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Seznam zkratek
AKF

Aga Khan Foundation

ASSR

Autonomní sov tská svazová republika

OBSE

Organizace pro bezpe nost a spolupráci v Evrop

OSN

Organizace spojených národ

SNS

Spole enství nezávislých stát

SSR

Sov tská svazová republika

UNDP

Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)

UNHCR

Ú ad vysokého komisa e OSN pro uprchlíky (United Nations High
Commissioner for Refugees)

UNMOT

Mise pozorovatel OSN v Tádžikistánu (United Nations Mission of
Observers in Tajikistan)

WFP

Sv tový potravinový program (World Food Programme)
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1 Úvod
Tádžikistán je jedním z nejvíce zapomenutých kout sv ta, který až do nedávné
doby stál mimo sv tové d ní. P itom r zné

ásti Tádžikistánu byly v minulosti

sou ástmi velkých íší a zemí vedla jedna z v tví slavné Hedvábné stezky. Horské
oblasti dnešního Tádžikistánu byly dlouhou dobu pro st edoasijské vládce jen t žko
dostupné a špatn

ovladatelné. I pro carské Rusko se stala tato oblast jednou

z posledních p ipojených sou ástí impéria. Po století ruské, resp. sov tské, nadvlády
a období relativního klidu se Tádžikistán dostal na stránky novin až v souvislosti
s krvavou ob anskou válkou na po átku 90. let 20. století. Dalšího výrazn jšího zájmu
se Tádžikistánu dostalo na podzim roku 2001, kdy se jednomysln

p idal

k protiteroristické koalici ve válce proti hnutí Tálibán. I tak z stává Tádžikistán
relativn málo zajímavou zemí, o níž projevují zájem p edevším sousední státy a Rusko.
M j názor je opa ný, a proto jsem si zvolil problematiku uprchlík v Tádžikistánu jako
téma své bakalá ské práce, ve kterém chci poukázat na nutnost zvýšit zájem, p edevším
západních velmocí, o tento chudý stát a celý region St ední Asie. V sou asné dob sice
existují oblasti s mnohem v tšími po ty uprchlík

a vnit n p esídlených osob, ale

st edoasijský region skrývá adu hrozeb, které p edstavují nové obrovské množství
potencionálních uprchlík .
Cílem práce je vytvo it obecnou analýzu problematiky uprchlík v Tádžikistánu
v pr b hu a krátce po ob anské válce, jejíž sou ástí je i popis proces

repatriace

a reintegrace.
Hlavní text práce je rozd len do šesti kapitol. V úvodní kapitole stru n
charakterizuji historický vývoj, fyzickogeografické a socioekonomické podmínky
Tádžikistánu.
V kapitole následující popisuji hlavní p í iny a pr b h vále ného konfliktu. Pro
jejich lepší pochopení se zabývám v této ásti práce také regionalizací zem , která m la
zásadní vliv na celý konflikt a dodnes hraje v Tádžikistánu významnou roli.
Další kapitola se v nuje migraci a p edevším uprchlík m vnit n p esídleným
osobám. Zmi uji zde na úvod sov tské deportace a nucené migrace, které vytvo ily
z Tádžikistánu etnicky heterogenní stát. Hlavní ást se pak v nuje etnické struktu e
uprchlických proud a sm r m, kterými se vydaly.
Následující kapitola se zabývá pr b hem repatriace uprchlík

a vnit n

p esídlených osob a jejich reintegrací. Na to navazuje kapitola p edstavující
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nejvýznamn jší mezinárodní organizace, které pomáhaly lidem s rekonstrukcemi
zni ených dom a návratem do b žného života.
Poslední kapitola popisuje sou asný stav v zemi a zárove

poukazuje na

potencionální hrozby pro Tádžikistán, které by mohly v budoucnu p er st v další
ozbrojený konflikt.
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2 Metody zpracování
P i psaní bakalá ské práce byly použity metody sb ru, analýzy a kompilace
získaných informací. Pro získání t chto informací jsem používal tišt né a internetové
zdroje. Šlo p edevším o anglicky psané zdroje, protože v eském jazyce neexistuje
žádná publikace, která by se zabývala touto problematikou. Nejblíže tématu jsou
monografie a lánky PhDr. Slavomíra Horáka, který se zabývá politickým a sociálním
vývojem oblasti širší St ední Asie. Jeho publikace St ední Asie mezi východem a
západem byla mým st žejním zdrojem p i zpracování kapitoly o ob anské válce.
Významným zdrojem p i zpracování kapitoly o problematice uprchlík se pro
m stala studie Aarona Erlicha o p em n Tádžikistánu ze zdrojnice uprchlík

na

exportéra pracovní síly. Dále jsem využil internetové stránky Výboru Spojených stát
pro uprchlíky a imigranty, a to p edevším jejich výro ní zprávy o jednotlivých zemích
regionu, a stránky UNHCR, na kterých jsou k dispozici voln stažitelné statistické
ro enky. P i zpracování této kapitoly jsem narazil na nejv tší problémy p i psaní
bakalá ské práce. Šlo o p esnost statistických dat, které se v n kolika pramenech asto
lišily, i když bylo poukazováno na stejný p vodní zdroj, UNHCR. Proto uvádím
p edevším ty data, která se shodovala ve více pramenech nebo pochází p ímo od
UNHCR. Tyto statistické data považuji za nejrelevantn jší.
Dalšími užite nými zdroji informací pro m byly zprávy organizace Human
Rights Watch/Helsinky o dodržování lidských práv v Tádžikistánu, Intenational Crisis
Group o d ní ve St ední Asii, zpráva pro Valné shromážd ní OSN o vnit n
p esídlených osobách v Tádžikistánu a internetové stránky humanitárních a rozvojových
organizací p sobících v zemi.
Sou ástí bakalá ské práce jsou také mapy, tabulky a další p ílohy týkající se
tématu.
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3 Základní historicko-geografická charakteristika
Tádžikistánu
St edoasijský Tádžikistán je jednou z p ti bývalých sov tských republik.
S rozlohou 143 100 km2 je nejmenší zemí regionu. Nejdelší hranice sdílí Tádžikistán
s Afghánistánem (1 206 km) na jihu a Uzbekistánem (1 161 km) na severozápad
a západ . Dále sousedí na severu s Kyrgyzstánem (870 km) a na východ s ínou (414
km) (FRD, 2007: 3).
Asi 90 % zem zaujímají hory a zbývající desetinu území p edstavují horské
kotliny a mezihorská údolí, odd lující jednotlivé horské soustavy. Jak dokládá mapa
Tádžikistánu (viz Obr. 1), více než 50 % území leží v nadmo ské výšce p es 3 000 m,
p i emž ada vrchol p esahuje výšku 6 000 m. Nejv tší ást území náleží Pamíru,
v jehož západní ásti se nachází nejvyšší vrchol zem (a nejvyšší hora bývalého SSSR)
Štít Ismoila Sómóního (d íve Pik Kommunizma – 7 495 m. n. m). Východní Pamír je
v podstat tvo en náhorní plošinou v nadmo ské výšce kolem 4 000 m. V severním
okraji Pamíru se nachází poho í Alaj. Do nejsevern jšího výb žku Tádžikistánu
zasahuje velmi úrodná Ferganská kotlina. Nížinné oblasti se nacházejí také
v jihozápadní ásti zem (Palmer, 2000: 672).
V Tádžikistánu žije 7 320 815 obyvatel (odhad 2006). Pouze asi t icet procent
t chto obyvatel žije ve m stech, což je nejmenší míra urbanizace ze všech
postsov tských republik. Naopak úhrnná plodnost je v tomto srovnání nejvyšší, iní
ty i narozené d ti na jednu ženu (FRD, 2007: 5).
Tádžikové nejsou p íbuzní s ostatními turkotatarskými obyvateli st ední Asie,
ale jsou potomky starov kých íránských kmen . Území dnešního Tádžikistánu bylo v 6.
až 4. století p . n. l. dobyto Peršany, pozd ji vojsky Alexandra Velikého a v dalších
staletích tvo ilo sou ást íší Baktrie a Sogdiany. V polovin 8. století n. l. dobyli zemi
Arabové a došlo tak k islamizaci místního obyvatelstva. Ve st edov ku si území
podmanili Mongolové. Od 15. století byl Tádžikistán sou ástí uzbeckého Bucharského
emirátu (Palmer, 2000: 672). Podle tádžických historik se Tádžikové jako jednotný
národ zformovaly v období vlády perské dynastie Sámánovc

1

v desátém století, kte í

vládli z Buchary, která leží v dnešním Uzbekistánu (INS, 1993: 3). Naopak Netopil
a Skokan (1989: 157) píší, že Tádžikové „…vytvo ili národ teprve v podmínkách
socialistického z ízení“.
1

Od nejvýznamn jšího panovníka této dynastie Ismoila Sómóního je odvozen i název sou asné tádžické
m ny – sómóni, stejn jako nejvyšší vrchol Tádžikistánu (viz výše).
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Obr. 1: Mapa Tádžikistánu

Zdroj: Akbarzadech, 1996

V roce 1920 se stal Bucharský emirát sov tskou republikou. O rok pozd ji došlo
k vytvo ení Turkestánské ASSR spojením n kolika st edoasijských region

(nap .

Samarkand, Fergana, Pamír). V roce 1924 byly Turkestánká ASSR a Bucharský emirát
reorganizovány a byla vytvo ena Tádžická autonomní sov tská socialistická republika,
jenž byla sou ástí Uzbecké SSR. Ale jen do roku 1929, kdy se Tádžikistán stal také
svazovou republikou. Mezitím byla v roce 1927 vytvo ena Autonomní oblast Horský
Badachšán (Law, 1999,2001-2005).
Toto rozd lení nijak nerespektovalo etnické a lingvistické faktory. Tradi ní
tádžická centra, Samarkand a Buchara, byla za len na do Uzbekistánu a naopak ást
Ferganské kotliny byla p ipojena k Tádžikistánu. V sou asné dob
v Uzbekistánu asi 1,24 milionu Tádžik

a Uzbekové tvo í

tak žije

tvrtinu obyvatel

Tádžikistánu. (ICG, 2001b: 1)
V mezivále ném období byla tádžická ekonomika za len na do sov tského
ekonomického systému, který vytvo il z Tádžikistánu oblast p stování bavlníku.
Uvoln ný sov tský režim z konce 80. let 20. století povzbudil nacionalistické hnutí
v Tádžikistánu a 9. zá í 1991 byla vyhlášena nezávislost. (FRD, 2007: 2) Ob anské
válce, která vypukla nedlouho po získání nezávislosti je v nována následující kapitola.

11

Tádžikistán je administrativn rozd len na t i hlavní regiony, jednu autonomní
oblast a jedno nezávislé m sto (viz Obr. 1): Sogdijská oblast (d íve Leninóbódská
oblast) na severu; Chatlonská oblast na jihu, která byla vytvo ena slou ením region
Kurgan Tjube a Kuljób v roce 1993; a Oblast republikového pod ízení v centrální ásti
zem . Autonomní oblast Horský Badachšán se nachází na východ

a nezávislým

m stem je Dušanbe (Law, 1999,2001-2005). Podrobn jší charakteristika tádžických
region je uvedena v kapitole Ob anská válka v Tádžikistánu 1992–1997.
Podle censu z roku 2000 tvo ily Tádžikové 79,9 % obyvatel zem , Uzbekové
15,3 %, Rusové 1,1 % a Kyrgyzové 1,1 %.2 Ú edním jazykem je tádži tina , která je
velmi podobná perštin . Dosti rozší ená je i ruština3 a uzbe tina, kterou mluví asi 25 %
obyvatel. Nejrozší en jším náboženstvím je islám jehož sunnitskou v tev vyznává 85 %
obyvatel a šíitskou 5 %. Asi 3 % populace se hlásí ke k es anství, jedná se p edevším
o Ruskou pravoslavnou církev. (FRD, 2007: 5)
Podle odhadu OSN z roku 2006 žilo 64 % obyvatel Tádžikistánu pod národní
hranicí chudoby (2,15 USD na den), což bylo o 18 % mén

než v roce 1999.

