţská republika, 

- Angola, 

- Západní Sahara, atd. 

1.2.5 Odliv mozků jako antiintegrační problematika 

 

Velkým problémem Afriky je vysoká negramotnost obyvatelstva, která je 

způsobena nedostatečným mnoţstvím financí mnohých rodin, které si tak nemohou 

dovolit často nákladnou výuku. Většina dětí školy buď nenavštěvuje vůbec, nebo jen 

velmi zřídka, coţ opět zanechává následky na rozvoji země. Druhým faktem je tzv. 

odliv mozků, který je velice závaţným problém. K tomuto odlivu dochází především 

v oblasti zdravotnictví. 

Asociace britských lékařů hovoří dokonce o „krádeţi“ zdravotnického 

personálu, který do Evropy přichází za vyšším výdělkem a lepšími pracovními 

podmínkami. Tato organizace velmi kritizuje odliv mozků a nabádá celou Evropu, aby 

uţ vykrádání přestalo. Více neţ jedna třetina britských lékařů je původem z Afriky, 

především pak ze subsaharského regionu. 

Na první pohled se můţe zdát, ţe tato kritika Velké Británie vychází z obav o 

vlastní pracovní místa a celý trh práce. Pravdou však je, ţe s velkým politováním si 
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musí například britští, francouzští, ale i čeští pedagogové přiznat, ţe neumí vychovat 

dostatečné mnoţství kvalitních sester a lékařů, kteří by se mohli vyrovnat lékařům 

z rozvojových zemí.2 

Cestou k omezení odlivu kvalifikovaných sil je zlepšení pracovních podmínek 

a finančního ohodnocení, zlepšení přístupu ke vzdělání a tím i sníţení negramotnosti 

afrického obyvatelstva. 

1.2.6 Kultura a náboženství 

 

V Africe máme rozsáhlou škálu náboţenství. Největší zastoupení má 

křesťanství, k němuţ se hlásí více neţ 40 % populace, druhou největší skupinou jsou 

muslimové, kterých je asi 38 %. Zbylých 20 % obyvatelstva vyznává náboţenství 

kmenové (tribalismus, šamanismus) a v malém procentu případů se zde objevují také 

Ţidé. 

Velká různorodost vyznání má za následek moţné konflikty, ale také 

nesouhlas se sloučením s územím, kde převládá jiné vyznání. Toto vede k obavám, 

či snahám o potlačování vyznání jiných etnik. 

1.2.7 Obava ze ztráty identity 

 

Dnes často diskutované téma, zda znamená vstoupení do jakéhokoliv 

společenství ztrátu identity nebo suverenity země, či nikoliv. Samozřejmě, ţe 

důleţitou roli hraje způsob sjednocení a volba orgánů a jejich činitelů. 

 Na jednom z posledních summitů se toto projevilo více neţ obvykle 

v souvislosti s nástupem Muammara Kaddáfího, který je povaţován za jednoho 

z posledních diktátorů, i kdyţ se snaţí svůj obraz vylepšit, k moci. 

* * * 

1.3 Shrnutí 

 

Cesta Afriky ke sjednocení je opravdu náročná, coţ jasně vyplývá ze všech výše 

uvedených faktorů. Nyní můţe být tato cesta za sjednocením úspěšná, ale jako vţdy 

existují moţné varianty, s nimiţ se musí počítat. Dostane-li se k moci nevhodná 

                                                           
2
 http://www.bbc.co.uk/czech/britain/story/2005/06/050628_africa_doctors_pckg.shtml 
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politická strana, či vůdce organizace, nastane větší odliv mozků, dojde k nečinnosti 

humanitární pomoci z důvodů politických či jiných, coţ bude mít za následek 

pandemie různých chorob a výrazné prohloubení chudoby. Toto je nebezpečí a 

můţe to přivést celou ideu ke zkáze, nebude-li brán v potaz diskurs s jinými. Cestou 

hegemonie nelze jít, neb tato vede jen k dalším nešťastným krokům, jejţ mají za 

následek stále více rostoucí problémy, s nimiţ se musí Afrika potýkat. 
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2.  Vznik a vývoj afrických integračních seskupení  

 

2.1 První pokusy o integrační uskupení 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, integrační uskupení jsou ovlivněna mnoha faktory. 

Především se jedná o faktory politické, které výrazně brzdí integraci. Dále je 

sjednocení a jeho průběh vázána na náboţenské vyznání a kmenové svazy, 

ekonomickou situaci a rozdílný růst. Velice tíţivým integračním prvkem nadále 

zůstávají válečně konflikty. 

I navzdory těmto potíţím se Afrika snaţí sjednotit a v poslední době se dá 

hovořit i o relativně úspěšné integraci. Avšak i tuto integraci čeká ještě dlouhá a 

těţká cesta, která přináší mnohá úskalí. 

2.1.1 Regionální integrační uskupení  

2.1.1.1 Severní Afrika 

 

2.1.1.1.1 Unie arabského Maghrebu (UAM) 

 

Myšlenka vzniku spojení arabského Maghrebu3 přišla na svět jiţ v roce 1956, 

tj. v roce, kdy získalo nezávislost Maroko a Tunis. Avšak celá geneze nebyla tak 

ideální a snadna jak se zdálo na počátku.  

UAM přivádí na svět podpis Marakešské smlouvy dne 17. 2. 1989. jako 

organizaci mající za cíl severoafrický společný trh. Sdruţila pětici severoafrických 

států, a to Alţír, Maroko, Tunisko, Libyi a Mauretánii. 

Sdruţení těchto zemí není náhodné. Myšlenka je veskrze strategická, a to 

zejména pro jejich bohatství ve fosfátech, ropě a zemním plynu a navíc, země jsou 

tranzitními centry pro celé jiţní pobřeţí Evropy. 

Za cíl si tato organizace vytyčila tři body: 

1. navázat dialog s podobnými regionálními organizacemi jako je ona sama, 

2. posílení nezávislosti členských států, 

                                                           
3
 Unie arabského Maghrebu a jiné regionální integrace viz Příloha č. 6 
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3. ochrana osob i majetku proti případným útokům a také v případě nedodrţování 

základních lidských práv a svobod. 

 Cílů, jeţ si organizace vytyčila, se bohuţel nepodařilo dosáhnout v původním 

plánovaném rozměru. Unie dosáhla pouze dohod v oblasti obchodu s některými 

zemědělskými výrobky. 

2.1.1.2 Západní Afrika 

 

2.1.1.2.1 Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) 

 

Mezinárodní hospodářská organizace4 se sídlem v Lagosu (Nigérie). Byla 

zaloţena v květnu 1975 s cílem podporovat obchod, spolupráci a hospodářský rozvoj 

zemí západní Afriky. Má 15 členských států (dříve 16, ale v roce 2002 vystoupila 

Mauretánie). 

Členské země: Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigerie, Pobřeţí slonoviny, Senegal, Sierra Leone, 

Togo 

Cílem této organizace bylo vyhlásit volný pohyb zboţí, sluţeb, osob a kapitálu, 

ale celý integrační proces probíhá velmi pozvolně. Jediné, co lze vyzvednout jako 

velmi úspěšné je budování infrastruktury. 

2.1.1.2.2 Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU) 

 

Historie této integrace je sloţitější. Kořeny nalezneme v Západoafrické hospodářské 

a celní unii (UDEAO), která vznikla jiţ v roce 1959. 

Samotná myšlenka WAEMU se zrodila v roce 1994 přeměnou Hospodářského 

společenství západní Afriky (CEAO) a z dohod mezi regiony. Členskými státy je 8 

zemí ECOWAS, a to Benin, Burkina Faso, Guiena-Bissau, Mali, Niger, Pobřeţí 

slonoviny, Senegal a Togo. 

WAEMU je měnovou unií v pravém slova smyslu, má svou vlastní měnu, jeţ je 

emitována Centrální bankou západoafrických států (BCEAO). Měna je úzce svázaná 

                                                           
4
 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=34859&title=Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A
9%20spole%C4%8Denstv%C3%AD%20z%C3%A1padoafrick%C3%BDch%20st%C3%A1t%C5%AF 
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s dobou kolonizační, coţ vyplývá i z názvu: CFA frank. Dříve byla směňována a 

vázána svým kurzem k Francouzskému franku. Nyní, protoţe Frank formálně 

neexistuje, se pouţívá směnný kurz k Euru, jenţ činí: 100 CFAF= 0,152449 Euro, 

nebo také naopak 1 Euro = 655,957 CFAF. 

2.1.1.3  Střední Afrika 

 

2.1.1.3.1 Hospodářské a měnové společenství Střední Afriky (CEMAC) 

 

Předchůdcem, a také myšlenkou vzniku, CEMAC byla Středoafrická celní a 

hospodářská unie, která je také známá pod zkratkou UDEAC, jeţ vznikla v roce 

1966. 

Dohoda o vzniku CEMAC byla podepsána pěti zeměmi – Čad, Gabon, 

Kamerun, Kongo a Středoafrická republika - v Čadském městě Ndţamena dne 

16. března 1994. Počet členských států se později rozšířil o Rovníkovou Guineu, na 

6 zemí.  

CEMAC si vytvořila postupně čtyři orgány činnosti: 

- Parlament Společenství,  

- Soudní dvůr Společenství, 

- Měnovou unii střední Afriky a 

- Hospodářskou unii střední Afriky 

Účelem tohoto seskupení je vytvoření společného trhu, pásma volného obchodu 

a pokus vytvoření celní unie. Pásma volného obchodu se Společenství povedlo 

dosáhnout velmi brzy, musíme však přihlíţet k procentu obchodu, které zde probíhá, 

a to je velmi nízké. Většina obchodů je úzce spjata s Evropskou Unií. Celní unie je 

cílem sloţitějším, a také rozsáhlejším. Celní zóna v rámci členských států funguje jiţ 

od roku 1998, avšak celní politika vůči třetím zemím je stále problematickým 

tématem. 

V rámci společenství měnové unie CEMAC zde byla v chod uvedena společná 

měna, kterou je CFAF (Franc de la Cooperation Financiére Africaine). Směnná 

hodnota je stejná, jako u CFAF, jejţ obíhá v rámci regionální integrace WAEMU, 

avšak emitován je Bankou středoafrických států BEAC a s měnou vyuţívanou 
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v západoafrickém regionu se neshoduje. Tedy pro platební styk mezi regionálními 

uskupeními je neplatná. 

2.1.1.4 Jižní a východní Afrika 

 

2.1.1.4.1 Jihoafrická celní unie (SACU) 

 

Prvotní snahy o vznik celní unie nalezneme jiţ v roce 1910, i kdyţ toto úsilí se 

nakonec ukázalo jako krok špatným směrem. 

