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Abstract
This article attempts to explain causes and events that led to the  Bahraini protests at 
the Pearl Roundabout. In this article, I argue that the most common explanation – i.e.: the 
Sunni-Shiite rivalry – has to be understood in a wider historical and geopolitical context 
that has been determining the actions of the regime. Where the opposition calls for domes-
tic democratic reforms, the regime thinks in the framework of an Arab-Irani/Sunni-Shiite 
strife over the dominance in the Persian Gulf and treats its Shiite majority as possible “Ira-
nian agents”, even though it is unable to prese nt any real evidence proving the alleged Ira-
nian infl uence on the Bahraini opposition since the late s. This article is based on sec-
ondary literature and media as well as on government statistics and reports by human 
rights NGOs, together with US diplomatic cables. The article briefl y explains the history of 
Bahrain, the characteristics of the current regime, signifi cant changes in the demography in 
the last ten years, caused by the policy of “political naturalization” (at-tajnis as-siyyasi), 
and the sequence of events that caused the tension of the late s, which developed into 
the political and social eruption of .
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rajnu, který měl tehdy   obyvatel, mohlo volit pouze   voličů, a ani při účas-
ti přesahující  % tak o výsledku nerozhodovalo více než   hlasů, tj. méně než 
desetina tehdejší populace. Tato desetina populace zvolila  poslanců s tím, že dalších 

 poslanců bylo dosazeno panovníkem a vznikl tak parlament o  členech. Zasedal 
pouze dva roky a jeho funkce byla značně omezená.
Zatímco v parlamentní demokracii či konstituční monarchii „západního typu“ prezident 
či panovník předsedu vlády formálně jmenuje na základě doporučení parlamentu v sou-
ladu s rozložením sil vzešlých z voleb, v Bahrajnu je premiér dodnes určován panovní-
kem, jenž má jedinou rozhodovací pravomoc v této věci a nemusí k výsledkům voleb 
vůbec přihlížet. Tímto premiérem sestavený kabinet pak rovněž nemusí žádat o důvěru 
parlament, nýbrž je opět pouze jmenován panovníkem. Možná však není ale nutno za-
cházet do takto podrobných procesních otázek, neboť premiér byl v novodobé historii 
Bahrajnu jmenován pouze jednou. Je jím Chalífa bin Salmán al-Chalífa, strýc současné-
ho panovníka. Ve funkci působí už od vyhlášení nezávislosti v roce , tj. téměř  let. 
Podobným způsobem je omezena i zákonodárná moc již tak slabého parlamentu. Pa-
novník může kterýkoliv zákon (i ten, který byl již dříve parlamentem zamítnut) vydat 
jako královský dekret s platností zákona. Takto to učinil například v roce  s takzva-
ným Zákonem o bezpečnosti státu, který – ve snaze o potlačení pokračujících protestů 
levicové opozice a dělnických hnutí – umožňoval například vzít podezřelého do vazby až 
na dobu tří let bez sdělení obvinění, přičemž tato tříletá lhůta mohla být opakovaně 
prodlužována.  Parlament tento zákon odmítl, a tak jej panovník vydal . srpna  
jako dekret, rozpustil parlament a pozastavil platnost ústavy z roku . V roce  
byl navíc ustaven tzv. Státní bezpečnostní soud, proti jehož rozsudkům nebylo odvolání. 
Žádné další volby se již po dobu vlády cÍsy bin Salmána al-Chalífy nekonaly a stát byl až 
do roku  řízen pomocí královských dekretů. Selhání ústavního experimentu bylo 
provázeno masovými protesty a následně i masovým zatýkáním. Na potlačení opozice 
se tehdy podíleli i britští poradci: nejznámější z nich, Ian Henderson, již dříve nechvalně 
proslul svým podílem na potlačení povstání Mau Mau v Keni v . letech.