Tádžikistán, který byl nejchudší republikou Sov tského svazu, ztratil získáním
nezávislosti skoro 50 % státních p íjm , které p icházely z Moskvy. Další narušení
národního hospodá ství zp sobila následná ob anská válka. V sou asné dob

je

tádžická ekonomika závislá na exportu hliníku a bavlny a importu obilí z Uzbekistánu
a Kazachstánu. (FRD, 2007: 6-8)

2

Ješt v roce 1989 tvo ily podle s ítání lidu Rusové 7,6 % a Uzbekové 23,5 % obyvatel Tádžikistánu (viz
P ílohy).
3
Horák (2005a: 104) píše, že „…dodnes je v tšina tádžické populace (v etn mládeže) schopna domluvit
se rusky a z právního hlediska z stává ruština tzv. jazykem dorozum ní mezi národy“.
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4 Ob anská válka v Tádžikistánu 1992–1997
4.1 Regionalizace Tádžikistánu
Ke charakteristice tádžických region využiji dílo Slavomíra Horáka (2005b), ve
kterém vymezuje v rámci Tádžikistánu p t základních oblastí: severní Tádžikistán,
Pamír, centrální oblasti, Kuljóbská oblast a Kurgan-tjubská oblast. Dle Horáka totiž
sehrála regionální identita „klí ovou roli v tádžické ob anské válce v 90. letech, pro niž
byly ideologické, p ípadn stranické faktory pouze vn jší slupkou a ve skute nosti se
jednalo p edevším o spor mezi jednotlivými klanovými skupinami“. (Horák, 2005b:
139)
V severní ásti zem , která pat ila k nejrozvinut jším oblastem v Tádžikistánu,
žije nejvíce obyvatel. Dnešní Sogdijská oblast (d íve Leninóbódská, pozd ji
Chodžentská) byla um le p ipojena k Tádžikistánu odtržením uzbeckého území v roce
1929. Proto zde žije i v tšina uzbecké populace Tádžikistánu a oblast tíhne více
k Uzbekistánu. Region dominoval republice nejen v hospodá ství, ale také v politickém
život . P evážná

ást vládnoucí elity v Tádžické SSR byla tvo ena obyvateli

Leninóbódské oblasti. (Horák, 2005b: 139-141)
Výše vymezená oblast Pamír je totožná s Autonomní oblastí Horský Badachšán,
který p edstavuje velmi obtížn dostupnou ást Tádžikistánu. Obyvatelé Pamíru jsou
tvo eni p íslušníky mnoha národností hovo ících n kolika východoíránskými jazyky.4
Od zbytku Tádžikistánu se liší také vyznáním – Pamí ané vyznávají šíitský sm r
ismá’ílíja a jsou v tšinou umírn ní bez extremistických projev . Rozpad Sov tského
svazu vedl k výraznému poklesu životní úrovn obyvatelstva a k jeho zapojení do
obchodu s narkotiky z Afghánistánu. Sou asn chybí i kvalitní spojení s centrálními
oblastmi, a proto je region závislý na dovozu humanitární pomoci. (Horák, 2005b: 142143)
Do centrálních oblastí spadá p edevším okolí hlavního m sta zem Dušanbe
(území Hissarské kotliny, Kofarnichon) v západní

ásti regionu, která sousedí

s Uzbekistánem a žije zde mnoho Uzbek , kte í jsou propojeni s uzbeckými klanovými
strukturami. Východní ást centrální oblasti vypl uje Garmská oblast neboli Karategin
a svým charakterem se od centra zna n liší. Ekonomické podmínky a p edevším shora
na ízené sov tské deportace vytvo ily pocit odporu v i centru a obyvatelé získali sklon
k radikalismu. (Horák, 2005b: 144-145)
4

Tádži tina naopak pat í do západoíránské jazykové skupiny.
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Kuljóbská oblast a Kurgan-tjubská oblast spole n vytvá ejí administrativní
jednotku Chatlonská oblast. Kurgan-Tjube se nachází na jihozápad

Tádžikistánu.

Obyvatelstvo oblasti tvo í obvykle p ist hovalci z jiných ástí Tádžikistánu. V tšina
z nich pochází z Karateginu a žijí zde i Uzbeci, kte í p išli z Ferganské kotliny.
P vodními obyvateli jsou poloko ovné turecké kmeny. Oblast Kuljóbu je známa
p stováním bavlny, ale krom toho zde neexistuje žádná jiná pr myslová základna.
Obchod byl tradi n doménou Chodžentu, a tak nutná spolupráce se severními klany
p inesla i významný podíl na ú asti v politickém život republiky. Z Kuljóbu pochází
i sou asný prezident Tádžikistánu Emómali Rahmónóv. (Horák, 2005b: 146-147)

4.2 P í iny války
V literatu e se objevuje n kolik p í in tádžické ob anské války. V této ásti
kapitoly proto zmíním p edevším ta nejd ležit jší témata, která zap í inila vznik války
a výrazn ovlivnila její pr b h.

4.2.1 Regionalismus
Asi nejd ležit jší roli v ob anské válce sehrál, jak už bylo nazna eno výše,
regionalismus. K rozvoji regionalismu p isp la p edevším ztráta dvou historicky
d ležitých m st, Buchary a Samarkandu, p i vzniku Tádžické SSR v roce 1929. Tato
regionální centra s významnou tádžickou populací m la hrát d ležitou roli p i
formování v domí národní identity Tádžik . V nov

vzniklém Tádžikistánu tak

neexistovalo žádné m sto, jenž by m lo pro Tádžiky jednotící charakter a p íslušnost
k ur itému regionu byla d ležit jší než p íslušnost k tádžickému etniku (Gretsky, 1995).
Vznik Tádžické SSR znamenal nejen ztrátu ásti zem , ale i získání nového
území. ást Ferganské kotliny (okres Chodžent) byla odebrána Uzbekistánu a p ipojena
k Tádžikistánu. Tato událost jen podpo ila rozši ující se regionalismus, protože se
Leninóbódská oblast (dnešní Sogdijská oblast) odlišovala klimaticky, ekonomicky,
kulturn

a zejména etnicky (viz výše). Krom

toho je region odd len od zbytku

Tádžikistánu masivem Fanských hor, p es který vede jediná, v zim nesjízdná cesta.
Leninóbódští pohrdali obyvateli jižn od masivu, na které pohlíželi jako na kulturn
zaostalé (Akbarzadech, 1996: 1116).
Zmín ná komunika ní izolovanost vytvá ející p írodní regionalismus se
vyskytuje i v jiných regionech Tádžikistánu. Dokladem je Autonomní provincie Horský
Badachšán, jehož centrum Chorog je spojeno s Dušanbe jen tzv. Pamírskou dálnicí
a neexistuje ani železni ní spojení se sousední Chatlonskou oblastí. Tento nedostatek
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komunika ní infrastruktury je vysv tlován skute ností, že sov tští p edstavitelé
Tádžikistánu,

pocházející

p edevším

z okolí Chodžentu,

soust e ovali

zdroje

z centrálního rozpo tu zejména do industriálního rozvoje své rodné oblasti (Gretsky,
1995).

4.2.2 Souboj ideologií
Na p elomu 80. a 90. let se snažily vystupovat jako alternativy proti dosud
vládnoucí komunistické stran , jejímž prost ednictvím byli do vedoucích funkcí
dosazováni p edstavitelé leninóbódských a kuljóbských klan , p edevším t i
ideologické proudy: demokratický, nacionalistický a islamistický (Horák, 2005b: 148).
První takovouto opozi ní stranou bylo Lidové hnutí Rastochez (Obrození), jenž
p edstavovalo nacionáln -demokratický proud. Program hnutí se podobal program m
obdobných lidových hnutí v jiných sov tských republikách. Požadoval obnovení
suverenity, uznání tádži tiny jako státního jazyka a propagoval národní kulturu
(Gretsky, 1995). Odšt pením vznikla v roce 1990 Demokratická strana Tádžikistánu,
jejíž „ideologií byl p edevším radikální sv tský nacionalismus se zd razn ním
paníránských myšlenek a íránského, resp. Tádžického kulturního d dictví St ední Asie“
(Horák, 2005b: 133-134). Nejproblemati t jším uskupením byla Islámská strana obrody
Tádžikistánu, která soust e ovala své úsilí na oživení islámu, p edevším jeho role
v každodenním život Tádžik , v etn toho politického. Užší vedení strany prosazovalo
íránský model islámské revoluce. I p es zna nou publicitu nebyly tyto radikální
a extrémistické myšlenky hlavním názorovým proudem strany (Horák, 2005b: 136).
Sou ástí opozice bylo i nepolitické regionální sdružení Lálei Badachšón, jehož
požadavkem byla výrazn jší autonomie Autonomní oblasti Horský Badachšán.
Po získání nezávislosti vyslovila tzv. Sjednocená tádžická opozice p ání podílet
se na budování nezávislého Tádžikistánu spole n s tehdejším prezidentem, bývalým
komunistickým p edákem, Rahmónem Nabijevem a jeho vládou. Ale vládnoucí
garnitury se p íliš zabývaly uhájením své moci. Politické a ekonomické reformy
navrhované opozicí p edstavovaly hrozbu pro v podstat totalitní struktury, které tvo ily
základ jejich moci (Gretsky, 1995). Opozice se tak dostala do boje o moc, p i n mž se
zm na tohoto stavu stala hlavním reálným motorem protivládních demonstrací.
Postupn p evážil v opozici islamistický proud, který se ale p i krátkém získání moci,
na po átku ob anské války, dopustil ady chyb (v etn brutální likvidace protivník ),
ímž ztratil na své p vodní popularit . Naopak provládní strany za aly propagovat
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respekt k islámským tradicím a svou propagandou vytvo ily negativní obraz islamist .
Navíc zmín né likvidace podpo ily vznik kuljóbských vojenských oddíl , tzv. Národní
fronty. Pozd ji oficiální vládní propaganda prohlásila islamisty p í inou ob anské války
(Horák, 2005b: 136, 148, 150).

4.2.3 Vn jší faktory
Podle Horáka (1999) nelze v zahrani í hledat p í iny rozpoutání konfliktu, ale
šlo spíše o podporu jednotlivých vál ících stran. Naopak Gretsky (1995) tvrdí, že zásah
z vn jšku zm nil ob anské nepokoje v ob anskou válku. Faktem je, že zde nátlak
z vn jšku existoval. Dokazují to i Abdullaev a Babachanov (1997: 22), kte í píší, že
„Jen Alláh ví, jak dlouho by venkovní síly udržovaly plamen války v Tádžikistánu,
kdyby situace z stala nezm n na“. Nejv tší zájem o d ní v zemi m ly bezesporu Rusko
a Uzbekistán. Nacionalistické tendence s islamistickým nádechem projevující se
v Tádžikistánu p ipomn ly Moskv ho kou porážku v Afghánistánu. Hrozba islámského
fundamentalismu, Ruskem p irovnávána k afghánské a íránské hrozb , tak byla
prost edkem nejen k p esv d ování Tádžik a ostatních st edoasijských stát , aby se
postavili na stranu Ruska, ale i k ovliv ování ve ejného mín ní v Rusku a St ední Asii.
Rusko navíc necht lo ztratit pozici hegemona v regionu, kterou si vybudovalo zejména
v sov tské é e. Dokládá to ruská podpora tádžických komunistických elit i p esto, že
stály na stran pu ist

proti prezidentovi Jelcinovi (Akbarzadech, 1996: 1122). K

ruskému rozhodnutí zasáhnout v Tádžikistánu p isp la i nová blízce zahrani ní politika
(Near Abroad policy), jejímž smyslem bylo chránit zájmy Rus (a rusky mluvících)
žijících v SNS a zastavit migraci z této oblasti. Emigrace Rus z Tádžikistánu vzrostla
po získání nezávislosti a p edevším po p ijetí jazykového zákona (Gretsky, 1995).
Oficiálním d vodem pro zapojení Uzbekistánu do tádžického konfliktu byla
ochrana uzbeckých krajan v severních oblastech a v lokalitách na jihu zem . V tší
zájem m l ale režim prezidenta Karimova na ukon ení koalice tádžických opozi ních
stran, která mohla posloužit jako model obdobnému opozi nímu hnutí v Uzbekistánu.
Toto odhodlání dokazuje možnost výcviku provládních jednotek na uzbeckém území
a bombardování opozi ních základen v Garmu a Badachšánu uzbeckými vzdušnými
silami (Akbarzadech, 1996: 1123).
Naopak opozice byla podporována islámskými zem mi. Významnou roli sehrál
Írán poskytnutím azylu p edstavitel m opozice, ale astá tvrzení, že stojí za nár stem
islamismu v Tádžkistánu, jsou založena spíše na hypotézách než faktech.