Během celého vývoje dominovaly v jiţní Africe snahy na vytvoření celní unie a 

zóny společného obchodu. Tyto snahy nakonec vyvolaly v roce 1993 nutnost 

vytvoření Jihoafrické celní unie. Zakládajícími státy byly: Boswana, Jihoarická 

republika, Lesotho a Svazijsko. Později se k těmto zemím přidala také Namibie. 

V celé celní unii je znatelná převaha JAR jak z hlediska osídlení, tak i 

ekonomické vyspělosti, zahraničního obchodu a poměrné stability. 

SACU měla za cíl především celní unii, jak z názvu jiţ vyplývá, ale také 

zlepšení obchodních podmínek a s tím související navýšení exportu i importu. 

Hlavním vývozcem je JAR, který své produkty směřuje do státu EU a do USA. 

2.1.1.4.2 Rozvojové společenství jižní Afriky (SADC) 

 

Společenství pro rozvoj jihoafrického regionu (Southern Africa Development 

Community - SADC) 5 je regionální hospodářsko-politická organizace, původně 

zaloţená v roce 1980 pod názvem Konference pro koordinaci rozvoje jihoafrického 

regionu (Southern African Development Coordination Conference - SADCC) devíti 

zeměmi (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Tanzanie, 

Zambie, Zimbabwe). V roce 1992 se SADCC reorganizovala jako Společenství pro 

rozvoj jihoafrického regionu. Jeho hlavním úkole m je podporovat hospodářský rozvoj 

a růst a rozvíjet společné politické hodnoty. Nyní má 14 členů: Angola, Botswana, 

Jiţní Afrika, Kongo (Demokratická republika), Lesotho, Madagaskar, Malawi, 

Mauritius, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. Členem 

byly také Seychely, které ovšem roku 2004 vystoupily. 

                                                           
5
 http://www.czefrica.com/regionalni-organizace/spolecenstvi-pro-rozvoj-jihoafrickeho-regionu-sadc.html 
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Cíl, který si tato organizace stanovila, měl být dovršen do roku 2008 a bylo jím 

vytvoření pásma volného obchodu.  Vše však bylo pozměněno přijetím jiného plánu, 

který zahrnoval spolupráci v různých oblastech: 

1. Oblast – energetika, těţba nerostů, zemědělství, turismus, ochrana ţivotního 

prostředí a kultura 

2. Oblast – sektor financí a investic, zlepší základních práv, dostupnější 

zdravotnictví a s tím související informovanost. 

Cílem tohoto programu je vytvoření Společenství jihoafrických států na stupni 

politické integrace. 

2.1.1.4.3 Východoafrické společenství (EAC) 

 

Společenství, jehoţ hlavním posláním je rozvoj hospodářské a politické 

oblasti. Při svém vzniku v roce 1999 si kladlo za základní cíl vytvoření volného 

obchodu a snahu o celní tarif. V současné době jsou členskými státy: Burundi, Keňa, 

Rwanda, Tanzanie a Uganda. 

2.1.1.4.4 Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA) 

 

Společný trh východní a jiţní Afriky (Common Market of East and Southern 

Africa - COMESA) je regionální hospodářská organizace, která byla zaloţena v roce 

1994 místo Oblasti preferenčního obchodu východní a jiţní Afriky (FTA)6 

Cíle smlouvy o COMESA: 

- volný pohyb zboţí, osob a kapitálu, 

- přijetí jednotné měny a měnová unie, 

- celní unie, 

- snaha o jednotné parametry a standarty v oblasti průmyslu a zemědělství, 

- sjednocení daňového sazebníku. 

Členskými státy COMESA je dvacet zemí jiţní a východní Afriky, a to: Angola, 

Burundi, Dţibuti, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Komory, Demokratická republika 

Kongo, Libye, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychely, Súdán, Svazijsko, 

                                                           
6
 http://www.czefrica.com/regionalni-organizace/spolecny-trh-vychodni-a-jizni-afriky-comesa.html 
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Uganda, Zambie, Zimbabwe. Členy byly také Lesotho, Mosambik, Tanzanie a 

Namibie, které v letech 1997-2004 postupně vystoupily. 

Snahy o vytvoření volného pohybu nakonec vyústily v říjnu 2000 v pásmo volného 

obchodu (dále jen PVO), tzv. COMESA-FTA. Členy tohoto pásma se stalo Dţibutsko, 

Egypt, Keňa, Madagaskar, Malawi, Mauritánie, Súdán, Zambie a Zimbabwe. A o rok 

později se připojily ještě Seychely.  

COMESA-FTA umoţňuje kromě volného obchodování také moţnost investic a 

toku kapitálu v rámci celého pásma. Díky PVO došlo k rozvoji ve sféře podnikání, a 

také zlepšení úrovně ţivota obyvatel. 

2.2 Africké zapojení do mezinárodních integrací 

 

Jde především o asociační dohody, které proběhly mezi Afrikou a dalšími 

integračními subjekty. Příkladem jsou uzavřené dohody EU o přidruţení s Marokem, 

Alţírskem a Tuniskem, které vznikly jiţ v 60. letech.  

Ale jednoznačně nejvýznamnější asociační spoluprácí afrických zemí s dalšími 

státy světa jsou Loméské dohody mezi EU a ACP (Afrika-Caribik-Pacific Group).  

2.2.1 Loméské dohody 

 

Loméské dohody představují mnohostranné úmluvy o obchodu a rozvoji mezi 

ES a ACP. Dlouhodobým cílem těchto dohod je rozvoj všech zúčastněných 

rozvojových zemí.7 

Hlavní charakteristiky Loméských dohod: 

- spolupráce a partnerství, a to zejména ve třech oblastech: obchod, finance a 

technická pomoc, 

- ekonomický, sociální a politický rozvoj a růst. 

ACP sdruţuje skupinu 77 států, z nichţ je 46 afrických. Dohody z Lomé dělíme do 

5 vývojových stupňů uzavřených v letech 1975, 1980, 1985, 1990, 1995. 

                                                           
7 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 709 s. 

ISBN 80-7179-804-5, strana 286 
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2.2.1.1 Lomé I. 

 

Dohoda uzavřená na období 1976 – 1980, jejímţ cílem se stal ekonomický a 

sociální rozvoj zemí AKT. Byla podepsána 45 státy Afriky. 

Pro celou Afriku zde byl podstatný Systém pro stabilizaci příjmů z exportu 

zemědělských produktů, známý pod názvem STABEX. Tento systém se stal také 

pilířem rozvojové politiky EU vůči rozvojovým zemím. EU garantuje státům AKP 

minimální příjmy za téměř čtyřicet zemědělských výrobků, které jsou pro rozvojové 

země v jejich exportu nejdůleţitější. Jestliţe se příjmy z jejich vývozu v porovnání 

s průměrem v předchozím roce sníţí, pak Společenství vyrovnává ztrátu zisku buď 

překlenovacím úvěrem, nebo nenávratným příspěvkem.8 

2.2.1.2 Lomé II. 

 

A druhé podstatné obnovení je pak Lomé II., které bylo uzavřeno v letech 

1981-1985. Cíl dohody se oproti původnímu znění nezměnil, a ani příliš velké 

obsahové rozdílnosti nenalezneme. Zvýšil se počet signatářů na 57. Byl zde zaveden 

nový nástroj SYSMIN.  

SYSMIN je systém pro stabilizaci příjmů z exportu nerostných surovin a 

derivátů. Vznikl díky úspěšnosti systému STABEX. Zřízen byl pro země, které jsou 

přímo závislé na těţebním průmyslu. V rámci tohoto systému dostávají státy AKP 

mimo jiné zvláštní půjčky na financování specifických záměrů v oblasti těţby. 

V případě poklesu produkce nebo exportu nerostných surovin kvůli technickým nebo 

politickým obtíţím mají pomocná opatření zachovat rentabilitu těţebních podniků. 

2.2.1.3 Lomé III. 

 

Dalším obnovením bylo Lomé III. podepsané 64 zeměmi ACP pro období 

1986-1990. Toto obnovení se jiţ věnuje jiným oblastem spolupráce, a to především 

rozvoji venkova, rybolovu, dopravy a komunikace. 

2.2.1.4 Lomé IV. 

 

Po uplynutí období byla v roce 1990 podepsaná dohoda Lomé IV. s platností 

do roku 2000. Počet signatářů se zvětšil pouze o 3, tedy na 67 zúčastněných zemí. 

                                                           
8
 http://www.euroskop.cz/290/sekce/r-s/ 
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Došlo k přehodnocení a k pozdějšímu rozšíření v rámci komodit spravovaných 

systémem STABEX. Co se týče systému SYSMIN, taktéţ byly výhody rozšířeny, aby 

z něj mohlo mít uţitek více zemí.  

2.2.1.5 Dohody z Cotonou 

V návaznosti na dohody z Lomé byla dohoda o partnerství, jenţ byla ratifikována 

v Cotonou dne 23. června 2000 Společenstvím na jedné straně a 77 africkými, 

karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT) na straně druhé. Tato dohoda byla 

uzavřena na období dvaceti let. Obsahuje ustanovení, na jehoţ základě můţe být 

kaţdých pět let průběţně revidována. 

Dohoda z Cotonou9, která sdruţuje politický, obchodní a rozvojový aspekt, je 

zaloţena na pěti vzájemně souvisejících pilířích: 

 globální politický rozměr;  

 podpora participačních přístupů a posílení schopností nevládních činitelů;  

 soustředění na cíl sníţení chudoby;  

 vytvoření nového rámce ekonomické a obchodní spolupráce pro jednání o 

dohodách o hospodářském partnerství (EPA) s jednotlivými regiony do konce 

roku 2007;  

 finanční spolupráce zaměřená na soudrţnost, flexibilitu a účinnost, čerpající z 

prostředků z Evropského rozvojového fondu (ERF) a Evropské investiční 

banky (EIB). Pro období 2000–2005 dosáhla částka pomoci 13,5 miliard EUR 

z ERF a 1,7 miliard EUR z EIB. 

Jednání o první revizi dohody o partnerství po pěti letech, zahájená 6. května 2004, 

byla ukončena 23. února 2005. 

2.3 Počátky celoafrické integrace 

 

2.3.1 Brazzavillská skupina 

 

První integrační snahou je vznik Brazzavillské skupiny, která představovala 

regionální integraci. Zaloţení se datuje k roku 1960, kdy se za podpory OSN 

                                                           
9
 http://europa.eu/generalreport/cs/2005/rg104.htm 
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sjednotila skupina 12 zemí za cílem meziregionální spolupráce nově 

dekolonizovaných zemí. 

