Factbox č. 1/2012

OPERACE UNIFIED PROTECTOR

Zapojení Severoatlantické aliance do konfliktu v Libyi v roce 2011
Po násilném potlačení protivládních nepokojů provedeném silami libyjského vůdce plukovníka
Muammara Kaddáfího přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci na ochranu civilního obyvatelstva
Libye, k čemuž bylo možné použít “všechna potřebná opatření”. S tímto mandátem zahájila
Severoatlantická aliance operaci Unified Protector s cílem:
1) udržet bezletovou zónu nad Libyí,
2) zajistit dodržování zbrojního embarga,
3) provést vše nezbytné na ochranu civilního obyvatelstva.
Vojenská intervence probíhala šest měsíců od 23. března do 31. října 2011 a týkala se pouze
libyjského vzdušného a námořního prostoru, pozemní jednotky se této operace neúčastnily.

Chronologie konfliktu:
15.02. 2011

20.02. 2011
17.03. 2011
18.03. 2011
23.03. 2011
21.08. 2011
20.10. 2011
31.10. 2011

Vypukly protesty proti režimu Muammara Kaddáfího jako reakce
na útoky vládních sil proti civilnímu obyvatelstvu
Povstalcům se podařilo obsadit druhé největší libyjské město Benghází
Na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973/2011 je nad Libyí
vyhlášena bezletová zóna (kromě humanitárních letů) a členové OSN
mohou použít sílu k ochraně libyjských obyvatel
Libye vyhlašuje příměří, boje však stále pokračují
Začíná operace Unified Protector vedená Severoatlantickou aliancí,
jejímž účelem je prosadit rezoluci Rady bezpečnosti OSN
Povstalci vstupují do Tripolisu
Bylo dobyto město Sirta, Kaddáfí byl povstalci zajat a zabit
Konec bojů a ukončení operce NATO

Jaké argumenty používali zastánci intervence?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

bylo třeba zabránit násilí na obyvatelích Libye
v Libyi docházelo k porušování lidských práv
nutnost vojensky prosadit rezoluci OSN
intervence může postavit základy demokracie v zemi
pomoc rebelům při svržení diktátora
protivládní síly samy žádají o bezletovou zónu
Kaddáfí nedodržel příměří, které vyhlásil
zásah podporovaly další arabské země
uvalené sankce, zmrazení účtů atd. neměly na postoj
Kaddáfího žádný vliv

Jaké argumenty používali odpůrci intervence?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

po svržení diktátora nastane politický chaos
pád Kaddáfího ohrozí integritu země
povstalci nebudou usilovat o demokracii
nastane podobná situace jako v Afghánistánu nebo Iráku
stejně se jedná jen o přístup k ropě
cena vojenské operace je příliš vysoká
ztráty na životech civilistů při ostřelování
proč zasahovat v Libyi, když nedošlo k zásahu během
arabského jara v ostatních zemích
»» NATO by po intervenci mohlo být označeno za agresora,
Kaddáfí za mučedníka

PRO PROTI

Reakce české vlády na konflikt v Libyi:

Předseda vlády Petr Nečas odsoudil násilí v Libyi a podpořil rezoluci RB OSN a účast Ligy arabských
států na intervenci v Libyi. Rovněž uvedl, že Česká republika se tohoto zásahu účastnit nebude. Neúčast
na intervenci odůvodnil český velvyslanec při NATO Martin Povejšil nedostatkem nezbytného vojenského
vybavení.
ČR uznala povstaleckou vládu a podpořila Libyi humanitární pomocí, v rámci programu MEDEVAC
rovněž zajistila léčbu několika Libyjcům zraněným při konfliktu.

Factbox natoaktual.cz je vydáván Informačním centrem o NATO v Praze jako přehled informací a zdrojů k vybraným tématům.
Není oficiálním vyjádřením NATO ani žádné jiné české nebo zahraniční vládní instituce.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na IC NATO na adrese info@natoaktual.cz.

Země, které se pod velením NATO účastnily operace:

Členské země NATO:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Nizozemsko, Norsko,
Rumunsko, Řecko, Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie
Země mimo NATO:
Jordánsko, Katar, Spojené arabské emiráty, Švédsko

Ztráty na životech:

Přechodná národní rada (povstalci) - cca
2500 vojáků
Libye (vládní síly) - cca 1200 vojáků
Počet mrtvých civilistů - více než 20 000
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