ást opozice
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sice vid la v íránské historii inspiraci, ale jak bylo uvedeno výše, tento názor nebyl tím
p evažujícím, ale naopak jím byl ten, který hlásal umírn nou formu obrody islámu ve
spole nosti (Akbarzadech, 1996: 1123; Horák, 1999).

4.3 Pr b h konfliktu
První známky neklidu se objevily již v únoru 1990, kdy prob hly velké
demonstrace kv li údajnému poskytnutí byt

arménským uprchlík

(Horák, 2005b:

148). Na podzim 1991 došlo k dalším masovým demonstracím kv li zvolení bývalého
komunistického p edáka Rahmóna Nabijeva do ela republiky, který ihned zrušil zákaz
komunistické strany. Nedlouho potom došlo k p ipojení Tádžikistánu k SNS a bývalá
sov tská 201. motost elecká divize byla požádána o “do asné setrvání“ v zemi (Horák,
1999). Parlament odmítal jakékoliv ústupky v i opozici, a tak demonstrace
pokra ovaly a vzrostla jejich intenzita. Odpov dí na velké protivládní demonstrace byla
organizace demonstrací 26. dubna 1992 na podporu vlády, na které byli p ivezeni
demonstranti z prezidentovi blízkého Kuljóbu. Následné násilnosti mezi ob ma tábory
p inutily prezidenta podepsat dohody o vytvo ení koali ní vlády s osmi ministerskými
k esly p ipravenými pro opozici. Vláda ale nebyla uznána Leninóbódskou a Kuljóbskou
oblastí a pokra ující násilnosti se rozší ily z hlavního m sta do dalších oblastí zem .
V ervnu 1992 došlo k vyhán ní p íznivc opozice z Kuljóbu, ímž byla odstartována
první vlna vnit n

p esídlených osob5. Na obranu Kuljóbu byly navíc vytvo eny

vojenské oddíly, tzv. Národní fronta, které zahájily protiofenzívu. Nejt žší boje se
odehrály v oblasti Kurgan Tjube, p i kterých docházelo na obou stranách k hromadným
popravám, mu ení a masakr m civilist . (Deng, 1996: 8-9).
Po t chto událostech za ali v Dušanbe požadovat uprchlíci z jihu odstoupení
prezidenta Nabijeva, k n muž nakonec došlo 7. zá í 1992. Koncem zá í nastal
v bojových událostech zvrat, p i kterém získaly Kujóbské oddíly6 vládu nad centrem
jižního Tádžikistánu Kurgan Tjube a spole n s ruskou 201. motost eleckou divizí
pronikly do centrálních oblastí. Poté došlo k významnému spojení politické moci mezi
p edsedou Nejvyššího sov tu a komunistou Akbaršo Iskandrovem a leninóbódskými
klany, na ež se stal p edsedou vlády p edstavitel severních struktur. D ležitým zlomem
ve vývoji zem bylo 16. listopadu 1992 zvolení nového p edsedy Nejvyššího sov tu
a zárove prezidenta, na jeho mimo ádném zasedání nedaleko Chodžentu. Tím se na

5
6

Internally displaced persons - IDPs
V této dob byla Národní fronta vyzbrojena za pomoci Ruska a Uzbekistánu (Horák, 1999).
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nátlak velitele Národní fronty Sangaka Safarova stal Kuljóbec Emmómali Rahmónóv.
Zvolení p isp lo k vytvo ení severo-jižní koalice proti opozicí ovládanému východnímu
Tádžikistánu. Postup koalice na Dušanbe, které bylo do té doby hlavní oporou opozice
v centru zem , byl podpo en uzbeckými polovojenskými silami z Hissarského regionu
a v polovin prosince se nová kuljóbsko-chodžentská vláda mohla vrátit do hlavního
m sta (Horák, 2005b: 150-151; Deng, 1996: 9).7
V první polovin roku 1993 pokra ovala Národní fronta v provád ní

istek

v centrálních a jižních oblastech a naopak opozice dokázala vytla it vládní vojska
z východních ástí zem . Ve stejné dob docházelo i k upev ování pozic Kuljóbc
v centrálních orgánech zem , což se nelíbilo administrativ Leninóbódské oblasti. Po
provedení

vojenského

protikuljóbsky nalad né

výsadku

v Chodžentu

v prosinci

1993,

který

p inutil

initele odstoupit, nebo se podvolit centru, získaly

leninóbódské klany pod svou kontrolu p edevším ekonomická ministerstva, zatímco
Kuljóbci ovládli silové struktury. V letech 1994-1996 m ly ob strany st ídavé úsp chy.
Boje se vedly zejména v oblasti centrálního Tádžikistánu a v jižních oblastech na
hranicích s Afghánistánem. Toto pohrani í bylo as od asu ost elováno z opozi ních
základen na afghánském území. Tam se nacházelo vlastní opozi ní velení a byla zde
zformována exilová vláda, ke které se p ipojila v tšina emigrantských opozi ních sil.
V dcem opozice se stal vlivný islámský initel Saíd Abdulló Núrí (Horák, 2005b: 151153).
První mírové rozhovory se uskute nily pod tlakem zahrani ních spojenc (Írán
a Afghánistán na stran opozice, Rusko a Uzbekistán na stran dušanbské vlády) obou
bojujících stran v Moskv v dubnu 1994. Další jednání se uskute nila i prost ednictvím
OSN a OBSE, ale jejich výsledky se omezovaly jen na podpis dohody o ukon ení boj
a o p ím í, jenž radikální složky obou stran neuznávaly. O úsp chu lze mluvit teprve
od 17. srpna 1995, kdy byl na jednáních v Ašgabatu podepsán Protokol o vzájemném
odpušt ní a amnestii. V n m se ob strany zavázaly k nep etržitým rozhovor m, které
by vyústily v nastolení míru (Horák, 2005b: 154). Zlomem v jednáních a jejich
urychlením se stal vít zný postup islámského hnutí Tálibán v Afghánistánu v roce 1996.
Tento postup zm nil p ístup k ob anské válce nejen v sousedních zemích, ale hlavn
v Tádžikistánu samém.

lenské státy SNS rozrušilo, že je Tálibán podporován

Pákistánem, Saudskou Arábií a

7

p edevším Spojenými státy, Írán zase naopak

Sou asn také docházelo k zabíjení a unášení osob pamírského i garmského p vodu.
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podporoval šíitské hnutí Vahdat. Mnoho Tádžik

vid lo v postupu tohoto hnutí

ohrožení sekulárního charakteru svého státu a hnutí p edstavuje hrozbu i pro výraznou
populaci Tádžik

v Afghánistánu.

Pro opozici p edstavoval Tálibán ohrožení

výcvikových a uprchlických tábor na severu Afghánistánu. Proto musela být válka
v Tádžikistánu ukon ena. Za pomoci výrazné diplomatické ofenzívy Kremlu bylo
Dušanbe p esv d eno o pot eb kompromisu se Spojenou tádžickou opozicí. Tu naopak
k ur itým ústupk

p esv d il Teherán (Abduallev – Babachanov, 1997: 22-23). P i

jednání na p elomu února a b ezna 1997 bylo dohodnuto propor ní zastoupení opozice
ve vlád (30 %) a byla podepsána tzv. Charta Výboru pro národní usmí ení. Dohoda
o nastolení míru a národní shody byla podepsána v Moskv 27. ervna 1997. P esto
n které jednotky odmítly složit zbran a zem byla dlouhou dobu fragmentována na
n kolik region , které ovládaly bývalí polní velitelé.

asto se z nich stali p edstavitelé

státní moci. Mírový proces byl formáln završen v letech 1999-2000, kdy se konaly
prezidentské, respektive parlamentní volby. Prezidentem se op t stal Emmómali
Rahmónóv, poté co kandidát Spojené tádžické opozice kandidaturu odmítl. V únoru
a b eznu se konaly parlamentní volby, ve kterých opozice utrp la porážku, když získala
pouze dv k esla ze 63 v dolní komo e tádžického parlamentu. Nejv tším problémem
zem se stala slabá ekonomika, která napomáhá rozvoji obchodu s narkotiky, který po
pádu Tálibánu v Afghánistánu ješt vzrostl (Horák, 2001: 14-15).
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5 Problematika uprchlík v zemi
5.1 Migrace p ed rozpadem Sov tského svazu
P ed získáním nezávislosti byl Tádžikistán, ostatn jako celá St ední Asie,
zejména jednou z cílových oblastí migrace v rámci ruského a pozd ji sov tského
impéria. Do roku 1917 se usadily v centrální Asii 2 miliony Rus a Ukrajinc , kte í
p išli kv li dopln ní vládních post a práci v bavlná ském pr myslu. Malá ást zamí ila
i do Tádžikistánu, ve kterém se v roce 1926 podle odhad

nacházelo 5 600 Rus

a Ukrajinc . Naopak p i obrovské emigraci b hem ruské ob anské války v letech 19171921 uprchlo z Tádžikistánu do Afghánistánu podle odhad 200 000 až 480 000 lidí,
z nichž se jen malá ást pozd ji vrátila. Po et Rus a Ukrajinc se výrazn zvýšil
b hem sov tské industrializace ve 30. letech 20. století, což spole n se zvýšenou
porodností a sníženou mortalitou p isp lo ke zvýšení po tu obyvatel Tádžikistánu.
Jejich po et vzrostl podle censu z roku 1939 na 153 000. Na složení populace zem
m lo vliv i p erozd lování St ední Asie ve 20. letech minulého století, p i kterém se sice
nejednalo o migraci, ale díky tomu z staly uvnit Tádžikistánu výrazná enkláva Uzbek
a menší po et Kyrgyz . Ruská a ukrajinská populace se tém

zdvojnásobila b hem let

1939-1959, p i emž n kte í p išli do zem pracovat dobrovoln a jiní naopak nucen .
Mimo to bylo b hem druhé sv tové války deportováno do Tádžikistánu p ibližn 57
000 Tatar a 33 000 N mc . Uvedený demografický vývoj ilustruje Tab. 1. Krom
p ílivu migrant zasáhlo Tádžikistán v é e Stalina i vnit ní p esidlování. P edevším
z d vod dopln ní pracovní síly v zem d lství, vytvo ení soudržné tádžické identity
rozbitím klanových struktur, potádži t ní uzbecké

ásti severního Tádžikistánu

a osídlení neobydlených pohrani ních oblastí. Proto bylo v roce 1925 p esídleno
z horských oblastí zem p es 55 000 domácností na sever Leninóbódského regionu.
Mezi lety 1933 a 1941 bylo zase násiln p esunuto více než 26 000 domácností k jižní
hranici s Afghánistánem (Erlich, 2006).