Zakládající členové: 

- Čad 

- Dahome (známe jako dnešní Benin) 

- Gabon 

- Horní Volta (Brukina Faso) 

- Kongo 

- Madagaskar 

- Mauritánie 

- Niger 

- Pobřeţí slonoviny 

- Senegal 

- Středoafrická republika 

- Togo 

Pouze rok po vzniku Skupiny došlo ke změně názvu a přístupu nových členů. 

Devatenáct členských států se sdruţilo do Organizace spolupráce afrických a 

malgašských států. 

2.3.2 Jednotná Afrika, aneb jak sloučit neslučitelné 

 

Výše uvedené integrační snahy nebyly příliš úspěšné. Avšak afričtí vůdcové 

se nevzdali ideálu po integraci kontinentu. Stále znovu a znovu zvaţovali moţnosti 

realizace projektu jednotné Afriky, který by kontinentu přinesl moţný progres ve 

všech oblastech, a pomohl ke zlepšení celkové situace po dekolonizaci. Řešení se 

našlo.  

Rozšířením výše zmíněné Brazzavillské skupiny vznikla dne 25. května 1963 

Organizace africké jednoty (OAJ), která byla stvrzena podpisem Charty OAJ 

v etiopském městě Addis Abeba. V předvečer schválení byl na konferenci 

projednáván jedenáctibodový program, který zahrnoval návrh cesty k africké jednotě. 

Těchto jedenáct bodů obsahovalo návrhy jednotné vlády afrických států, společný 

ekonomický a průmyslový program, společný trh a společnou měnu, jednotnou 

měnovou zónu a centrální banku, africké občanství, společný komunikační systém, 
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společnou zahraniční a obrannou politiku a společnou armádu s jednotným 

vedením.10 

Přestoţe tyto cíle by opravdu Africe pomohly, byly nerealizovatelné. Celá 

Afrika byla stále roztříštěná a tak širší zaměření, především však ekonomická a 

politická unie, nemohly být naplněny. 

Zaloţena byla skupinou 32 států, která se postupně rozšiřovala aţ do svého 

zániku, který je datován 9. července 2002, na 53 členských zemí. 

2.3.2.1 Institucionální zabezpečení chodu OAJ 

 

Za 39 let existence tohoto společenství se Afrika začala postupně rozvíjet, ale 

kontinent je natolik různorodý, bohatý svými kulturami, ţe rozmach dle výše 

uvedených cílů byl nemoţný ve stanoveném rozsahu. K realizaci všech snah měla 

organizace své institucionální zázemí, které se skládalo z těchto orgánů:  

- Shromáţdění hlav států a vlád (AHSG), 

- Rada ministrů zahraničních věcí, 

- Generální sekretariát, 

- Generální tajemník a 

- Komise pro zprostředkování, urovnání a arbitráţe. 

Shromáždění hlav států a vlád (AHGS) bylo vrcholným orgánem OAJ, scházelo 

se minimálně jednou ročně a rozhodování probíhalo na základě kvalifikované 

většiny. Předseda byl volen vţdy na jednoleté období a na základě principu rotace. 

Druhým orgánem, který se staral o otázky politické a jejich následné přijetí, či 

nepřijetí v období mezi konferencemi, byla Rada ministrů zahraničí. Ta se scházela 

alespoň dvakrát ročně. Jednání zahajuje předseda AHSG a jak z názvů vyplývá, je to 

schůze ministrů zahraničí všech členských států.  

Pro celé období mezi konferencemi bylo určeno stálé pracoviště, Generální 

sekretariát, se sídlem v Addis Abebě. Sekretariát zodpovídal za koordinaci práce 

organizace mezi zasedáními a měl za úkol dohlíţet na plnění cílů určených Chartou 

OAJ a smlouvami a dohodami členských zemí. Celý sekretariát byl rozčleněn do 

odborů: vědeckého, politického, finančního, vzdělávacího, kulturního, sociálního, 

                                                           
10

 http://www.globalpolitics.cz/clanek/africka-jednota.html 
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odbor ekonomického rozvoje a spolupráce, odbor administrativní a konferenční. 

V čele Generálního sekretariátu stál Generální tajemník, který byl volen na čtyřleté 

období AHSG.11 

Dále bylo ustanoveno také mnoho komisí, které měly dohlíţet na rozličné 

oblasti, např. komise pro oblast kultury, hospodářství, obrany, zemědělství, dopravy, 

průmyslu apod. Nejdůleţitější roli z těchto komisí měla Komise pro zprostředkování, 

urovnání a arbitráţe skládající se z 21 členských zemí zvolených na pětileté období 

AHSG. Tyto komise byly ustanoveny prvním summitem, který se konal roku 1964 

v Káhiře.12 

2.4 Myšlenka Africké unie 

Myšlenka AU se objevuje jiţ dlouhou dobu, ale teprve po poměrně úspěšné 

integraci Afriky do OAJ se Muamar Kaddáfí odhodlal vznést svůj návrh a za pomoci 

summitu hlav států a vlád dal celému plánu zelenou. Nejvíce o vzniku můţeme 

poznat právě ze zasedání AHSG. Z mého pohledu bych právě pro integraci vyzvedla 

jako nejdůleţitější aţ summity poslední. Tedy summit v Lomé, v Lusace, 4. a 

5. mimořádný summit v Syrtě a také poslední summit, který se stal také prvním 

summitem AU. 

2.4.1 Lagoský plán 

 

Tento plán byl vytvořen pro potřeby 4. Mimořádného summitu, který vyvolal 

Muammar Kaddafí, aby se mohl zabývat strategií rozvoje kontinentu. Právě na tomto 

summitu došlo k přijetí rozhodnutí o potřebě zaloţení „Africké unie“, která bude 

fungovat na principech smluv OAJ. 

2.4.2 Summit v Lomé (10 – 12. červenec 2000) 

 

Hlavním tématem jednání se stal návrh projektu „Africké unie“, který byl 

schválen a Základní dokument byl ratifikován 27 hlavami státu a jejich vládami. Právě 

tento dokument se stal počátkem další kapitoly afrických společenství. 

                                                           
11

http://www.mzv.cz/addisababa/cz/o_zemich_akreditace/africka_unie/historicky_vyvoj_v_datech/organizace
_africke_jednoty_oaj_aneb.html 
1212

http://www.mzv.cz/addisababa/cz/o_zemich_akreditace/africka_unie/historicky_vyvoj_v_datech/organizac
e_africke_jednoty_oaj_aneb.html 
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Na zasedání se dále projednávala další problematika globálního charakteru, 

jakou je AIDS a nízká dostupnost zdravotní péče, zadluţenost afrických ekonomik a 

důleţitým tématem byly aktuálně probíhající válečné konflikty, které situaci, 

ekonomickou i ve zdravotnictví, pouze zhoršovaly. 

2.4.3 Pátý a také poslední mimořádný summit v Syrtě 

 

Konal se jiţ za účasti všech členských zemí. Shrnoval dosaţenou cestu 

v ratifikaci projektu AU a upozorňoval na délku a sloţitost celého procesu přeměny 

OAJ v AU. Právě na tomto summitu mělo být dosaţeno pokroku ve vývoji a urychlení 

celého procesu.  

2.4.4 Lusacký summit 

 

Předposlední summit OAJ se konal 9. – 11. července v Lusace za účasti 

čtyřiceti hlav států a vlád. Bylo zde definitivně potvrzeno rozhodnutí o vzniku Africké 

unie. Zasedání tedy úspěšně ratifikovalo Chartu o Africké unii a bylo dle pravidel této 

Charty nutno jmenovat prozatímního předsedu Komise AU, kterým se stal Amar 

Essa. 

Dalším projednávaným článkem bylo Nové partnerství pro rozvoj Afriky 

(NEPAD), které mělo zvýšit příliv finančních prostředků na území Afriky, především 

se pak jednalo a subsaharský region. Tento příliv investic měl za úkol moţnosti 

ekonomické integrace a stal se výhodným i pro politickou situaci v zemi, coţ přispělo 

ke stabilitě a rovnosti území, zlepšení zdravotnické péče a vzdělávání, apod. 

Dohledem nad tímto projektem byla pověřena jiţ Africká unie. 

2.4.5 První a poslední summit 

 

Třicátý osmý summit OAJ a také první zasedání AU se uskutečnilo 8. – 

10. července 2002 v jihoafrickém městě Durbanu.  

Právě tímto summitem zanikla Organizace africké jednoty a to k 9. červenci 

2002 a toto datum se zároveň stalo dnem vzniku Africké unie. Lítost nad ukončením 

činnosti OAJ neprojevil nikdo, naopak všichni s nadšením kvitovali novou myšlenku. 

Všechny cíle a úkoly, které nedokázala OAJ splnit, byly navedeny do cílů AU.  
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Před AU tedy leţí velká výzva, zda je jiţ Afrika natolik silná, aby dokázala 

dostát vytyčeným cílům i úkolům. Jako pomyslný minimální záměr je stanoveno 

prohloubení integrace kontinentu v oblasti ekonomické, politické, sociální, vojenské a 

kulturní. 

2.5 Projekt Africké unie 

 

Jak je výše uvedeno, otcem myšlenky Africké unie13 je libyjský vůdce 

Muammar Kaddáfí, současný prezident AU. Po vzniku Africké unie se právě on velice 

podílel na získání jednoty všech zemí, která však dosud nenastala.  

Africká unie je integračním uskupením 53 států, které vzniklo přijetím Základní 

listiny Africké unie. Zrodila se, jak je zmíněno výše, přerodem OAJ právě v AU. Tím 

také došlo k převzetí cílů a jejich rozšíření.  

Tedy v integraci jeden ze států chybí a tím je, jak také v příloze vidíme, 

Maroko, jenţ vstup bojkotuje. Důvodem je připuštění do AU a tím také uznání 

existence Saharské demokratické arabské republiky. Maroko tuto republiku vidí jako 

formálně neexitující a tedy nemůţe být ani členem integrací. 

Aktuálním cílem je integrace kontinentu v oblasti hospodářské, zajištění 

prosperity AU a šíření demokracie, dodrţování lidských práv a jejich zakotvení 

v ústavách členských zemí. Bude prosazovat sblíţení v oblasti politiky obranné, 

zahraniční a bezpečnostní. Na dodrţování bezpečnosti bude dohlíţet Mírová a 

bezpečnostní rada.  