5.2 Migrace po získání nezávislosti
Rozpad Sov tského svazu v prosinci 1991 a následný vznik nových stát vedl
k masivním p esun m lidí nap í

nástupnickými státy SSSR, tzv. Spole enstvím

nezávislých stát (SNS). N kte í utíkali p ed ozbrojeným konfliktem, jiní se st hovali
kv li ekonomickým podmínkám, prchali p ed etnickou diskriminací, nebo se vraceli do
míst, odkud pocházeli jejich p edci. Ne jinak tomu bylo i v Tádžikistánu, kde nedlouho
po získání nezávislosti vypukla ob anská válka. Podle odhad

Ú adu vysokého
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Tab. 1: Demografický vývoj v Tádžikistánu v letech 1926-1989 (v tisících)

1926
Etnická
skupina

1929

1939

1959

1979

1989

Absolutní
Absolutní
Absolutní
Absolutní
Absolutní
Absolutní
po et
Procento
po et
Procento
po et
Procento
po et
Procento
po et
Procento
po et
Procento

Tádžikové

620

75

901,4

78,4

883,6

59,5

1 051,2

53,1

2 237,5

58,8

3 172,4

62,3

Uzbekové

**

**

206,3

17,9

353,6

23,8

454,4

23

873,2

22,9

1 197,8

23,5

262,6

13,3

395,1

10,4

388,5

7,6

26,9

1,4

35,8

0,9

41,4

0,88

25,6

1,3

48,4

1,3

63,8

1,3

Rusové
Ukrajinci

5,6

0,7

**

**

153

10,3

Kyrgyzové
Kazaši

**

**

22,8

2

**

**

12,6

0,6

**

**

11,4

0,2

Turkmeni

**

**

16,4

1,4

**

**

7,1

0,4

14

0,4

20,5

0,4

Tata i

**

**

**

**

**

**

56,9

2,9

79,5

2,1

72,2

1,4

N mci

**

**

**

**

**

**

32,6

1,6

38,9

1

32,7

0,6

Židé

**

**

**

**

**

**

12,4

0,6

14,7

0,4

14,8

0,3

Korejci

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

13,4

0,3

Ostatní

406,4

24,3

**

**

94,9

6

37,6

1,9

69,6

1,8

63,4

1,2

Celkem

1 032

100

**

**

1 485,1

100

1 979,9

100

3 806,2

100

5 092,6

100

Poznámka: ** - údaje chybí
Zdroj: Erlich, 2006 (upraveno)

komisa e OSN pro uprchlíky (UNHCR) donutily boje k út ku z domova asi 600 000
Tádžik a dalších 250 000 lidí uprchlo do severního Afghánistánu, Ruské federace a
jiných ástí SNS (UNHCR, 1995: Box 1.1). Už od roku 1991 opoušt lo Tádžikistán
mnoho etnických skupin - p edevším Rusové, Kyrgyzové, Uzbekové, Turkmeni, Židé a
N mci. P estože nebyli p ímými ú astníky ob anské války, p esunuli se rad ji do jiných
zemí SNS. Zejména se obávali, že by se mohli dostat mezi vál ící strany, ale také,
protože cht li nalézt nové pracovní možnosti (UNHCR, 1995: Box 2.5). P ehled
nej ast jších cílových zemí je uveden v Tab. 2.

5.2.1 Uprchlíci
Statistiky, týkající se uprchlík v Tádžikistánu, nejsou úpln v rohodné kv li
velmi rozdílným a rozporným údaj m vlády a opozice. P esn jší odhady neposkytuje
ani UNHCR, protože se organizace dostala k Tádžickým uprchlík m pouze v jednom
regionu na severu Afghánistánu a uprchlíci v SNS byli po ítáni nesystematicky. Jedním
z d vod je i to, že se mnoho jednotlivc nep ihlásilo ke statutu uprchlíka. Navíc byli
etni tí Rusové a jiné netádžické skupiny zapo ítávány mezi tádžické uprchlíky (Human
Rights Watch/Helsinky, 1995).
5.2.1.1 Rusové
Nejv tší a nejvýznamn jší skupinou, která za ala opoušt t Tádžikistán ješt p ed
vypuknutím ob anské války byli Rusové. Odliv Rus zp t do Ruska nebo do jiné
sov tské republiky se zde vyskytoval už od 60. let 20. století, poté co se na významná
vládní místa za ali prosazovat samotní Tádžikové. Ale masový exodus p išel až
s po átkem války, kdy p estalo být pro Rusy v zemi bezpe no. Jen b hem prvních devíti
Tab. 2: Uprchlíci a žadatelé o azyl z Tádžikistánu v letech 1993-2001
Zem pobytu
1993
1994
1995
Kazachstán
3 000
3 000
6 000
Kyrgyzstán
20 000 20 000 13 311
Ruská federace **
**
**
Turkmenistán
15 000 15 000 20 000
Uzbekistán
**
**
3
ostatní*
32 108 19 144 19 642

1996
6 000
16 436
54 031
12 170
13
18 853

1997
440
15 100
50 192
10 000
17
115

1998
1999
5 637
5 400
13 992 10 141
22 952 12 299
13 500 17 000
9 **
258
370

2000
4 982
9 805
2 061
12 659
30 001
432

2001
4 105
8 367
759
12 383
30 000
494

Celkem
70 108 57 144 58 956 107 503 75 864 56 348 45 210 59 940 56 108
Poznámka: * - v letech 1993-1996 odpovídají údaje uprchlík m s pobytem v Afghánistánu, poté údaje pro Afghánistán
chybí.
** - údaje chybí
Zdroj: UNHCR, 2004 (upraveno)
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m síc roku 1992 opustilo Tádžikistán na 50 000 Rus (INS, 1993: 18). Navíc byla
v roce 1992 tádži tina prohlášena jediným oficiálním jazykem, což Rus m
znep íjemnilo budoucnost v Tádžikistánu. Následující rok opustilo zemi následkem
konfliktu a politické nestability dalších 90 000 Rus (USDS, 1994). Rusové nep estali
opoušt t Tádžikistán i p esto, že tádžická vláda od roku 1997 vyjad ovala p ání, aby
v zemi z stali. Podle odhad emigrovalo více než 75 % ruského obyvatelstva, což m lo
za následek výrazné snížení m stské populace (Erlich, 2006). V roce 1999 registrovala
ruská Federální migra ní služba (Federal Migration Service) 12 299 (viz Tabulka 2)
uprchlík a 96 0568 nucených migrant

9

z Tádžikistánu (USCR, 2000: 265).

5.2.1.2 Židé
P estože byla Zákonem o svobod

vyznání a náboženských organizacích

z prosince 1990 garantována náboženská svoboda, stávali se Židé konkrétním cílem
spole enského násilí. Byly hlášeny útoky na židovské d ti v tádžických školách a útok
gangu na synagogu v Dušanbe. Údaje o po tech Žid prchajících z Tádžikistánu se liší.
Výbor Spojených stát pro uprchlíky (U. S. Committee for Refugees) udává, že v tšina
z odhadovaných 5 000 Žid ze zem odešla (cit. v INS, 1993: 20). Na druhé stran
ministerstvo zahrani í Spojených stát

(U. S. Department of State) ve své zpráv

o dodržování lidských práv v Tádžikistánu v roce 1993 tvrdí, že asi 80 % z patnácti
tisícové komunity Žid

odjelo do Izraele prost ednictvím cestovního programu

vytvo eného izraelskou a tádžickou vládou. N kolik stovek z nich se roz arováno
z místních podmínek vrátilo, zejména do Leninóbódské oblasti (USDS, 1994). Uvedený
po et 15 000 Žid odpovídá s ítání obyvatelstva z roku 1989 (viz Tab. 3). Pro se první
údaj tak výrazn liší se mi bohužel nepoda ilo zjistit.
5.2.1.3 Uprchlíci sm ující do Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Kazachstánu a
Uzbekistánu
B hem ob anské války opustili Tádžikistán také obyvatelé turkického p vodu,
kte í v tšinou sm ovali do zemí svého p vodu a ada se jich už nevrátila. P ibližn 20
000 uprchlík uteklo z Tádžikistánu do sousedního Kyrgyzstánu. Mnoho z nich se v té
chvíli ocitlo v pozici osob bez státní p íslušnosti. Každá z obou zemí totiž p ijala zákon
o státní p íslušnosti v jinou dobu. Ten ud loval lidem ob anství p íslušné zem , ve které
8

Kumulované registrace od roku 1993.
Rozdíl mezi uprchlíkem a nuceným migrantem je zejména v ob anství. Ruský zákon o uprchlících platí
pro lidi s jinou než ruskou státní p íslušností. Zákon o nucených migrantech platí pro ob any Ruské
federace nebo ob any bývalého Sov tského svazu, u kterých se o ekává, že p ijmou ob anství Ruské
federace.

9
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m ly v ur itý den stálé bydlišt . A koliv v tšina z nich pat ila k etnickým Kyrgyz m,
p ijeli do zem

pozd , aby uplatnili nárok na ob anství Kyrgyzské republiky.

Tádžikistán p ijal stejný zákon nedlouho poté, ale tito civilisté byli v této dob
uprchlíky v jiné zemi, což jim znemožnilo p ijmout alespo

tádžické ob anství.

Nakonec Kyrgyzská republika zm nila sv j zákon a umožnila tak ad uprchlík získat
novou státní p íslušnost (Wilkinson, 2003: 12-13). V tšinu

tádžických uprchlík ,

evidovaných v roce 1999, tvo ily etni tí Kyrgyzové, kte í m li v plánu usadit se trvale
v Kyrgyzstánu. Místní integraci jim usnad uje vedle UNHCR také dohoda obou zemí,
která dovoluje tádžickým ob an m vzdát se státní p íslušnosti a stát se kyrgyzskými
ob any. P edpokládá se, že zbývající uprchlíci budou v blízké budoucnosti také
naturalizováni (Erlich, 2006).
Podle statistik UNHCR uprchlo do Turkmenistánu až 20 000 lidí z Tádžikistánu.
Vesm s se jednalo o etnické Turkmeny.

ísla jsou bohužel nep esná, protože

Turkmenistán nedisponoval až do roku 1997 legislativou týkající se podmínek pro
ur ování statutu uprchlíka. Ve stejném roce p ijal Turkmenistán i Úmluvu OSN
o právním postavení uprchlík . V roce 2005 ud lil tehdejší prezident Turkmenistánu

Tab. 3: Národnostní zm na v Tádžikistánu v letech 1989-2000
Celková populace
Národnost

1989

2000

Tádžikové 3 172 420 4 898 382
Uzbekové 1 197 841 936 703
Rusové
388 481 68 171
Kyrgyzové 63 832
65 515
Lakaie
**
51 101
Turkmeni
20 487
20 270
Tata i
72 228
18 939
Kongrat
**
15 102
Arabové
276
14 45
Ukrajinci
41 375
3 787
Korejci
13 431
1 696
N mci
32 671
1 136
Kazaši
11 376
936
Židé
14 766
197

Procentuální
zm na
1989-2000
54,4
-21,8
-82,5
2,6
**
-1,1
-73,8
**
5 135,5
-90,8
-87,4
-96,5
-91,8
-98,7

Celkem 5 092 603 6 127 493
20,3
Poznámka: ** - údaje chybí
Zdroj: Erlich, 2006 (upraveno)
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Saparmurat Nijazov ob anství všem uprchlík m trvale usedlým od roku 1999. Tyto
komunity získaly p du v okolí Ašchabadu, byly úsp šn integrovány a o ekávalo se, že
budou mít pozitivní ekonomický vliv na místní spole nost (Erlich, 2006).
Stejný problém s nep esností ísel existoval i v Kazachstánu. Až v lednu 1999
p ijal Kazachstán Úmluvu OSN o právním postavení uprchlík . Odhadovaný po et
uprchlík z Tádžikistánu (v tšinou etni tí Kazaši) vzrostl až na 6 000 v letech 1995
a 1996. Výrazný pokles po tu uprchlík v roce 1997 (viz Tabulka 2) je zp soben z ejm
tím, že UNHCR za adil do statistik pouze jím zaregistrované uprchlíky. Skute ný
odhadovaný po et v roce 1997 byl totiž 6 000 uprchlík

z Tádžikistánu (USCRI,

1998a).
Skupina uprchlík , sm ující do Uzbekistánu, je nejh e sledovatelná. Uzbecká
vláda sice v roce 1996 odhadovala na svém území 30 000 uprchlík z Tádžikistánu,
kte í byli v tšinou uzbeckého p vodu a žili s p íbuznými na venkov , ale protože
Uzbekistán nep ijal Úmluvu OSN o právním postavení uprchlík , ozna oval je jako
ekonomické migranty. P estože jim v roce 1999 už nehrozilo v Tádžikistánu výrazné
nebezpe í, dávali p ednost úplné místní integraci p ed repatriací. Zm na nastala v roce
2000, kdy za ala uzbecká vláda deportovat tádžické uprchlíky bez rozdílu. Následn
došlo k situaci, kdy po vyhošt ní z Uzbekistánu odmítly tádžické ú ady p ijmout
deportované uprchlíky a 39 z nich skon ilo v „zemi nikoho“ mezi hranicemi obou zemí.
(USCRI, 1997b, 2000, 2002). Po et Uzbek , kte í opustili Tádžikistán, nelze lépe ur it
ani ze srovnání s ítání lidu, jenž se konaly v letech 1989 a 2000. Mnozí z t ch, jenž byli
registrováni v roce 1989 jako Uzbekové, se v roce 2000 p ihlásili k jiným etnickým
skupinám (Arabové, Tádžikové), v etn kmenových skupin Lakaie a Kongrat (viz
Tab. 3).
5.2.1.4 Uprchlíci v severním Afghánistánu
Desítky tisíc lidí, prchajících v roce 1992 p ed ob anskou válkou v Tádžikistánu,
hledaly úto išt v severním Afghánistánu. Podle UNHCR uprchlo b hem konfliktu do
této oblasti na 90 000 uprchlík , z nichž se asi 30 000 spontánn vrátilo krátce po
uklidn ní intenzivních boj . Ostatní z stali v Afghánistánu delší dobu, a to p edevším
v provincii Balch v uprchlickém tábo e spravovaném UNHCR nedaleko m sta Mazar-e
Šaríf a v dalších t ech táborech v provinciích Kundúz a Tachár. Ty byly výrazn
kontrolovány tádžickou opozicí, UNHCR do nich m l omezený p ístup a pomoc
získávaly zejména od Íránského