                                                           
13

 Mapa Africké unie viz příloha č. 1 
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3.  Současný stav realizace Africké unie 

3.1 AU a její inspirace 

Africkou unii je moţné charakterizovat jako univerzální regionální organizací 

volně zaloţenou na modelu Evropské unie, která však reaguje na vlastní potřeby 

kontinentu14. Vzájemnou podobnost obou organizací můţeme zaznamenat zejména 

v jejich obdobné institucionální struktuře. Výkonná rada, Komise, Výbor stálých 

zástupců, Panafrický parlament, Soudní dvůr, finanční instituce, mezi které patří 

Africká centrální banka, Africký měnový fond, Africká investiční banka, a oproti tomu 

Rada Evropské unie, Evropská komise, COREPER – Výbor stálých zástupců, 

Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka, Evropský 

systém centrálních bank. Kromě podobnosti ve struktuře těchto základních institucí 

můţeme zaznamenat podobu v existenci a částečně i v roli Shromáţdění hlav států 

a Evropské rady. Při podrobnějším zkoumání však zjistíme naopak řadu odlišností 

a to zejména ve významu jednotlivých institucí v příslušné organizaci AU nebo EU 

a zejména v rozsahu kompetencí, kterými disponují. 

   Kromě uvedené podobnosti je viditelná ve vztazích AU a EU otevřená 

a dlouhodobě nastavená spolupráce, kterou doprovází také První akční plán 2008–

2010, který je určen pro implementaci strategického partnerství mezi EU a Afrikou 

a jehoţ konečné znění bylo schváleno v říjnu loňského roku. Toto vzájemné 

partnerství identifikuje klíčové priority a otázky rozvoje v oblasti bezpečnosti, míru, 

lidských práv či regionální integrace a můţe být přínosem pro vzájemný politický 

dialog a rozvoj i posílení stávající spolupráce. 

 

3.2 Institucionální rámec Africké unie 

 

Africká unie má celkově devět orgánů, které mají za úkol zajistit plynulý chod 

celého kontinentu: 

- Shromáţdění hlav států,  

- Výkonný výbor,  

                                                           
14

 http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2008/12/210254-afrika-ceste-jednote.html 
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- Panafrický parlament,  

- Komise Africké unie, 

- Soudní dvůr, 

- Výbor stálých zástupců, 

- Hospodářská, sociální a kulturní rada, 

- Finanční instituce a 

- Zvláštní technická komise. 

 

3.2.1 Shromáždění hlav států 

 

Shromáţdění hlav států je nejvyšším orgánem Africké unie. Skládá se z hlav 

států a národních vlád nebo jejich náleţitě zmocněných zástupců. Tito se pak 

scházejí minimálně jednou ročně na běţné zasedání, v případě ţádosti členského 

státu se mohou sejít také mimořádně.  

Hlasování probíhá vţdy dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou, v případě 

důleţitých otázek pouze nadpoloviční většinou.  

Shromáţdění má 9 základních poslání: 

1. Určuje vše, co se týká společných politik Africké unie. 

2. Přijímá, rozhoduje a zvaţuje doporučení a výroční zprávy, či zprávy jiného 

charakteru z dalších orgánů Africké unie. 

3. Zvaţuje ţádosti o členství v AU.  

4. Monitoruje implementaci politik a rozhodnutí AU do právních řádů členských 

zemí. 

5. Schvaluje rozpočet AU. 

6. Vydává směrnice týkající se Výkonného výboru o managementu, konfliktech, 

válkách a dalších nouzových situacích pro navrácení míru. Zde nalezneme mnoho 

směrnic týkajících se navázání míru v oblasti Dárfúru. 

7. Jmenuje soudce Soudního dvora. 

8. Jmenuje předsedu Komise AU a jeho zástupce a určuje jejich postavení.  

9. Ustanovuje orgány Africké unie. 

Shromáţdění má právo kteroukoliv z těchto funkcí delegovat a vyzvednout. 
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3.2.2 Výkonný výbor 

 

Výkonný výbor je jakousi radou ministrů, obdobnou té, kterou známe v EU. 

Scházejí se zde převáţně ministři zahraniční nebo jiní ministři či autority jmenované 

vládou členských zemí. Scházejí se minimálně dvakrát ročně, v případě, ţe o to 

některý z členských států ţádá, pak se sejdou častěji. 

Usnesení výkonného výboru se provádí dvěma způsoby: 

- Dvoutřetinovou většinou, a to pouze za zúčastnění dvou třetin ministrů, nebo 

- v případě, ţe se jedná o důleţité otázky, pak se vše schvaluje většinově.  

 

3.2.3 Panafrický parlament 

 

Pro 53 členských zemí zasedá v Parlamentu 202 členů. V protokolu o vzniku 

je psáno, ţe kaţdý členský stát můţe mít v parlamentu aţ pět poslanců, mezi nimiţ 

musí být alespoň jedna ţena.  

Má jednoho předsedu a čtyři zástupce, kteří obhajují zájmy jednotlivých 

regiony15.  

Funkce parlamentu je především poradní a informační, s cílem pro následující 

období, kdy bude zákonodárným orgánem AU. Má dohlíţet na dodrţování lidských 

práv a zachovávání demokracie, propagovat „správný“ způsob vládnutí. 

Cíle PAP: 

- dohled na provádění politik a cílů vytyčené v Zakládající listině 

- dohled nad správností a implementací právních aktů do národních politik 

- zajištění míru, bezpečnosti a stability kontinentu 

- zajištění podpory hospodářské obnovy tak, aby vedla k lepší budoucnosti 

obyvatel 

- meziregionální spolupráce a rozvoj Afriky 

 

Pravomoci PAP: 

                                                           
15

 Struktura Panafrického parlamentu viz příloha č. 2 
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- zkoumá a vyjadřuje svůj názor k záleţitostem, jestliţe je o to Shromáţděním 

poţádán, 

- diskutuje o rozpočtu, 

- harmonizuje a koordinuje právní předpisy členských států, 

- podpora, sladění a koordinace politik, opatření a aktivit, které podporují 

regionální hospodářská společenství. 

Má také pomocný orgán, kterým je Pomocný výbor pro Panafrický parlament 

3.2.4 Komise Africké unie 

 

Komise AU je výkonným orgánem Africké unie a někdy ji téţ můţeme najít 

pod názvem Africká komise. Plní funkci stálého sekretariátu a koordinuje přípravy 

zasedání AU. Má celkem 10 členů - kaţdá z pěti oblastí Afriky jmenuje dva 

komisaře - ti mají čtyřletý obnovitelný mandát. Komisaři nesou zodpovědnost za 

jednu konkrétní oblast. 

Předseda Komise má zvláštní postavení. Je druhým nejvýznamnějším 

představitelem AU hned po samotném Prezidentovi Africké unie. Do jeho rukou 

například předávají pověřovací listiny stálí představitelé států při AU. 

Celá Komise se skládá z předsedy a jeho zástupce a dalších komisařů. Dále 

pak má asistenty, kteří jsou nápomocni komisařům, aby mohli zajistit hladký a 

bezproblémový průběh celé činnosti instituce. 

Všechny činnosti, funkce, omezení a předpisy určuje Shromáţdění. 

Během letošního roku dojde ke změně. Předseda Shromáţdění Muammar 

Kaddafí prosadil návrh, díky němuţ Africká komise v podobě, která slouţí dosud, 

zanikne, a vznikne nová, jenţ bude mít více pravomocí a moţností zásahu do chodu 

AU. 

3.2.5 Výbor stálých zástupců 

 

Výbor stálých zástupců je určen k přípravným pracím, organizuje veškeré 

podklady pro jednání a práci Výkonného výboru. Pokud to povaţují zástupci za 

nutné, pak si mohou zřídit subvýbory a pracovní skupiny, které napomáhají při 

pracích. 
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3.2.6 Zvláštní technické komise 

 

Tyto komise se zodpovídají Výkonnému výboru a jejich organizaci určuje 

Shromáţdění hlav států. Výbory se skládají z ministrů, kteří jsou zodpovědní za 

jednotlivé resorty, jimiţ se činnosti komisí zabývají, případně jsou místo ministrů 

jmenování vyšší činitelé příslušných oblastí.  

Mají sedm komisí: 

- Komise pro venkovskou ekonomiku a zemědělské záleţitosti, 

- Komise pro měnové a finanční záleţitosti, 

- Komise pro obchod, celní a imigrační záleţitosti, 

- Komise pro průmysl, vědu a techniku, energii, přírodní zdroje a ţivotní 

prostředí, 

- Komise pro dopravu, komunikaci a turistiku, 

- Komise pro zdraví, zaměstnanost a sociální záleţitosti a 

- Komise pro vzdělání, kulturu a lidské zdroje. 

 

Funkce komisí: 

Kaţdá z komisí má poslání ve své vlastní oblasti působnosti, nelze tedy 

vyčíslit úkoly všechny. Mezi nejzákladnější funkce patří: 

- příprava projektů v daných oblastech Unie a tyto projekty předkládají ke 

schválení Výkonné radě, 

- zajištění dozoru, činností, vyhodnocení, případné implementaci, či realizaci 

rozhodnutí, které vydaly instituce AU, 

- koordinace a harmonizace projektů a programů Africké unie. 

 

3.2.7 Finanční instituce 

 

Vzhledem k cíli zavedení jednotné měny, je potřeba také společných 

finančních institucí. K zajištění slouţí tři společné banky: 

- Africká centrální banka, která se bude starat o emitování peněz; 

- Africký měnový fond; 
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- Africká investiční banka. 

3.2.8 Soudní dvůr 

 

Vznik soudního dvora16 je dán protokolem, který státy ratifikovaly v roce 2004. 

Spolu se soudním dvorem vzniká také soud pro lidská práva.  

Kaţdý tribunál má za úkol rozhodovat nestranně a nezávisle. Počet soudců, 

kteří zde zasedají, je určen regionálně a dle protokolu musí Soudní dvůr dodrţet 

rovnost mezi muţi a ţenami pracujícími v této instituci. 

Soudcem můţe být kaţdý příslušník členského státu AU s právním 

vzděláváním, vysokým morálním kreditem, uznanou praxí a soudní zkušeností 

v oblasti lidských a národních práv. Všichni soudci jsou jmenováni předsedou a 

místopředsedou AU na šestileté období.  

K soudnímu dvoru se mohou obrátit tyto instituce: 

- Komise, zjistí-li porušování některého z práv vydaných AU, 

- můţe se zde obrátit také členský stát, 

- nevládní organizace, 

- organizace mající status pozorovatele a  

- Africká komise pro lidská práva. 

 

3.3 Rozpočet Africké unie 

 

Dne 3. února letošního roku byl v etiopské Addis Abebě projednán rozpočet 

pro rok 2009. 17 Tento rozpočet schválil Výkonný výbor spolu se Stálým výborem a 

teprve po té jde ke kontrole Shromáţdění, kterým byl taktéţ odsouhlasen. 

Výše letošního rozpočtu činí 164,2 miliónu amerických dolarů, coţ je oproti roku 2008 

navýšení vyšší neţ 17 %.  

Z celkové částky se rozhodlo, ţe například Komisi Africké unie bude přiděleno 

13 milionů USD, z nichţ 9,5 miliónu bude pouţito na chod této organizace a 

3,9 milionů na programy, které schválí.  

                                                           
16

 http://www.hurisa.org.za/Advocacy/Court_Guide.htm 
17

 http://emergingminds.org/African-Union-budget-shows-a-17-increase-over-last-year.html 
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Africká komise pro lidská práva obdrţí 3,6 mil. USD a Africký soud lidských 

práv aţ 7,6 mil. USD.  

Rozpočet je vţdy částečně financován členskými státy, zejména z Jihoafrické 

republiky, Nigérie, Libye, Egypta a z Alţírska a zbylá částka je financována z pomoci 

rozvojových partnerů. Africká unie je proto závislá na finanční podpoře z vyspělých 

zemí, především z USA, Velké Británie, Francie apod. a také z mezinárodních 

organizací, například EU. Mnohé členské státy se na rozpočtu nepodílejí vůbec, 

protoţe na to jednoduše nemají dostatek finančních prostředků, pak existují dvě 

moţnosti. Buď si vše nechají rozdělit do splátek na další roky, nebo si je nechávají 

platit od jiných zemí. Toto gesto je typické pro Libyi. 

3.4 Symboly Africké unie 

 

3.4.1 Vlajka AU 

 

Základním symbolem Africké unie je státní vlajka, která má tři barvy: zelenou, 

bílou a zlatou. Vykreslení je dáno pruhy. Dva zelené pruhy lemují horní a dolní okraj, 

na nichţ jsou pak poloţené dva pruhy zlaté a celou vlajku spojuje bílý pás, ve svém 

středu nesoucí znak Africké unie. 

Symbolika barev na vlajce: 

Zelená barva zobrazuje naději a tuţby afrického obyvatelstva. 

Zlatá barva pak africké bohatství, jak kulturní, tak i bohatství nerostných surovin, a 

také vidiny šťastné budoucnosti. 

Bílá barva je upřímnost a touha po přátelství s dalšími národy.                       

 

3.4.2 Znak Africké unie 

 

Znak zobrazuje Africkou jednotu, opisuje pouze siluetu Afriky a tím ukazuje 

prostor bez vnitřních hranic. 
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1. Vlajka Africké unie     2. Znak Africké unie 

 

 

 

 

 

 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union 

3.5 Mírová a bezpečnostní politika Africké unie 

 

 Afrika je kontinent, který má velmi rozsáhlé problémy, co se týče udrţení 

bezpečnosti a nastolení mírového stavu. K dosaţení stavu beze zbraní byla 

vytvořena na radu OSN Mírová a bezpečnostní rada Africké unie. 

3.5.1 Nejproblematičtější regiony 

 

 Válečných oblastí se v Africe nachází mnoho, ale ne o kaţdé existují 

dostatečné a kvalitní informace. Setkává se zde mnoho kmenů, které jsou díky 

nepřirozeným hranicím sloučeny do jednoho států, čímţ vzniklo mnoho rozmíšek, 

které vyústily ve velké boje. Příkladem můţe být situace v Darfuhru (Súdán). 

 Druhým, jiţ obvyklým problémem, který vede k válečným soubojům ve všech 

zemích nejen Afriky, ale i celého světa, je politické zřízení. V Africké unii se setkávají 

islámské vlády či vlády ovlivněné jinými náboţenstvími s vládou demokratickou. Zde 

je moţným příkladem občanská válka v Somálsku, o které se příliš nemluvilo. 

3.5.1.1 Situace v Dárfúru a zásahy Africké unie 

 

Kvavé boje v Darfuhru18 se staly předmětem diskusí celého světa. Téměř celý 

svět se snaţí zapojit do moţné pomoci řešení tohoto oţehavého problému. Války 

jsou v této zemi v podstatě od jejího vzniku, bojuje zde sever s jihem kvůli nerostným 

surovinám. Poslední a zároveň největší a nejkrvavější boj světa probíhá v Dárfúru.  

                                                           
18

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/827425.stm 
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 Příčina bojů je jiná, neţ by se dalo čekat. Boje zde vyvstaly kvůli přístupu 

k vodě. Bílé obyvatelstvo bránilo černému v přístupu k vodě, coţ vyvolalo nejprve 

drobné ataky, které postupem času přerostly v genocidu. 

 Dlouhou dobu byla Africká unie kritizována ze strany mezinárodních 

organizací pro svou nečinnost a opomíjení bojů, přestoţe situace byla velmi váţná. 

Mnoho organizací také vyslalo své vojenské jednotky a zejména OSN pak i své 

jednotky s humanitární pomocí. 

 Africká unie nakonec vyslala své vojenské jednotky, u nichţ doufala, ţe 

dokáţou nastolit mír na území. Prvním úkolem bylo monitorování pohybu vojenských 

sil na území, které nebylo příliš úspěšné. Boje neustávaly, proto se AU obrátila na 

NATO s ţádostí o pomoc. NATO v součinnosti s vojenskými jednotkami AU dokázalo 

nastolit alespoň pomyslný pořádek. Díky tomuto přišla na svět první mírová smlouva 

v září 2003. Dohodu podepsaly obě znepřátelené strany, ale i přes příslib míru jej 

udrţet nedokázaly a vypukly nové boje. Těchto mírových dohod má za sebou Dárfúr 

mnoho, ale ještě ţádná nepřinesla úspěch a území bez boje. Avšak více o pomoci 

Severoatlantické aliance uvádím aţ o pár stran dále.  

 Dnes jsou na území pouze jednotky AU. Čítají přes 7.000 vojáků s mandátem 

chránit civilisty, kteří se starají o odstranění min a snaţí se zabránit výraznému 

porušování základních práv. Humanitární jednotky OSN byly z území vyhoštěny 

vládou Súdánů, která odmítla sdělit důvody této intervence, přičemţ přeţití více neţ 

3 miliónů obyvatel je na této pomoci závislé. O opětovném vpuštění jednotek 

humanitární pomoci na území uvaţuje od měsíce května.  

3.5.1.2 Občanská válka v Somálsku 

 

První zástěrka válečného stavu, který vypukl v roce 2006, byly boje o ropu. 

Tato informace se však záhy projevila jako klamná a skutečný a pravdivý důvod 

válečného stavu vyšel na povrch. Byl jím střed Prozatimní vlády Somálska 

s nastolující se pro-islámskou vládou.  

 Na stranu prozatímní vlády se postavila Etiopie, která zajišťovala přísun zbraní 

na území.  
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 Samotný rok 2006 nepřinesl příliš ničivé boje, proto vojenské milice AU 

zůstávaly nečinné a zabývaly se především monitoringem celé situace. Rok 2007 

přinesl horší zprávu o bojích v hlavním městě Mogadišu, kde umíralo aţ 70 civilistů 

denně při náletech a pěších útocích. 

 Celou situaci ještě zhoršily krádeţe somálských pirátů, kteří napadali ruské, 

evropské a japonské lodě převáţející potraviny a nerostné suroviny. 

 V tuto chvíli rozhodla Mírová a bezpečností rada o vyslání svých jednotek 

čítající 3.200 vojáků na území za účelem nastolení míru a ochrany základních 

lidských práv, především pak ochrany dětí. Byla zřízena mise AMISOM, která vznikla 

právě na pomoc Somálsku a zahrnovala nejen pomoc AU, ale také humanitární 

pomoc, která se snaţila na území zajistit alespoň základní lékařskou pomoc. 

 Na konci ledna roku 2009 však došlo ke zvolení Islámského prezidenta do 

čela republiky a jednotky Etiopie se začaly stahovat. Krátce na to následovaly i 

jednotky Africké unie. Odborníci se této situace obávají zejména z důvodu moţného 

vakua této země.  

3.6 Strategický plán rozvoje Komise AU pro rozvoj zemědělství a 

venkovského hospodářství 

 Africké zemědělství a hospodářství venkova19 se potýká a vţdy potýkalo s 

nízkou produktivitou, omezenou diverzifikací a kontinuální degradací. Udrţitelný 

rozvoj zemědělství a hospodářství venkova je zásadní pro zajištění potravinové 

bezpečnosti a sniţování chudoby v Africe. Komise AU se domnívá, ţe právě tento 

rozvoj je nezbytnou podmínku pro podporu urychleného ekonomického, sociálního a 

politického rozvoje, a pro dosaţení jeho sdílené vize budování integrované, 

prosperující a mírové Afriky je čistě v rukou vlastních afrických občanů a představuje 

dynamickou silou na mezinárodní scéně. Chce-li efektivně a účinně přispět Komise 

AU k vizi REA20 má vypracovat strategický plán, kterým řídil svou činnost v průběhu 

čtyřletého období 2004 - 2007. Plán určoval strategické cíle a výstupy, kterých mělo 

být dosaţeno, a stanovil činnosti a strategie pro dosaţení těchto výstupů. 

                                                           
19

 http://econpapers.repec.org/paper/agsaaaeke/9536.htm 
20

 Ředitelství venkovského hospodářství a zemědělství (REA) je jedním z osmi portfolií ředitelství Evropské 
komise. Vzhledem k mandátu zahájit, podporovat a usnadnit provádění politik, strategií a programů, které 
mohou přispět k transformaci hospodářství venkova prostřednictvím zvýšení zemědělské produktivity, 
uchování a ochraně přírodních zdrojů, jakož i zlepšení životního prostředí. 
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Předpokládané akce se zaměřovaly na čtyři strategické úkoly prostřednictvím šesti 

programových oblastí. Úspěšnou realizací tohoto plánu bylo vytvoření podmínek, 

které umoţnily a usnadnily akce ke zlepšení produktivity, sníţení potravinové a 

venkovské chudoby, a vedly k zajištění udrţitelného řízení přírodních zdrojů a 

ţivotního prostředí. 

3.7 Ekonomický život v Africké unii 

 Celý africký kontinent se skládá z nejchudších zemí světa21, nicméně je 

potřeba připomenout bohatství plynoucí z přírodních zdrojů, zejména pak diamanty, 

zlato a ropa. Africká unie vznikla s myšlenkou zaloţení hospodářské organizace. 