erveného p lm síce a arabských nevládních
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organizací10. Údaje o po tech uprchlík

v táborech se výrazn liší, v etn tábora

spravovaného UNHCR. Tádžická opozice uvád la v roce 1995, že se v t chto ty ech
táborech nacházelo 32 000 uprchlík

z Tádžikistánu, ale podle kancelá e UNHCR

v Tádžikistánu se zde nacházelo p ibližn 18 000 uprchlík . Naopak afghánská kancelá
odhadovala po et tádžických uprchlík v Afghánistánu na 26 000. Poslední dostupná
data UNHCR o po tu tádžických uprchlík v Afghánistánu jsou z roku 1996, kdy se na
podzim téhož roku ujal moci Tálibán a ke zm n nedošlo ani po jeho pádu v roce 2001.
V roce 1996 tedy bylo registrováno na území Afghánistánu asi 18 800 uprchlík
z Tádžikistánu (UNHCR, 2002).

5.2.2 Vnit n p esídlené osoby
Ob anská válka nezp sobila jen út k velkého po tu lidí mimo hranice
Tádžikistánu, ale vedla také k p esun m asi 500 000 až 700 000 Tádžik uvnit zem
(Human Rights Watch/Helsinky, 1995). Zp soby vysidlování se odvíjely od povahy
a vývoje konfliktu a výrazn se zde projevil regionalismus. S postupnou polarizací
spole nosti se stala otázka etnické p íslušnosti rozhodující a lidé, kte í se najednou ocitli
v míst svého trvalého bydlišt v menšinovém postavení, se stali uprchlíky v oblastech
svého p vodu (jednalo se p edevším o osoby garmského a pamírského p vodu). Poté co
ob anská válka propukla naplno, ovlivnil postup provládních jednotek sm ry
p esidlování tak, že p íslušní civilisté byli nuceni prchat bu

do Afghánistánu nebo

k Dušanbe, p ípadn do východních ástí zem (Deng, 1996: 10). Podle UNHCR se
v roce 1993 nacházelo v zemi 520 000 vnit n p esídlených osob, z nichž se p ibližn
93 % vrátilo do svých domov

do roku 1995. Zbývající p esídlenci se nacházeli

p edevším v Autonomní provincii Horský Badachšán. Obnovené boje v Garmském
údolí a v oblasti Tavildara v roce 1996 zap í inily novou vlnu vnit n p esídlených osob
a UNHCR zaregistroval v tomto roce 25 285 p esídlenc . Podle odhad bylo sice nov
p esídleno více než 34 000 lidí, ale nejsou dostupné informace, kolik z nov
p esídlených osob se do konce roku 1996 vrátilo zp t dom (USCRI, 1997a). Od roku
1997 neeviduje UNHCR žádné vnit n p esídlené osoby.

10

Více o podmínkách v uprchlických táborech viz Human Rights Watch/Helsinky, 1996
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6 Repatriace a reintegrace uprchlík a vnit n
p esídlených osob
6.1 Repatriace
Poté, co na za átku roku 1993 vládní vojska získala kontrolu nad Dušanbe a boje
se uklidnily, za al se velký po et uprchlík

a vnit n

p esídlených osob vracet

spontánn do svých domov . Do b ezna se vrátilo bez pomoci UNHCR do svých vesnic
asi 70 % vnit n p esídlených osob. Následující m síc odstartoval UNHCR rozsáhlý
program dobrovolné repatriace pro p ibližn

15 000 tádžických uprchlík

severního Afghánistánu. Proudy vracejících se uprchlík

ze

byly organizovány dv ma

sm ry: uprchlíci z tábora Sachi v provincii Balch byli p epravováni vlakem p es
Uzbekistán a z tábora Shirkan-Bandar v provincii Kundúz p ímo p es afghánskotádžickou hranici (UNHCR, 1994: 32). Od jara 1993, kdy probíhala dobrovolná
repatriace za asistence UNHCR až do b ezna 1996 se vrátilo do Tádžikistánu 28 060
uprchlík (Human Rights Watch/Helsinky, 1996).
UNHCR tuto rychlou repatriaci podporoval, p estože tádžická vláda nebyla
zpo átku ochotna p ijmout uprchlíky a docházelo i k jejich zabíjení. Proto také UNHCR
zahájil program preventivní ochrany, v rámci n hož byli do oblastí návrat rozmíst ni
terénní pracovníci, kte í monitorovali bezpe nost navrátilc , poskytovali prost edky na
rekonstrukci p íst eší, asistenci p i reintegraci a zprost edkovávali znovuzískání
okupovaných dom . P ítomnost t chto ochranných pracovník m la vliv na snížení
po tu p íležitostí b hem první repatriace v letech 1993-1994, p i kterých mohlo dojít
k ješt více násilným incident m (Hunt, 1998).
B hem pomalého n kolikaletého mírového jednání, které bylo zakon eno
podepsáním Dohody o nastolení míru a národní shody v ervnu 1997, byl podepsán
i Protokol o uprchlících11. Ten vyzýval zú astn né strany k zesílení úsilí p i zajiš ování
dobrovolného, bezpe ného a d stojného návratu všech tádžických uprchlík a vnit n
p esídlených osob do míst jejich p vodu. V rámci tohoto dokumentu souhlasila vláda
Tádžikistánu s reintegrací vracejících se uprchlík

a vnit n

p esídlených osob,

s poskytnutím humanitární a finan ní pomoci, s podporou p i získávání zam stnání
a ubytování, s obnovením všech jejich ob anských práv a s poskytnutím amnestie pro
v tšinu ú astník

konfliktu (UNHCR, 2005: 1). Tyto okolnosti nazna ovaly, že se

v tšina ze zbývajících uprchlík
11

v Afghánistánu bude moci vrátit dom

v blízké

Viz P ílohy.
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budoucnosti, ale situaci zkomplikovaly boje mezi Tálibánem a Severní aliancí
(UNHCR, 1997). P esto se poda ilo dokon it repatriaci tádžických uprchlík

ze

severního Afghánistánu 15. listopadu 1997. Podpis mírové dohody také inicioval
organizovanou repatriaci ze zemí SNS. Ta oficiáln za ala 13. ledna 1998 p íjezdem 70
uprchlík

z Turkmenistánu (UN, 1998: 5). Podle statistik UNHCR se vrátilo do

Tádžikistánu do konce roku 2001 asi 51 000 uprchlík , p i emž z Afghánistánu se jich
vrátilo 31 500, z Turkmenistánu 12 600 a z Kyrgyzstánu 5 100 (UNHCR, 2002: 104).

6.2 Reintegrace
Jak už bylo uvedeno v tšina vnit n p esídlených osob se vracela spontánn
krátce po uklidn ní boj . P esto se vrátilo n kolik konvoj za pomoci Mezinárodní
organizace pro migraci, Mezinárodního výboru erveného k íže a UNHCR. Pokud to
bylo možné poskytovala transport p esídlenc m také tádžická vláda.
Nejvíce osob uteklo z válkou nejh e postižené oblasti

Kurgan Tjube

(Chatlonská oblast). Tito p esídlenci elili p i návratu etným problém m v podob
zni ených i vyrabovaných dom . Navíc byly domy a p da okupovány lidmi, kte í
bojovali na vít zné stran a považovali nov získaný majetek za odm nu. Systém
zdravotnické pé e zkolaboval následkem zni ení zdravotnických za ízení a nedostatku
kvalifikovaných pracovník

12

. Stejn tak byla zni ena nebo ukradena vodní erpadla,

která bylo nutno opravit nebo p emístit, aby se p edešlo kontaminaci a p ípadné
epidemii. P esídlenci také elili etnickému násilí, kdy p i nedostatku zákon braly právo
do svých rukou r zné ozbrojené skupiny. Za této situace se humanitární pomoc
zam ovala p edevším na základní pot eby jako jídlo, p íst eší a zdraví. Stejn tak bylo
d ležité zvýšení bezpe nosti pro získání d v ry p esídlenc , která by napomohla jejich
návratu.
Po ukon ení t žkých boj
p esídlenc

na za átku roku 1993 prohlásila vláda návrat

za národní zájem. D vody byly mezinárodní nátlak, stabilizace situace

v zemi a oslabení zdroje opozice pro p ípadné verbování a nedostatek pracovník na
farmách s bavlnou (Deng, 1996: 11-13). P estože m la vláda v roce 1993 p ipraveno t i
miliardy rubl na opravy zni ených dom a dv miliardy jako kompenzaci pro vracející
se vnit n p esídlené osoby i uprchlíky, byla nucena kv li ekonomické krizi státu
spolupracovat s mezinárodním spole enstvím (Human Rights Watch/Helsinky, 1995).
V polovin roku 1994 p ijala vláda zákon o nucených migrantech, který upravuje
12

V tšina z nich, stejn jako další odborníci z celé zem , emigrovali p ed nebo b hem ob anské války.
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registra ní procedury a poskytuje vnit n p esídleným asistenci a ochranu. D ležitou
sou ástí tohoto zákona je zajišt ní vrácení majetku nebo odškodn ní a ochrana proti
nucenému návratu. I po p ijetí zákona z stávalo velké množství domov opušt ných
prchajícími uprchlíky stále okupovány. Vláda odhadovala, že k 1. prosinci 1994 nebylo
vráceno p vodním vlastník m 2 847 dom z p vodních 8 924 dom , které byly b hem
války nelegáln obsazeny. Tyto ísla nelze ozna it jako p esná, protože ada ob tí
zastrašování se podle organizace Human Rights Watch/Helsinky bála ohlásit svou
situaci. Významný vliv na uvol ování ilegáln zabraných dom m ly lokální autority
(Human Rights Watch/Helsinky, 1995).
Další tisíce vracejících se uprchlík a vnit n p esídlených osob do Chatlonské
oblasti našla své domovy zcela nebo áste n zni ené. Protože vláda nem la dostatek
finan ních prost edk , postaraly se o tento problém mezinárodní organizace v ele
s UNHCR13. Tato organizace poskytovala sady, obsahující základní materiál na st echu,
h ebíky a azbestovou krytinu. P ed p ímou distribucí musela být dodržena p ísná
pravidla14. Kv li komplikacím s dodávkami st ešního materiálu se realizace oproti
p vodnímu plánu zpomalila. Do zá í 1994 bylo opraveno 7 000 dom , do dubna 1995
dalších 7 000 a mezi ervnem 1995 a dubnem 1996 bylo opraveno 4 800 dom .
Tato okamžitá podpora byla vhodná v první fázi návratu p esídlenc , ale pro
jejich rychlou reintegraci bylo pot eba zam it se na kvalitní rozvojovou pomoc
a správn jí na asovat. Problémem byla již zmín ná ekonomická krize a související
vysoká nezam stnanost. Pokud už n kdo práci m l, dostával mzdu bu
podob