Hlavní snahou tedy bylo sníţení byrokratických překáţek obchodu. Tohoto nemůţe 

Unie dosáhnout ihned po svém zrodu, proto se hospodářská unie rozčlenila do pěti 

regionálních území. Hospodářská unie severu, jihu, středu, východu a západu, které 

se postupně budou slučovat do jednoho celku.22 

 V případě, ţe hospodářská unie dojde úspěchu, přijde na řadu další fáze, kdy 

se Africká unie pokusí zavést na území jednotnou měnu, která tomuto 

meziregionálnímu obchodu pomůţe. Těţkosti mohou nastat v případě, ţe se země 

ze středoafrického a západoafrického regionu nebudou chtít vzdát své aktuálně 

sjednocené měny CFA Franc.  

 Kvůli velmi sloţité a také kritické situaci na území AU proběhla ve dnech 

11. aţ 14. ledna tohoto roku mimořádná schůze ministrů financí, která se zabývala 

ekonomickým, sociálním a politickým rozvojem v zemích. Hlavním bodem jednání byl 

vznik Africké investiční banky. Tento bod programu byl také schválen. Dalším 

důleţitým tématem konference se stala aktuální krizová situace, která otřásá celým 

světem. Jednalo se o moţných důsledcích na aktuální dluh státu, který činí 

200 miliónů USD, rozvoji obchodu a o moţnostech urychlení ekonomické integrace. 

 Došli k různým moţnostem řešení, ale klíčovým faktem se stal článek 19 

zakládajícího aktu, který nastiňuje moţné řešení současné krize. Je jím stanoveno, 

ţe finanční instituce mají povinnost nabídnout členským státům nástroje, které 

                                                           
21

 Mapa ekonomické vyspělosti Afriky viz Příloha č. 3 
22

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1430504.stm 
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mohou pomoci krizi čelit. Za tímto účelem se budou afričtí ministři scházet častěji 

k jednání o otázkách týkajících se ekonomického, sociálního a politického rozvoje.23 

3.7.1 Fair Trade 

 

 Fair trade je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí a 

podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální 

a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, 

zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky.24 

 Celé IFAT má i regionální části, které jsou určené právě pro jednotlivé země, 

pro Afriku je vytvořeno sdruţení afrických Fair Trade výrobců a organizací (COFTA). 

Organizace COFTA má v Africe 18 členů, z nichţ 17 je členy AU. 

 Sortiment Fair Trade je široký. Zákazník za výrobky nesoucí tuto značku 

zaplatí více, ale je to daň za ekologičtější výrobek, u kterého skutečně zaplatíme 

veškerou péči a náklady na něj. Základní sortiment výrobků tvoří čaj, kakao a káva, 

třtinový cukr, čokoláda a cukrovinky, banány, sušené plody, ovoce a ovocné šťávy, 

ořechy a mnoho dalších potravin. Navíc se značkou Fair Trade mohou pyšnit mnohé 

řemeslné výrobky, mezi něţ patrí například keramika, sklo, šperky, hračky, doplňky 

do domácností apod. 

 Organizace IFAT si dala za úkol pomoci rozvojovým zemím k lepšímu 

ekonomickému zdraví a také dala moţnost všem lidem světa zakoupit si výrobek, 

který můţe pomoci. 

3.7.2 Obchody s Čínou 

 

Čína se velmi angaţuje z hlediska obchodu, a tím také pomáhá v rozkvětu 

kontinentu. Výhodné je to pro obě strany. Afrika je bohatá na nerostné suroviny, 

které potřebuje Čínská lidová republika a z druhé strany, Čína můţe Africe 

poskytnout prostředky k rozvoji infrastruktury, telekomunikačních systémů, rozvoje 

v oblasti školství či rozvody elektrické energie.  Proto se Čína stala výrazným 
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investorem a vzájemný obchod vzkvétá. Díky investicím a rozvoji v průmyslové 

oblasti mnoho Afričanů získá práci a vymaní se z područí chudoby. 

 Nyní má většina afrických zemí rostoucí deficit v obchodní bilanci i přes 

daňová zvýhodnění a značně volnější obchodní dohody. V roce 2006 byl deficit ve 

výši 300 mil. USD.  Export do Číny v tomtéţ roce činil 132 mil. USD, coţ je částka 

poměrně malá, oproti exportu z Číny ve výši 432 mil. USD. 25 

3.7.3 Jihoafrická republika v Africké unii 

 JAR je ekonomicky nejvýznamnější zemí Afriky26, ačkoliv na tvorbě 

celosvětového HDP se podílí pouze 0,5 %. Význam jihoafrické ekonomiky v rámci 

afrického kontinentu je zřejmý z toho, ţe na ní připadá 23 % kontinentálního HDP a 

21,2 afrického exportu, přestoţe zaujímá pouze 4 % plochy a tvoří 6 % populace 

kontinentu. V JAR se vyrobí víc neţ 50 % celkové energie kontinentu a připadá na ní 

téměř 60 % všech telefonních linek a cca 50 % internetových připojení. Také rozsah 

infrastruktury (ţeleznice, silnice, přeprava zboţí přes jihoafrické přístavy a letiště) 

mnohonásobně překračuje africký průměr. Velmi významnou roli hraje i finanční 

sektor, který je velmi silný a např. Johannesburská burza cenných papírů (JSE) patří 

mezi 20 největších burz na světě. 

       JAR je největším investorem v Africe. V letech 1998-2002 se jihoafrické přímé a 

portfolio investice rovnaly v průměru 5% HDP afrických zemí. Tento podíl byl výrazně 

vyšší u sousedních zemí, kde se investice JAR rovnaly 9-20% HDP těchto zemí. 

V roce 2002 tak byl procentuální poměr jihoafrických investic k HDP vybraných zemí 

následující: Mosambik 22%, Mauricius 15,6%, Lesotho 11,7%, Namíbie 10,1%, 

Svazijsko 5,3%, ale např. Zimbabwe pouze 0,6% a Nigérie 0,0% (aktuálnější hodnoty 

než za rok 2002 nejsou k dispozici). 

      Řada ekonomů se shoduje v tom, ţe z dlouhodobého pohledu je vývoj HDP 

značně ovlivněn pandemií AIDS, protoţe můţe tato choroba do roku 2015 sníţit 

počet ekonomicky aktivního obyvatelstva o 4 mil. ze současných 18,5 mil. Odhaduje 

se, ţe kvůli pandemii AIDS se sníţí růst HDP ročně o 0,5 aţ 1 %. 

      Jedním z hlavních nepříznivých ukazatelů zůstává nezaměstnanost, která dle 

oficiálních jihoafrických statistik dosáhla v září 2005 hodnoty 26,7 % (mírný růst 
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 Grafické znázornění obchodu viz příloha č. 4 
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 http://www.mzv.cz/pretoria/cz/obchod_a_ekonomika/ctvrtletni_ekonomicka_informace/index.html 
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oproti září 2004 o 0,5 %). Podle mezinárodních metodik výpočtu nezaměstnanosti se 

však neustále pohybuje na hranici 40 %.27 

3.8 Spolupráce AU s jinými mezinárodními organizacemi 

 

 Africká unie spolupracuje s mnoha organizacemi a je jimi značně 

podporována. Největší podpory se jí dostává ze strany organizace G8, z níţ lze 

vyzvednout především USA, a nemalá podpora plyne z OSN, zejména pak 

v humanitární pomoci. Další miliónovou poloţkou, která napomáhá rozpočtu AU, je 

pomoc, které se dostává z EU, jeţ probíhala v historii a také dnes je jeho nedílnou 

součástí  

3.8.1 Pomoc z G8 

 

 Finanční výpomoc plynoucí ze států G8 je nemalá, akční plán NEPAD, který je 

zmíněn jiţ výše, je nápadem G8 jak pomoci rozvoji celé Afriky. Program NEPAD 

spojil dva dříve vzniklé plány pomoci, a to Millennium Partnership for the African 

Recovery Program a Plán OMEGA. Tento plán má za úkol lepší zapojení Afriky do 

mezinárodního obchodu, rozvoj infrastruktury a průmyslu, podporu vzdělávání a 

omezení negramotnosti a celkovým výsledkem by pak mělo být sníţení chudoby, 

které dovede africké země k částečné vyspělosti. 

 Tímto však pomoc G8 nekončí. Spolupráce pokračuje i nadále. V roce 2005 

poţádala Africká unie o odpuštění alespoň části dluhů, která má vůči členům 

společenství G8. Ţádosti bylo vyhověno, avšak z části. Na summitu hlav států G8 byl 

přijat návrh odpustit dluh 18 nejchudším zemím Afriky ve výši 40 miliard USD. Toto 

anulování dluhů G8 kompletně kompenzovala Světové bance a Africké rozvojové 

bance, které jsou věřiteli těchto dluhů. 28 

 Další podpora africkým státům byla schválena v roce 2007 na boj 

s chorobami. Celková částka pomoci činila 60 miliard dolarů na boj s HIV, malárií a 

tuberkulózou. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun pak na okraj summitu G8 sdělil, 

ţe mezinárodní společenství a Africká unie zaslaly súdánské vládě návrh na 
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 Tabulky s hodnotami ekonomických ukazatelů a znázornění JAR na mapě viz příloha č. 5 
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nasazení společné mírové mise v Dárfúru, která by čítala asi dvacet tisíc vojáků. 

Chartúm dosud takovéto iniciativy odmítal.29 

 Tato pomoc je velmi výrazná a pro celou Afriku nepostradatelná. V tuto chvíli 

na ni však můţe mít vliv situace na Madagaskaru, která je alarmující. 

3.8.2 Severoatlantická aliance a válečné konflikty 

 

 Organizace, která zajišťuje moţnost pomoci ve válečných stavech, je NATO, 

které velmi výrazně pomáhá s dohledem nad situací v Dáfúru. Severoatlantická 

aliance se nezavázala zaslat na území přímo své vojenské jednotky, ale výrazně 

pomohla v rychlejší a bezpečnější dopravě. Vyslala 600 ozbrojených vozidel, které 

přemístily asi 3.000 vojáků. Itálie zajistila komunikační kanály a Velká Británie se 

přislíbila kromě civilních vozidel poslat na území své vojenské vůdce. Ukrajina 

poskytla vojenské letouny. NATO tak ve svých dopravních prostředcích přepravilo asi 

31.500 vojáků AU.30  

 Dalším krokem na zlepšení situace v Dárfúru byla pomoc s výcvikem vojáků. 

 NATO se ovšem neangaţuje jen v Súdánu. V loňském roce, po ukončení své 

činnosti v Súdánu se rozhodlo vyslat pomoc také do Somálska. Letouny tedy byly 

z oblasti Dárfúru přemístěny na území této republiky.  