nebo nepravideln

v naturální

v malém množství. P estože vládou p ijatá legislativa

zabezpe ovala navrátilc m znovuzískání jejich p edešlé práce, osoby garmského i
pamírského p vodu ztrácely své pozice. Podobn na tom byly ženy, které p išly o muže
a musely se sami starat o domácnost (Deng, 1996: 19). Problémem byla i potravinová
bezpe nost, protože mezinárodní dodávky m ly pouze dopl ovat národní produkci.
Úsilí o zvýšení domácí produkce bylo bržd no nedostate nou privatizací a distribucí
ve ejné p dy. Na venkov , kde se v tšina navrátilc

mohla v novat zem d lství,

docházelo k jejich diskriminaci tím, že jim nebyl p id len žádný pozemek, nebo jim
byla poskytnuta nezem d lská p da

i p da, která již n komu pat ila (v etn

13

Spolupracujícími organizacemi byly americká pobo ka Save the Children, World Food Programme
(WFP), Shelter Now International (nyní Shelter for Life International) a Caritas. Blíže v následující
kapitole.
14
Více Deng, 1996: 15.
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navrátilc ). Ve v tšin takových p ípad došlo k náprav až po zásahu Státní migra ní
služby nebo aktivním monitoringem UNHCR nebo OBSE (Druke, 2000: 116).
Na podzim roku 1994 zahájil UNHCR spole n

s dv mi nevládními

organizacemi, Relief International a International Rescue Committe, v regionu Kurgan
Tjube program p íjmových aktivit. Cílem t chto tzv. „quick impact“ projekt

bylo

v krátké dob nabídnout navrátilc m zdroje obživy, poskytnout komunitám nezbytné
komodity, posílit ekonomiku a usnadnit integraci prost ednictvím malovýroby r zného
domácího zboží. Do programu byly zapojeny výhradn ženy z r zných etnik. Bohužel
tomuto programu chyb la dlouhodobá udržitelnost a ukázalo se, že projekty zahrnující
ženy fungují jen dokud jsou podporovány mezinárodní organizací. Proto byly aktivity
p esm rovány na rozvoj projekt

pro malé podniky, které m ly zajistit jejich

sob sta nost. I tato zm na se ukázala v praxi jako velmi složitá a n které z aktivit byly
na konci roku 1995, kdy správa projekt p ešla od UNHCR k UNDP, p erušeny pro
ekonomickou neživotaschopnost (Deng, 1996: 20-21).

6.2.1 Reintegrace bývalých voják
Po podepsání mírové dohody bylo mnoho polních velitel opozice integrováno
do složek státní moci a administrativy. Avšak kv li rozpo tovým omezením elila vláda
problém m s efektivním za len ním, vybavením a financováním nový jednotek. Proto
se v roce 1999 díky dohod mezi vládou, Sjednocenou tádžickou opozicí, Výboru pro
národní usmí ení, OSN a mezinárodním spole enstvím stala reintegrace bývalých
bojovník z ob anské války do civilního života hlavní prioritou. Nevy ešení tohoto
problému p edstavovalo vážnou hrozbu pro realizaci a dokon ení mírového procesu.
V dubnu 1999 byl projekt reintegrace bývalých bojovník p idružen k již existujícímu
programu Obnova, rekonstrukce a rozvoj, který ídila kancelá UNDP v Tádžikistánu.
Tento reintegra ní program obsahoval šest základních cíl :
•

podpora míru a procesu usmí ení a návrat k normálnímu životu;

•

okamžité poskytnutí práce, p íjmu a odborné školení pro bývalé
bojovníky;

•

podpora vytvá ení dlouhodobých zam stnání a p íjmových p íležitostí;

•

obnovení zni ené nebo zanedbané infrastruktury, podpora zem d lské
produkce a oživení lokálních ekonomik;

•

vytvo ení a podpora mechanism na zlepšení p ístupu veterán k další
postkonfliktním program m pomoci;
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•

zlepšení místních podmínek pro usnadn ní návratu a/nebo znovu
za len ní bývalých voják do jejich p vodních komunit.

B hem let 1999 a 2003 bylo v 243 jednotlivých projektech zam stnáno 4 141
bývalých bojovník . Tyto podprojekty pokryly dev t nejd ležit jších sektor : ob anské
spole nosti, zem d lství, ekonomický rozvoj, vzd lání, energetika, zdraví a hygiena,
infrastruktura, zavlažování, komunikaci a mosty (IFCP, 2006: 2-6).
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7 Organizace p sobící v oblasti
B hem i po konfliktu pracovalo a dodnes pracuje

ada mezinárodních

organizací, jejichž cílem bylo pomoci válkou zasaženým lidem, p edevším uprchlík m
a vnit n p esídleným osobám. Proto v této ásti práce bude p edstaveno n kolik
organizací, které p sobily hlavn v období ob anské války a jejich innost pokra uje
dodnes. To již nespl uje UNHCR, ale nelze tuto, pro tisíce lidí velmi d ležitou,
organizaci vynechat. Charakterizována je p edevším jejich minulá i sou asná innost.

7.1 Ú ad vysokého komisa e OSN pro uprchlíky (UNHCR)
Ú ad vysokého komisa e OSN pro uprchlíky (United Nations High
Commissioner for Refugees) vznikl v roce 1950 a má sídlo v Ženev , ve Švýcarsku.
Prost ednictvím dalších 116 kancelá í po celém sv t pomáhá organizace lidem, kte í
byli nuceni opustit své domovy. Tým z UNHCR p ijel do Dušanbe v lednu 1993
a sou asn byla z ízena i pozorovatelská mise OSN v Tádžikistánu (UNMOT). Od
dubna spolupracoval Ú ad s tádžickou vládou, dalšími agenturami OSN a nevládními
organizacemi p i organizování repatriace uprchlík a návratu vnit n p esídlených osob.
Pro zvýšení bezpe nosti navrátilc

v Tádžikistánu poskytoval UNHCR finan ní

a technickou podporu na vybudování Státní migra ní služby, soudnictví, policie
a dalších právních orgán . Podobná podpora byla poskytována i zákonodárným
a administrativním složkám vlád Kyrgyzstánu a Turkmenistánu, které m ly zajistit
pot ebnou ochranu uprchlík m a usnadnit t m, jenž se rozhodli pro místní integraci,
získat nové ob anství (UNHCR, 1998). UNHCR byl hlavní organizací zajiš ující návrat
uprchlík a za jeho pomoci se v letech 1993 až 1995 vrátilo velké množství uprchlík
a tém

všichni vnit n p esídlené osoby.

innost v oblasti reintegrace a obnovy se

soust edila p edevším na rekonstrukce zni ených dom

a realizaci pracovních

a vzd lávacích program .
V polovin roku 1995 se UNHCR kv li limitovaným fond m rozhodl omezit
svou innost v Tádžikistánu. Monitorování ochrany a bezpe nosti uprchlík a vnit n
p esídlených osob p enechal ú ad Organizaci pro bezpe nost a spolupráci v Evrop
(OBSE) a reintegra ní projekty postupn p evzal Rozvojový program OSN (UNDP).

7.2 Rozvojový program OSN (UNDP)
Rozvojový program OSN vytvá í globální sí rozvojové innosti OSN. UNDP
p sobí ve 166 zemích, kde podporuje ešeních globálních i místních rozvojových
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problém . Zasazuje se o zm ny a vým nu informací, zkušeností a zdroj mezi státy.
Kancelá

UNDP byla v Tádžikistánu otev ena v roce 1994 a organizace hraje

významnou roli p i podpo e reforem a rozvoji národní strategie na zmírn ní chudoby.
UNDP se ve své práci ídí tzv. Country Programme Action Plan, který byl vytvo en ve
spolupráci s vládou a postupn

buduje jednotlivé cíle tisíciletí (MDG’s). Hlavní

projekty se zam ují na redukci chudoby, demokratické vládnutí, prevence krizí, energie
a životní prost edí a HIV/AIDS.

7.3 Sv tový potravinový program (WFP)
Sv tový potravinový program OSN (Worl Food Programme) je nejv tší
humanitární organizací, která p vodn vznikla v roce 1963 jako t íletý experimentální
projekt. WFP za al distribuovat jídlo v nejvíce postiženém regionu Tádžikistánu,
Chatlonské oblasti, v polovin roku 1993. B hem roku 1994 rozší il WFP své pole
p sobnosti na pot eby zranitelných skupin po celé zemi. Do této kategorie spadali
zejména d chodci, domácnosti bez výd le n

inných osob a lidé v ústavech (sirotci,

postižení a hospitalizovaní). V následujícím roce byla díky lepší potravinové
dostupnosti pomoc rozší ena na aktivity „jídlo za práci“, jako nap íklad rekonstrukce
válkou zni ených dom , a do vysoce prioritních oblastí (Garm a Autonomní oblast
Horský Badachšán). V roce 1996 za al WFP podporovat projekty na p id lování státní
p dy do soukromého užívání. Od roku 1999 za al WFP p echázet od humanitární
pomoci k obnov prost ednictvím realizace tzv. Procesu prodloužené pomoci a obnovy,
který usiluje o zlepšení potravinového zabezpe ení domácností, podporuje investice do
lidského kapitálu a chrání majetek kombinací aktivit jako jsou jídlo za vzd lání, jídlo za
práci, pomoc pacient m s tuberkulózou a jiné (WFP, 2007).

7.4 Aga Khan Foundation (AKF)
AKF je mezinárodní rozvojová agentura, která byla založena imámem
muslimské sekty ismá’ílíja v roce 1967 a je jednou z organizací sít The Aga Khan
Development Network (AKDN), která otev ela svou kancelá v Dušanbe v roce 1994
a v Chorogu v ervnu 1995. Aga Khan Foundation operuje v Tádžikistánu od roku
1992, kdy izolované Autonomní oblasti Horský Badachšán hrozil po pádu sov tské
ekonomiky bezprost ední nedostatek potravin a dodnes je jednou z nejvíce se
angažujících organizací v Tádžikistánu (viz Obr. 2). Sou asn byl zahájen i program na
rozvoj venkova, který m l zvýšit úrove místní potravinové sob sta nosti. Podobný
program byl v roce 1997 odstartován také v Garmském údolí a pozd ji byl rozší en i do
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Obr. 2: P sobnost Aga Khan Foudation v Tádžikistánu

Zdroj: AKF, 2002

Chatlonské oblasti. Sou ástí tohoto programu jsou reforma zem d lství a potravinového
zabezpe ení, diverzifikace zem d lství, rozvoj ob anské a venkovské spole nosti
a program

vesnických

organizací.

Od

roku

1997

spolupracuje

AKF

také

s Ministerstvem zdravotnictví autonomní oblasti na realizaci reformy zdravotnictví,
která má transformovat centráln

ízený systém na decentralizovaný, cenov p ístupný

a reagující na pot eby místní populace. Organizace se angažuje i v oblasti
infrastruktury, mikrokredit , kultury a vzd lávání, od základního až po terciární,
p i emž v roce 2000 byla po dohod vlád Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu
založena St edoasijská Univerzita (AKF, 2002). Aga Khan Foundation je p ipisovaná
také zásluha na snížení drogové aktivity v Horském Badachšánu, když v roce 1995
pohrozila organizace zastavením pomoci do nejchudší oblasti Tádžikistánu, pokud
budou její obyvatelé zapleteni do pašování drog (ICG, 2001a: 5).

7.5 Save the Children (USA)
Tato americká pobo ka je jednou z 27 len mezinárodní organizace Save the
Children Alliance, která pomáhá ve 110 státech sv ta. V Tádžikistánu pomáhala
organizace p ekonat šoky z kolapsu centráln plánované ekonomiky a ob anské války.
Její

innost spo ívala p edevším v pomoci p i opravách domov

a technického

vybavení komunit a p i obnov samozásobitelského zem d lství. Také spolupracovala
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s UNHCR a WFP na uskute ování projektu jídlo za práci. V sou asné dob pracuje ve
spolupráci s vládou, ob anskou spole ností a komunitami na uvedení nových p ístup
do zdravotnické pé e, vzd lávání a zabezpe ování obživy. Programy jsou zam ovány
na zdraví matek a d tí; výživu; vodu a hygienu; a potravinové zabezpe ení (Save the
Children, 2007).

7.6 Shelter For Life International (SFL)
Tato k es anská humanitární organizace sídlí v Minneapolis (USA) a poprvé
zasahovala

v roce

1982

v Pákistánu

pi

pomoci

afghánským

uprchlík m.

V Tádžikistánu založila svou kancelá v Dušanbe v roce 1994 ješt pod starším názvem
Shelter In Now. Ihned odstartovala projekty na zajišt ní a obnovu p íst eší, p i kterých
nap íklad v regionech Garm a Kurgan Tjube zahájila výrobu st ešních tašek. Po
navázání vztah

s tádžickou spole ností se organizace p eorientovala zejména na

komunitní rozvoj a vzd lávání. P esto stále realizovala a realizuje projekty na zajišt ní
a obnovu p íst eší a infrastruktury, a to p edevším p i povodních a zem t eseních. Nyní
Shelter For Life zam uje své projekty více na nedostatek tádžických rozvojových
schopností a dovedností, a proto organizuje r zné školící seminá e a programy
mikrop j ek (SFL, 2007).
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8 Sou asný stav a možné problémy v Tádžikistánu
Tádžikistán se po ob anské válce makroekonomicky a politicky stabilizuje jen
díky zna né spolupráci vlády a zahrani ních donor . Zem

dosáhla výrazného

ekonomické úsp chu v letech 2002 až 2004, kdy ekonomický r st dosahoval hodnoty
10 % za rok. B hem tohoto období se inflace dostala pod kontrolu, zahrani ní dluh byl
snížen na polovinu a sm nný kurz byl stabilizován. Kladn se projevuje i privatizace
farem, protože soukromé vykazují dvakrát až t ikrát v tší výnosy než státní. V roce
2005 došlo ke zpomalení ekonomického r stu, a to p edevším kv li globálnímu kolísání
cen hliníku a bavlny, což jsou hlavní tádžické exportní komodity. Výrazný potenciál pro
celou ekonomiku p edstavují p írodní zdroje, jako voda a vodní energie15, zlato, st íbro,
drahokamy a uran (WB, 2006).
Významným krokem k politické stabilizaci po skon ení války m ly být
parlamentní volby, které se konaly v roce 2000. Registrací prošlo ale jen p t politických
stran a hnutí, z nichž ty i bylo možné ozna it jako proprezidentské. Jedinou ryze
opozi ní stranou tak byla Islámská strana obrody Tádžikistánu, která ve volbách
nakonec získala pouze dv k esla. Na sou asné politické scén tak vydržely p edevším
strany, jenž více i mén podporují sou asného prezidenta Rahmónóva a nadále hraje
významnou roli klanový faktor (s dominující rolí kuljóbských struktur). Avšak toto
faktické odstran ní opozice od politické moci m že vést k nové eskalaci nap tí
v n kterých složkách nejednotného opozi ního spole enství (Horák, 2005b: 41, 131132).
P estože válka je oficiáln ukon ena a Tádžikistán prochází relativn zdárnou
ekonomickou i mírovou obnovou, existuje v zemi nebo ve st edoasijském regionu
n kolik problém

a potenciálních konfliktních ohnisek, které mohou tento vývoj

zásadním zp sobem ovlivnit. V následující ásti budou n která tato ožehavá témata
zmín na.

8.1 Pracovní migrace
Chudoba, možná nestabilita a vysoká porodnost jsou faktory, které nutí mnoho
Tádžik

k migraci za prací zejména do Ruska, které kv li úbytku obyvatelstva

pot ebuje uspokojit pracovní poptávku. Do Ruska mí í až 80 % tádžických pracovních
migrant

a zbývající p edevším do Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu (viz

15

Vodní zdroje mohou být prost edek ur itého nátlaku na Uzbekistán a Turkmenistán, jimiž eky
pramenící v Tádžikistánu protékají. Avšak tento potenciál snižuje závislost Tádžikistánu na dovozu
surovin z Uzbekistánu.
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Obr. 3). I p esto, že je tok do Ruska tak obrovský, lze po et Tádžik v zemi jen t žko
odhadnout. Ruské statistiky totiž nezachycují všechny do asné a nedokumentované
migra ní pohyby. Navíc Tádžikistán je lenem Euroasijské ekonomické spole nosti
a jeho ob ané nepot ebují víza p i návšt v Ruska trvající mén než 90 dn . Tito
putující pracovníci pracují v Rusku zejména od jara do podzimu a na zimu se vracejí do
Tádžikistánu. N kte í tzv. pendlující migranti jezdí do ciziny jen na krátko, nakoupí
zboží a pak ho znovu prodávají v Tádžikistánu. Podle Státní pohrani ní komise
pracovalo v roce 2001 v zahrani í 1,2 milion Tádžik (Olimova-Bosc, 2003: 20).
Odhady ukazují, že nejv tší po et pracovních migrant
region

pochází z horských

a i v ostatních regionech se stává 17-30 % ekonomicky aktivních obyvatel

pracovními migranty. Celková ástka, kterou tito migranti posílají zp t do Tádžikistánu
p edstavuje 20-50 % hrubého domácího produktu zem . Tádžikistán tak je odkázán na
obnosy p icházející ze zahrani í více než jakákoliv jiná zem na sv t a pracovní
migrace má negativní brzdící vliv na domácí výrobu (Erlich, 2006).

Obr. 3: Cílové zem pracovní migrace z Tádžikistánu

Zdroj: Olimova - Bosc, 2003: 22
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8.2 Afghánistán a drogová problematika
Do roku 2001 bylo možné, kv li vnit nímu konfliktu, pokládat Afghánistán za
hlavní zdroj nap tí a nestability ve St ední Asii. Nejvíce byly ohroženy státy, které
s Afghánistánem p ímo hrani í. To je p ípad Tádžikistánu, který dodnes elí náporu
uprchlík a také p ílivu narkotik.
Tádžikistán je jedním z nejvyužívan jších tranzitních stát pro pašování opia
a heroinu z Afghánistánu. Kombinace st ží fungující ekonomiky a zna né prostupnosti
st edoasijských hranic vytvo ila z Tádžikistánu hlavní drogovou bránu do St ední Asie.
Nejvíce se pro tento ú el v devadesátých letech využíval Horský Badachšán, který nemá
tádžická vláda pln pod kontrolou, a dále jižní Tádžikistán a hrani ní eka Pjandž.
Takovéto prost edí umož uje vznik militantních skupin, pro které se obchod s drogami
stal hlavním zdrojem p íjm . Na p elomu století se taková ozbrojená skupina polního
velitele Džumy Namangáního16 stala velkou hrozbou pro celý st edoasijský region, a to
nejen svými nelegálními obchody. S využitím napjaté sociální a ekonomické situace se
mu poda ilo naverbovat množství nezam stnaných, zejména mladých lidí a v letech
1999-2001 se pokusila skupina proniknout do Ferganské kotliny s cílem vyhlásit
islámský chalífát a zajistit si tak kontrolu drogových tras z Afghánistánu do
Kyrgyzstánu a Uzbekistánu (Horák, 2005b: 32). Ani po pádu hnutí Tálibán
v Afghánistánu, jenž byl považován za hlavního dodavatele opia na sv tové trhy
nedošlo ke zlepšení a v letech 2002-2003 se za ala zvyšovat produkce této látky a s ní
i její tranzit do St ední Asie.
Sociální dopad obchodu s drogami je hrozivý. Podle Swanströma a kol. (2005:
30) se p edpokládá, že „v Tádžikistánu existuje 100 000 uživatel drog a 70 % užívá
opiáty, stále více heroin“. Navíc p es 80 % HIV pozitivních p ípad p edstavují osoby
užívající

drogy intravenózn

a pokud

se tranzit

drog zvýší,

m že dojít

k nekontrolovatelnému rozvoji epidemie AIDS.
S Afghánistánem souvisí také výrazné množství uprchlík . Podle statistik
UNHCR se v Tádžikistánu od poloviny 90. let nacházelo n kolik tisíc afghánských
uprchlík , kte í prchali p ed fundamentalistickým hnutím Tálibán. Jejich po et se zvýšil
v roce 2000, kdy Tálibán dobyl ást území Severní aliance v severoafghánské provincii

16

Podobná skupina byla vedena uzbeckým uprchlíkem Tel Udešefem a má základnu v okolí
severoafghánského m sta Mazar-e Šaríf.
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Kundúz. V tšina z nich utekla p es hory do Autonomní provincie Horský Badachšán17.
I když ke zlepšení došlo po pádu Tálibánu, p esto z stalo v Tádžikistánu n kolik tisíc
Afghánc , o jejichž budoucnosti nebylo rozhodnuto. Krom této skupiny se podle
ministerstva vnitra Tádžikistánu nachází v zemi asi 20 000 afghánských migrant ,
kterým slouží Tádžikistán jako tranzitní zem p i cest do dalších zemí SNS (Erlich,
2006).

8.3 Ferganská kotlina
V tomto regionu se na malém prostoru stýkají hranice t í stát (Kyrgyzstánu,
Uzbekistánu a Tádžikistánu), což vytvá í zna nou etnickou heterogenitu oblasti.
V minulosti pat ila p evážná

ást kotliny Uzbekistánu, a proto se dnes nachází

v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu významná uzbecká menšina18. Celá oblast je navíc dosti
nábožensky a kulturn konzervativní a velmi hust zalidn ná. Spole n s vysokou
nezam stnaností, která je d sledkem perestrojky a transformace nov nezávislých stát ,
vytvá í tyto faktory ur ité nap tí, jenž m že p er st v konflikt. Tak se stalo již na
p elomu 80. a 90. let minulého století, jak popisuje Horák (2005b: 40). „Roku 1989
za aly ozbrojené srážky v uzbecké

ásti Ferganské kotliny mezi Uzbeky a tzv.

meschetskými Turky, kte í sem byli násiln deportováni roku 1944 z jižní ásti Gruzie
na gruzínsko-tureckém pomezí. Následoval masový exodus p ibližn
meschetských Turk

100 000

z Ferganské kotliny“. O rok pozd ji se vyskytly nepokoje

i v kyrgyzských m stech Oš a Üzgen mezi tamní menšinou Uzbek

a Kyrgyzy.

Výsledkem bylo 171 mrtvých a více než tisíc zran ných.
P estože místní obyvatelé a politi tí p edstavitelé zainteresovaných zemí nemají
zájem na ozbrojených konfliktech v této ekonomicky d ležité oblasti, vytvá í se
v kotlin

díky bohatým nalezištím plynu, ropy a kovových rud, vzr stajícímu

islámskému radikalismu a popula ní explozi v celém st edoasijském regionu, velká
potencionální hrozba pro stabilitu všech t í výše zmín ných stát .

17

UNHCR registroval 15 354 uprchlík z Afghánistánu, v etn asi 10 000 uprchlík , jenž tádžické
autority odmítly p ijmout a ti tak uvízli na dvou pís itých m l inách na ece Pjandž mezi minovým polem
a elektrickým plotem na tádžické stran a Tálibánem na stran druhé (Erlich, 2006)
18
V Kyrgyzstánu tvo í Uzbeci 13,8 % populace (v Ošské oblasti je to však 26 % a v n kterých místech je
tento podíl ješt vyšší) a v Tádžikistánu 15,3 % (p edevším na severu zem v Sogdijské oblasti).
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8.4 Hrani ní spory
8.4.1 Tádžikistán – Uzbekistán
Hlavní

spor

mezi

Tádžikistánem

a

Uzbekistánem

má

své

ko eny

v sov tském p erozd lování a rýsování hranic St ední Asie ve 20. letech 20. století. V té
dob byla m sta Samarkand a Buchara – dv z historicky nejd ležit jších m st ve
St ední Asii a navíc se silnou tádžickou populací – za len na do Uzbekistánu, což
rozhn valo mnoho Tádžik a vzbudilo nemalé iredentistické smýšlení. Tyto tendence se
znovu objevily na po átku devadesátých let p i získání nezávislosti, kdy se místy
projevovaly snahy o revitalizaci problému tradi ních tádžických území (Horák, 2005b:
136). K útlumu došlo díky ob anské válce v Tádžikistánu, ale i p esto se Uzbekistán
obával, že se iredentismus m že znovu objevit. V t chto dvou m stech a jejich okolí se
totiž nachází oficiáln asi 1,25 milion etnických Tádžik , ale mluví se až o sedmi
milionech, a že ú ady v sov tském období registrovaly mnoho Tádžik jako Uzbeky.
Proto p i snaze potla it tádžickou identitu zakázala uzbecká vláda v n kterých ástech
zem tádžicky psané knihy, kv li jejich ideologické nevhodnosti (ICG, 2002: 11).
Uzbekistán se také obává p íklonu tádžické menšiny a etnických Uzbek , kte í uprchli
z Tádžikistánu v dob konfliktu, k islámskému radikalismu. Tyto obavy byly nakonec
p í inou nálet na pozice Islámského hnutí Uzbekistánu (ozbrojená složka a zárove
hlavní jádro byly pod vedením Džumy Namangáního – viz výše) v Tádžikistánu a
rozmíst ní min podél hranice. Tento incident jen zvýraznil propast a nenávist mezi
sousedy.