 Veškerá alianční výpomoc Africké unii je zaloţená na principu, ţe AU vede 

všechny mise samostatně a NATO poskytuje pomoc v daných oblastech na její 

poţádání.31 

3.8.3 EU pomáhá Africké Unii 

 

 Pomoc Evropské unie sahá jiţ do historie. Nejznámější pomocí EU se staly 

dohody z Lomé, které podpořily rozvíjející ekonomickou vyspělost zemí. Země 

Evropské unie jsou také nejčastějším cílem dovozu z AU, jiţ pro poměrně snadnou a 

rychlou dostupnost. Státy Afriky jsou velmi úzce svázány s Evropou jiţ z dob 

dřívějších a často se země AU vzhlíţejí, čí ţádají o pomoc své kolonizátory. 
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 Podpora EU není pouze v oblasti finanční a sociální. Evropská unie poslala na 

území Afriky také řadu vojenských sil. Například do Čadu a Středoafrické republiky 

odeslala 3.700 vojáků, kteří byli vyţádáni OSN. Cílem této mise bylo uklidnění 

situace v západní části Súdánu, která byla vlivem bojů v Dárfúru postiţena drobnými 

výpady extrémistických skupin. 

3.8.4 Partnerství pro bezpečnost a rozvoj v Africe 

 

 Právě toto partnerství uzavřela Organizace spojených národů s Africkou unií. 

Díky misi UNMID, ve kterém se tato kooperace osvědčila, vzniklo ještě mnohem uţší 

pouto. OSN označila toto partnerství za klíčové pro udrţení míru na celém africkém 

kontinentě. Právě toto bylo hlavním tématem na summitu v Keni.  

Generální tajemník ve svém projevu na summitu ocenil stabilní a plodnou 

spolupráci mezi oběma organizacemi v otázkách bezpečnosti, regionální integrace, 

lidských práv i rozvoje. Důkazem fungování této spolupráce je společná mise 

UNAMID v Dárfúru a vyjednávání o ukončení dárfúrské krize. Ta stála již život více 

než 200 tisíc lidí. Partnerství mezi OSN a AU se již osvědčilo v minulosti, například 

při řešení konfliktů v Kongu, severní Ugandě či Somálsku.32 

 OSN se také zavázalo pomáhat nadále Africe a to nejen při bojových 

aktivitách, ale také při potírání chudoby, hladomoru, šíření infekčních nemocí, 

podpoře lidských práv a demokracie, negramotnosti a také při boji proti změnám 

klimatu. 

 Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA) je starší organizací, kterou se 

pokusila OSN o podporu Africe v oblastní hospodářské a sociální vyspělosti. Komise 

byla zaloţena roku 1958. Mandátem je podpora ekonomického a sociálního rozvoje 

členských států a posílení integračních svazků uvnitř regionů.33 

3.9 Zdravotnická pomoc Africe 

 

 Aby cíle AU byly globálního charakteru, naskýtá se zde nutnost zaměření na 

boj s infekčními nemocemi, především pak na boj s HIV, malárií a tuberkulózou, které 
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 http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1366 
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se zde šíří velmi rychle a africké země nemají dostatek moţností pro poskytnutí 

kvalitní zdravotní péče. 

 Jak je výše napsáno, velká pomoc v boji proti infekčním nemocím plyne ze 

skupiny Group 8, i kdyţ toto není jediná podpora. Další výpomoc poskytují 

organizace jako je Červený kříţ, Lékaři bez hranic, Nadace člověk v tísni apod. 

3.9.1 Červený kříž a AU 

 

 Ze zprávy Mezinárodní federace červeného kříţe vyplynulo dle posledních 

výsledků, ţe krize HIV/AIDS je opravdovou katastrofou, kterou můţeme srovnat 

například s hladomorem či cholerou. Nejhorší stav je v Subsaharské Africe, kde ţijí 

téměř dvě třetiny všech lidí na světě postiţených virem HIV. Aktuálně je na celém 

světě virem HIV nakaţeno 33 miliónů lidí.  

 V letošním roce Červený křiţ vyslal další lékařskou pomoc převáţně do 

subsaharské Afriky, aby byl tento region schopen čelit alespoň z části této hrozbě, 

kdyţ uţ i přes velkou finanční výpomoc scházejí značné finanční prostředky. 

3.9.2 Nadace Člověk v tísni 

 

 Z výzkumu této nadace se zjistilo, ţe černému kontinentu více pomáhají 

příspěvky, které dostanou tzv. na ruku, neb je zajištěn lepší přísun potravin dětem a 

v některých případech mohou děti začít navštěvovat školy. Právě v této souvislosti se 

Evropa zavázala zvýšit svou finanční pomoc prostřednictvím této organizace. EU se 

zavázala navýšit prostředky na rozvojovou pomoc na 0,56 procent HDP do roku 2010 

a na 0,7 procent HDP do roku 2015. 

 Je to značně riskantní krok, jelikoţ se objevuje potencionálně mnoho hrozeb, 

jako např.: syndrom závislosti na pomoci, absorpční schopnost zemí, transakční 

náklady apod. Cesta, jak tato nebezpeční obejít je Paříţská agenda, která usiluje o 

hlubší partnerství, lepší spolupráci a harmonizaci v oblastí vlastnických vztahů. 

 Pokud se na to budeme dívat z pohledu lidí, chudí lidé investují peníze vţdy 

uváţlivě. Kupují potraviny a další zboţí k zajištění přeţití. Tím se sniţuje podvýţiva a 

mnoho dětí začne docházet do školských zařízení. Finanční uskutečnitelnost je tedy 

moţná. Nadace chce proplatit zhruba deseti milionům dětí z Mosambiku, Malawi a 

Zambie paušální příspěvek ve výši 50 USD. Tyto tři země patří mezi nízko-příjmové 
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ekonomiky s vysokou mírou výskytu HIV. Pokud tedy budou vize nadace 

optimistické, dárcovská částka bude činit aţ 600 milionů dolarů.34 

3.10 Vyloučení Madagaskaru 

 

 Dne 20. března vyšla aktuální zpráva o moţném vyloučení Madagaskaru 

z Africké unie. V tuto chvíli došlo pouze k pozastavení členství.  K tomu vyloučení 

můţe dojít z důvodů porušení stanov AU.  

 Na území Madagaskaru došlo k předání moci vojenskému předákovi 

Rajoelinovi, a to se podle předsedy AU rovná převratu jak vojenskému, tak i 

civilnímu. Nová vláda Madagaskaru má v tuto chvíli 6 měsíců, aby vypsala nové 

volby. K tomuto předání moci došlo po týdnech nepokojů a stávek, které stály ţivot 

nejméně 135 lidí v úterý 17. března. Tento převrat také znepokojil mnoho 

zahraničních investorů, především pak z USA, kteří pozastavili přísun finančních 

prostředků, které se týkají nehumanitární pomoci do země. Jen v loňském roce 

poskytlo USA Madagaskaru pomoc ve výši 86,2 milionů USD.  

 Podobně jako USA se vyslovila i EU, které se převrat nejeví jako nejlepší 

moţné řešení, jenţ přispěje k poškození a otřesu ekonomické situace země. EU 

kritizuje celý vývoj i nedemokratické sesazení prezidenta Marca Ravalomanana. 

Proto vyzvala strany konfliktu, aby se striktně drţely své ústavy a pokus o 

nedemokratické získání moci vetovaly.  

 Další z investorů, Norsko, poţaduje po Madagaskaru, aby se začal řídit 

ústavou a na výstrahu zmrazilo své fondy, z nich poskytuje roční pomoc ve výši 14 

milionů dolarů. 

 O moţnosti sankcí uvaţuje také SADC, jehoţ je Madagaskar členem. 

Bezpečnostní orgán SADC odmítá uznat současného prezidenta jako hlavu státu a 

poţaduje obnovení demokracie na celém území a to v plném rozsahu. Proto byl 

vyzván současný prezident společenství, aby svolal zasedání, které se bude zabývat 

moţnostmi dalšího postupu. 

 Nový reţim nastolený na Madagaskaru se celému obvinění brání. Naopak pro 

ně je to přímé nastolení demokracie občany, kteří měli moţnost se prostřednictvím 
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tohoto převratu vyslovit. Nyní madagaskarská vláda vyčkává, jak se k celé situaci 

vysloví zasedání Africké unie a zda budou mít moţnost vysvětlit své jednání nejen 

AU, ale celému světu.35 

3.11 Muammar Kaddafí a vize do budoucna 

 

Africká unie má svého předsedu, nebo jak uvádějí jejich stanovy, Prezidenta 

Africké unie. Pro rok 2009 byl i přes četné rozpaky jednoznačně zvolen libyjský 

vůdce a jeden z otců myšlenky jednotné Afriky – Muammar Kaddáfí. Rozpaky byly 

způsobeny názory mnoha vůdců, kteří tvrdí, ţe libyjský prezident je aţ moc 

nevyzpytatelný na to, aby vládnul společenství 53 zemí. Celá volba prezidenta 

proběhla za zavřenými dveřmi.36 

Ve svém projevu působil Kaddáfi velmi vyrovnaně, avšak projevil se i 

kontroverzně. Zastal se somálských pirátů, kteří v minulém roce unesli téměř 50 lodí. 

Jednoznačně namítl nařčení, ţe by se jednalo o zločin. Jedná se dle něj jen o 

„odpověď na chamtivost západních zemí, které využívají vodstvo Somálska. Nelze to 

brát jako krádeže, ale pouze obranu svých dětí a potravin“(řekl Kaddáfí na zasedání 

v Addis Abebě, kde byl také zvolen předsedou AU.37  

Nově zvolený předseda AU také oznámil svůj další záměr, a to, ţe bude 

vymáhat po někdejším kolonizátorovi Libye, kterým byla Itálie v letech 1912 – 1943, 

tedy 21 let, za kaţdý rok nesvobody čtvrt milionů dolarů. Dle Kaddáfího to má být 

náhrada za léta vykořisťování. Toto ve svém projevu radil i zemím ostatním. 38 

Aktuální úsilí bude věnovat zejména vzniku jakési měnové unie, která přinese 

zrušení měny CFAF, jejţ platí jen v několika zemích a je výrazným pozůstatkem 

kolonizační doby.  Novým cílem tedy bude jednotná měna slouţící k urychlení 

obchodu mezi zeměmi. Pro další urychlení, jeţ je potřeba v oblasti cestování, by rád 

uvedl v platnost jednotné cestovní doklady, z důvodů niţších výdaje pro občany na 

víza a toto také urychlení práce na celnicích. I této myšlence se některé ze států 

bránily, ale ve své podstatě nebyla zamítnuta. 
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Dalším bodem programu se stal návrh „Spojených států afrických“. Tato 

myšlenka nebyla rovněţ ve své podstatě zamítnuta, spíš naopak z části podpořena. 