8.4.2 Tádžikistán – Kyrgyzstán
Rozpory mezi Tádžikistánem a Kyrgyzstánem se týkají p edevším vymezení
hranic, nelegální migrace a zdroj . Problematickým bodem p i vyjednávání jsou dv
tádžické enklávy uvnit kyrgyzské ásti Ferganské kotliny (Varuch a Qalacha). Vztahy
mezi Kyrgyzstánem a obyvateli t chto enkláva jsou narušovány spory o vodu a p du,
které na p elomu 80. a 90. let 20. století málem p erostly v ozbrojený konflikt.
Obyvatelé enklávy se stále obávají o p ístup k vod z eky, která jejich území protíná
a nevymezené hranice vyvolávají dohady o pastviny a práva pást dobytek (ICG, 2002:
19). Navíc dochází k nár stu izolace, protože místní nemluví jinak než tádži tinou
a došlo také k oslabení vzájemných styk mezi enklávami, poté co bylo po roce 1995
zrušena pravidelná autobusová linka. Tato izolace podporuje pocit odcizení, který by se
mohl stát živnou p dou pro radikální islámské skupiny.
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Podél zbývající ásti hranice dochází k mén výrazným spor m o p ístup k vod
a dalším zdroj m, v etn p dy. Kyrgyzské ú ady si st žují na de facto posunování
hranic severn ji tádžickými farmá i, jenž hledají p du. K ur itému pokroku došlo
v ervnu 2001, kdy došlo k dohod

mezi Sogdijskou oblastí na tádžické stran

a kyrgyzskou provincií Batken o rozd lení a užívání p dy a vody (ICG, 2002: 19). Pro
dlouhodob jší ešení je ale nutné z ídit jasn

vyzna enou hranici, která umožní

svobodný pohyb obchodník m a cestujícím, zatímco zamezí pašování drog a pohyb
kriminálních skupin.
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9 Záv r
Ob anská válka v Tádžikistánu v letech 1992-1997 zp sobila ohromné
materiální škody, smrt desítek tisíc lidí a p esuny i út k statisíc obyvatel této malé,
hornaté a velmi chudé zem . Dodnes se zem potýká nejen s následky ozbrojeného
konfliktu, ale také s rozpadem sov tského bloku.
Jak bylo uvedeno v úvodní ásti bakalá ské práce, Tádžikistán se ocitl po získání
nezávislosti v t žké situaci, kdy se do pop edí rvaly demokratické myšlenky, tádžický
nacionalismus, islamiza ní tendence a své pozice necht ly opustit komunistické špi ky.
Všechny tyto proudy ale p evyšovala regionální klanová p íslušnost. Tyto faktory
ovlivnily pr b h vále ného konfliktu a hrály významnou roli p i p esidlování osob
uvnit Tádžikistánu, stejn tak i p i út ku velkého množství uprchlík do okolních zemí.
V hlavní

ásti práce jsem se tedy snažil popsat celkovou problematiku uprchlík

a vnit n p esídlených osob v Tádžikistánu. Jak vyplývá z analýzy, proudy uprchlík se
odvíjely od etnické p íslušnosti. Zna ná

ást z velkého množství Rus

žijících

v Tádžikistánu se rozhodla emigrovat ješt p ed vypuknutím t žkých boj a sm ovala
zp t do Ruska. Stejn tak p íslušníci dalších etnik sm ovali do zemí svého p vodu.
Etni tí Tádžikové byli pro zm nu p esidlováni uvnit zem a jednalo se zejména
o osoby z region , ve kterých m la výraznou podporu opozice. ást t chto p esídlenc
byla nakonec vytla ena až do sousedního Afghánistánu a stali se tak z nich uprchlíci
v cizí zemi.
Až

s p íchodem

mezinárodních

nep ehledná situace s uprchlíky a vnit n

organizací,

zejména

UNHCR,

získala

p esídlenými osobami ur itý ád a byla

odstartována organizovaná repatriace a následná reintegrace. Tyto náro né a zdlouhavé
procesy mohly být uskute ovány jen za pomoci a spolupráce vlády Tádžikistánu
a dalších mezinárodních organizací. Proto byla ást práce v nována zmapování t ch
nejvýznamn jších organizací, které usilovaly o co nejhladší návrat a reintegraci
uprchlík . O náro nosti t chto úkol sv d í jejich p ítomnost i deset let po oficiálním
ukon ení války.
Sou asná situace Tádžikistánu není nijak p íznivá, a to, jak z d vod vn jších
(sousedství nestabilního Afghánistánu, špatné vztahy se sousedním Uzbekistánem), tak
i z d vod vnit ních. T mi jsou p edevším slabá ekonomika, závislá na exportu hliníku
a bavlny, a pašování drog. Je z ejmé, že bez vn jší pomoci Tádžikistán svou pozici
nezlepší. Otázkou z stává zda se i nadále p i hledání pomoci orientovat na Rusko, pro

42

které je Tádžikistán hlavní oporou v regionu, nebo se pokusit získat Spojené státy, pro
jejichž zájmy má Tádžikistán význam pouze z hlediska zajišt ní bezpe nosti
strategických zdroj v regionu, a to spíše jen v p ípad zhoršení situace v Afghánistánu.
Jisté je, že p ítomnost obou stát není z ejm možná, protože k takovéto situaci došlo
pouze na p echodnou dobu v souvislosti s operací v Afghánistánu a tzv. bojem proti
terorismu. Následná americká politika a rozpory velmocí ve vztahu k válce v Iráku
ukázaly, že spojenectví bylo spíše taktickým manévrem. Každopádn rivalita mezi USA
a Ruskem by mohla mít jednozna ného vít ze, protože Moskva nem že konkurovat
americkým dolar m (Horák, 2005b: 121).
B hem psaní bakalá ské práce jsem zjistil, že tato problematika je dosti obsáhlá
a v budoucnu je možno ji dále rozpracovat. Podrobn jší sledování by si zajisté zasloužil
dlouhotrvající proces reintegrace uprchlík

a bývalých voják . Stejn tak by bylo

užite né více se zam it na problém pracovní migrace a její d sledky na hospodá ství
Tádžikistánu. Bylo by možné podrobn ji rozpracovat potencionální konfliktní zóny,
které p edstavují ohrožení bezpe nosti nejen Tádžikistánu, ale i celého regionu St ední
Asie. Možné ozbrojené konflikty totiž mohou mít za následek další proudy uprchlík
a vnit n p esídlených osob.
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Summary
Vále ní uprchlíci v Tádžikistánu v 90. letech 20. století
Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou uprchlík

v Tádžikistánu

v posledním desetiletí 20. století. Jejím cílem je podat ucelený p ehled této
problematiky a poukázat na možné budoucí problémy.
Práce popisuje p í iny a pr b h ob anské války, která m la za následek velké
množství uprchlík . Zkoumá charakteristické rysy, zejména sm ry a etnickou strukturu,
uprchlických proud . Dále popisuje dva d ležité postkonfliktní procesy, kterými jsou
repatriace a reintagrace uprchlík . S nimi souvisí následný p ehled mezinárodních
organizací, jenž m ly velký podíl na povále né rekonstrukci Tádžikistánu. Záv r
bakalá ské práce je v nován zdroj m potencionálních konflikt , které mohou ohrozit
stabilitu celého regionu St ední Asie.
Klí ová slova – ob anská válka, Tádžikistán, uprchlíci, repatriace a reintegrace,
UNHCR, pracovní migrace, problematika drog
War refugees in Tajikistan in 1990s
This bachelor thesis deals with issue of refugees in Tajikistan in last decade of
twentieth century. It aims on providing a compact overview of this issue and on
referring to possible problems in future.
The work describes causes and course of the civil war which results in large
number of refugees. It examines characteristic features, especially directions and ethnic
structure, of refugees flows. Further, it describes two important post conflict processes,
which are repatriation and reintegration of refugees. With them relates subsequent
survey of international organizations that participate in reconstruction of Tajikistan. The
end of this bachelor thesis devotes to sources of potential conflicts, which can endanger
stability of the region Central Asia.
Key words – civil war, Tajikistan, refugees, repatriation and reintegration, UNHCR,
labor migration, drug problem
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Protocol on refugees, signed in Tehran on 13 January 1997
With a view to overcoming the consequences of the civil war and achieving peace and
national accord in the country, and in accordance with the protocol on the fundamental
principles for establishing peace and national accord in Tajikistan of 17 August 1995,
the joint statement on the results of the fourth round of inter-Tajik talks in Almaty and
the appeal by the President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali S. Rakhmonov,
and the leader of the United Tajik Opposition, Mr. S. Abdullo Nuri, to their fellow
countrymen who had been forced to leave the country, adopted in Moscow on 23
December 1996, the delegations of the Republic of Tajikistan and the United Tajik
Opposition (hereinafter referred to as "the Parties"), have agreed as follows:
1. To step up mutual efforts to ensure the voluntary return, in safety and dignity, of all
refugees and displaced persons to their homes, and to complete this process within 12 to
18 months from the date of signature of this Protocol. With a view to ensuring their
safety, honour and dignity, the Parties also call upon the United Nations, the
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to provide assistance in
order to ensure the safety of returning refugees and displaced persons and to establish
and expand their presence at places where such persons are living.
2. The Government of the Republic of Tajikistan assumes the obligation to reintegrate
returning refugees and displaced persons into the social and economic life of the
country, which includes the provision to them of humanitarian and financial aid,
assistance in finding employment and housing and the restoration of all their rights as
citizens of the Republic of Tajikistan (including the return to them of dwellings and
property and guaranteed uninterrupted service), and not to institute criminal proceedings
against returning refugees or displaced persons for their participation in the political
confrontation and the civil war, in accordance with the legislative acts in force in the
Republic.

3. The Parties have decided to resume the work of the Joint Commission on problems
relating to refugees and, within one month from the date of signature of this Protocol,
with the assistance of UNHCR, to draw up a statute of the Commission.
4. The Parties have decided to instruct the Joint Commission, with the participation of
representatives of local hukumats (executive committees) and the United Tajik
Opposition for the period during which this Protocol is being implemented, to visit on a
regular basis, in accordance with a separate timetable, refugee camps in the Islamic
Republic of Afghanistan, places in the Commonwealth of Independent States (CIS)
where there are concentrations of refugees and districts in the Republic of Tajikistan to
which refugees and displaced persons intend to return. Similar visits shall be organized
by the Joint Commission to places where displaced persons live in large numbers. The
above-mentioned timetable shall be agreed by the Joint Commission within one month
from the date of signature of this Protocol.
5. The Parties appeal to the Governments of the CIS States to consider issuing
temporary identity documents to refugees from Tajikistan and to assist UNHCR in
carrying out additional measures to ensure the safety of refugees and to defend their
honour and dignity.
6. The Parties express their sincere gratitude to the United Nations, UNHCR, OSCE,
donor countries and the Aga Khan Foundation for their assistance and at the same time
make an urgent appeal to them and to the International Monetary Fund, the World
Bank, the European Development Bank, the Islamic Bank and the Aga Khan
Foundation to provide additional and substantial financial and material support to
refugees and displaced persons and to the Joint Commission on problems relating to
refugees, and also for the purpose of rehabilitating the national economy destroyed by
the war and improving the well-being of the population.
(Signed) Talbak NAZAROV
Head of the delegation
of the Government of the
Republic of Tajikistan

(Signed) Khoja Akbar TURAJONZODAH
Head of the delegation of
the United Tajik Opposition

(Signed) Gerd Dietrich MERREM
Special Representative of the Secretary-General
of the United Nations for Tajikistan
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