Tohoto nápadu se však obává mnoho lídrů z důvodu moţné ztráty suverenity zemí. 

Idea nového prezidenta na Spojené státy africké je veskrze pozitivní, dle jeho názoru 

by se díky tomuto uskupení Afrika dostala do většího povědomí v mezinárodním 

měřítku a měla by moţnost se lépe vypořádat s problémy globálního charakteru, 

jakými je například chudoba a mnohé válečné konflikty na území kontinentu. Spojené 

státy africké by ve své poslední fázi vývoje měly být státem, který je jednotný ve své 

měně, má svou federální vládu, otevřené hranice všem členským státům AU a má 

své vlastní jediné vojsko za celý kontinent. Podle slov tanzanského prezidenta 

Jakaye Kikweteho se téměř všichni shodli, ţe myšlenka není špatná. Ozývají se však 

i hlasy kritiků, které se obávají dvou věcí. První moţností je ztráta nezávislosti zemí a 

druhá, ţe si Kaddáfí chce zemi sjednotit, aby ji sám mohl vést a diktovat podmínky 

ţití na území Afriky.39 

Aby byla urychlena moţnost integrace do „SSA“ bude vytvořen nový orgán, 

který nahradí stávající Africkou komisi, která bude mít mnohem větší pravomoci. 

Tento orgán by měl vzniknout předběţně v červnu a jeho úkolem bude zkoumat 

moţnosti další integrace Afriky a vzniku jednotné africké vlády. Tento orgán má být 

konceptem a také předstupněm konečného sjednocení kontinentu.40 

Vzhledem k potřebě globální pomoci měl Kaddáfí ještě jednu myšlenku, kdy 

poţaduje větší vliv Afriky v Radě bezpečnosti OSN. Velmi rozhořčeně za celou touto 

myšlenkou dodal, ţe pokud ji nebude zbytek světa schopen akceptovat, mohou se 

odstěhovat na jinou planetu, jelikoţ naše planeta patří právě Africké integraci.41 

                                                           
39

 http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=628588 
40

 http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/africke-unii-bude-predsedat-kaddafi-uspeje-s-
reformou_103369.html 
41

 http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_view.php?id=358964&id_seznam=11385 
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Závěr 

Souhlasím, ţe myšlenka sjednocení kontinentu jakým je Afrika určitě přinese 

mnoho dobrého, ale nese sebou značné potíţe spojené s ekonomickou a politickou 

vyspělostí, nebo spíše nevyspělostí, rozvojem demokracie a dodrţováním lidských 

práv. Proto se domnívám, byť idea je dobrá, tak Africká unie jako celek nemůţe 

fungovat tak, jak byla navrţena a tedy i cíl který si vytyčila, nemůţe unést.  

V Africe myšlenka vyvolala ve většině případů pozitivní ohlasy, ale občas se 

objevují také kritiky. Ač jich není tolik, jsou oprávněné. Většina kritiků poukazuje na 

nápadnou podobnost Africké unie s EU. Inspiraci v EU nelze myšlence Kaddáfího 

upřít, ale zvedla se vlna otázek, zda je moţné, aby na stejných principech fungování 

EU mohla být vystavěna taktéţ AU. 

Model Evropské unie má velkou vadu, spoléhá se na cestu k jednotě 

prostřednictvím byrokracie. Toto můţe Africe velmi uškodit, neb ani jeden z jejích 

vůdců se nezavázal dojít k jednotě, proto hrozí nebezpečí vzniku byrokratického 

aparátu, který bude plýtvat vzácnými prostředky AU.  

Je jasné, ţe Afrika jednotu potřebuje, ale k jejímu dosaţení by mělo dojít 

prostřednictvím urovnání vztahů mezi regiony a také světové ekonomiky by měly 

přestat se zneuţíváním chudých afrických zemí. Jestliţe se na tomto začnou podílet 

vůdcovské hlavy Afriky, je dosaţení jednoty reálné a doufám v to, ţe se realitou 

stane.  

Díky nástupu Muammara Kaddáfího do role předsedy Africké unie se navíc 

pravděpodobnost realizace ještě více přibliţuje. Vţdyť tento velký muţ, ač diktátor, 

byl schopen navrhnout myšlenku Africké unie, která je na své cestě, i přes drobné 

nesnáze, jenţ nakonec můţe přinést úspěch. Moţná ne hned a ne na takové úrovni, 

v jakou Kaddáfí doufá, ale vyhlídky jsou poměrně optimistické.  

Jeho myšlenka jednotné vlády, která by působila nad celým kontinentem je 

sice poměrně dost riskantní, ale také můţe pomoct Africe mnohé získat. Záleţí tedy, 

koho si Afričané dosadí do svého čela, dle toho bude směrovat i další vývoj. Právě 

tohoto se obává mnoho afrických lídrů, coţ je opravdu pochopitelné. Pokud by se do 

čela dostal diktátor, nikdy nedojde Afrika svého cíle a naopak dříve dojde ke zkáze. 
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Vše je tedy v rukou samotných Afričanů, především jejich vůdců. Záleţí pouze 

na nich, zda si budou schopni prosadit své myšlenky, které se následně promítnou 

do fungování na celém kontinentě a pomohou rozvoji a ekonomice. Totiţ, pokud se 

bude dívat na Afriku z hlediska bohatství, které není myšleno peněţními prostředky, 

dojdeme k tomu, ţe je kontinent bohatý, přestoţe zde velká část obyvatelstva ţije 

v naprosté chudobě, má spoustu nalezišť nerostných surovin, je exportérem 

diamantů a zlata, nachází stále nová naleziště ropy a zemního plynu. Je tedy potřeba 

zabránit odlivu mozků, ke kterému dochází, a odborníky si udrţet, aby mohli 

obyvatelstvo naučit, jak zdroje čerpat a vyuţívat. Pravdou je, ţe mnoho zemí jiţ 

započalo s průmyslovou výrobou, avšak její rozvoj se k nim ještě nedostal a proto je 

výroba velmi nákladná, nešetrná a riziková, vzhledem ke zdravotnímu stavu 

zaměstnanců. Toto bych viděla jako velkou výzvu právě pro Africkou unii, naučit se 

zacházet se svým bohatstvím a těţit z něj tolik, aby nemuseli trpět chudobou, 

podvýţivou, či nemocemi, které lze léčit, pokud na ně budou mít finanční prostředky. 

Mé stanovisko, pokud mi někdo poloţí otázku africká jednota ano, či ne, je 

rozhodně ano, avšak je potřeba si dobře rozmyslet, jak se k jednotě bude schopna 

Afrika dopracovat a jak se s ní bude umět také vyrovnat. Ale pokud se najde 

dostatečně dobrá vládní základna organizace, pak bylo úsilí úspěšné. 
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4. Seznam zkratek 

ACP   Africká, karibská a pacifická spolupráce států 

AHGS    Shromáždění hlav států a vláda Organizace africké jednoty 

AIDS   Syndrom selhaného získání imunity 

AMISOM  Mise Africké unie do Somálska 

AU   Africká unie 

CEMAC  Hospodářské a měnové společenství Střední Afriky 

CFAF   Měna Frank CFA, používaný v zemích, které byly kolonizována Francií 

COFTA  Spolupráce spravedlivého obchodu v Africe 

COMESA  Společný trh pro východní a jižní Afriku 

COMESA-FTA  Pásmo volného obchodu pro vybrané státy COMESA 

EAC   Východoafrické společenství 

ECOWAS  Hospodářské společenství západoafrických států 

ES   Evropské společenství 

EU   Evropská unie 

G8  Sdružení sedmi největších států světa + Rusko 

IFAT  Fairtrade  

JAR  Jihoafrická republika 

NATO   Severoatlantická aliance 

NEPAD  Nové partnerství pro rozvoj Afriky  

OAJ   Organizace africké jednoty 

OMEGA  Záchranný plán v oblasti stravování 

OSN   Organizace spojených národů 

PAP   Panafrický parlament 

REA   Ředitelství venkovského hospodářství a zemědělství 

SACU   Jihoafrická celní unie 
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SADC   Rozvojové společenství jižní Afriky 

SADCC  Konference pro koordinaci rozvoje jihoafrického regionu 

STABEX  Systém pro stabilizaci z exportů zemědělských produktů 

SYSMIN  Systém pro stabilizaci z exportů nerostných surovin 

UAM   Unie arabského Maghrebu 

USA   Spojené státy Americké 

USD   Dolar spojených států 

WAEMU  Západoafrická hospodářská a měnová unie 
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Příloha č. 1 – Mapa Africké unie 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Africk%C3%A1Unie-

%C4%8Dlenov%C3%A9.png 
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Příloha č. 2 – Struktura Panafrického parlamentu 

 

Zdroj: 

http://www.iss.co.za/index.php?link_id=21&slink_id=3948&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3 
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Příloha č. 3 - Mapa ekonomické vyspělosti Afriky  

(údaje k roku 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ekonomika-afriky.navajo.cz/ekonomika-afriky-2.png 

Pozn.:  Čísla v USD dle Světové banky 
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Příloha č. 4 – Obchod Číny a Afriky 

 

Zdroj: http://www.david-kilgour.com/2007/Nov_26_2007_04.htm 
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Příloha č. 5 – Jihoafrická republika 

 

Zdroj: http://www.pojedu.cz/maps/afrika/a-jihoafricka-republika.gif 

Ekonomičtí ukazatelé JAR 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 
2001 2002 2003 2004 

HDP v běžných 
cenách 

mld USD 118,61 110,74 165,54 213,1 

HDP na obyvatele USD 2,663 2,424 3,585 4,573 

Růst HDP % 2,2 3 2,8 4,5 

Míra inflace % 6,6 9,1 6,7 4,3 

Míra 
nezaměstnanosti 

% 41,5 41,9 42 40 

 Zdroj: 

http://www.mzv.cz/pretoria/cz/obchod_a_ekonomika/ctvrtletni_ekonomicka_informace/index.html 
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Příloha č. 6 – Mapy některých regionálních integrací 

1. Unie arabského Maghrebu:                                      2. ECOWAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CEMAC a WAEMU                                                       4. SACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Maghreb_Union 

2. Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/File:UEMOA_and_Eco_in_ECOWAS.PNG 

3. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/CFA_franc 

4. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SACU_2006.png 

 

 