Zásadní zlom v dějinách Bahrajnu a vůbec celého Perského zálivu přišel 
v souvislosti s íránskou islámskou revolucí v roce . Slova Ájatolláha Chomejního o ší-
citských komunitách v zahraničí jakožto hrotech pro vývoz islámské revoluce jen dále 
posilovala obavy bahrajnského režimu. Představitelé íránského režimu navíc znovu 
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. Úvod
Rozlohou nepatrný, kosmopolitní ostrovní stát Bahrajn zažil na jaře roku  největší 
protesty ve své novodobé historii. Ačkoliv byly tyto protesty částečně inspirovány udá-
lostmi Arabského jara v Tunisku a Egyptě, jejich kořeny sahají hluboko do dějin Bahraj-
nu. Základní příčina se možná zdá být zřejmá na první pohled: Bahrajn se nachází na 
hranicích sunnitského a šícitského světa. Ačkoliv většina obyvatelstva Bahrajnu je šícit-
ská, vládnoucí rodina je sunnitská. Zatímco kulturně je většina populace Bahrajnu spíše 
blíže šícitskému světu, politicky je Bahrajn vládnoucím klanem al-Chalífa směrován vý-
razně do světa sunnitského. Jakkoliv je ale v kontextu Bahrajnu sunnitsko-šícitská rivali-
ta často zmiňována a jakkoliv je režimem samotným využívána k ospravedlnění repre-
sivních kroků, ve skutečnosti je pouze jedním z dílčích faktorů. Nejde totiž jen o pouhou 
existenci této rivality, ale především o způsob, jakým determinuje některé kroky bah-
rajnského establishmentu, které v důsledku vedou k nárůstu celospolečenského sociál-
ního a politického napětí. Cílem tohoto článku je tedy poukázat na hlubší – náboženské, 
sociální, politické a ekonomické – příčiny nespokojenosti bahrajnského obyvatelstva, 
kvůli nimž se občané Bahrajnu, sunnité i šicité, vydali v únoru roku  do ulic ve stati-
sícových shromážděních. Tento článek si tudíž neklade za cíl rozbor samotných událostí 
roku : zajímá se spíše o jejich příčiny a snaží se poukázat na fakt, že to, co je svými 
příznivci nazýváno Protestní hnutí . února, je pouze pokračováním a vyvrcholením 
déle trvajících trendů.

. Historické kořeny a specifi ka bahrajnského politického systému
Bahrajn je tvořen soustavou  ostrovů v Perském zálivu, které se nachází přibližně 

 km od pobřeží dnešní Saúdské Arábie a přibližně  km severozápadně od Kataru. Se 
svou celkovou rozlohou  km  je vlastně jen o necelou polovinu větší než území Prahy. 
Formální nezávislost na Británii získala tato bývalá kolonie roku . Moc v Bahrajnu 
zůstala v rukou rodiny al-Chalífa, která tyto ostrovy ovládá od konce . století, kdy je 
dobyla na Persii. Vyhlášení nezávislosti bylo možné teprve poté, co se v roce  írán-
ský šáh Muhammad Rezá Pahlaví defi nitivně vzdal územních nároků své země vůči Ba-
hrajnu. Šajch cÍsá bin Salmán al-Chalífa, vládnoucí od roku , byl po vyhlášení nezá-
vislosti v roce  potvrzen coby panovník. V reakci na protesty levicových hnutí 
z . a . let měla být připravena ústava a nastolena cesta směrem ke konstituční mo-
narchii britského typu. V prosinci roku  se konaly volby do ústavodárného shromáž-
dění. Volební právo však bylo přiznáno pouze mužům starším dvaceti let (navzdory pů-
vodním příslibům ženy volit nesměly). Ústava byla schválena roku  a dne 

. prosince  se konaly první volby do nově ustaveného parlamentu. Volit mohli 
opět pouze mužští občané Bahrajnu starší dvaceti let, což v praxi znamenalo, že v Bah-
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Vedle irácko-íránské války byl pokus o ozbrojený převrat v roce  důvo-
dem pro založení Rady pro spolupráci zemí Zálivu (Gulf Cooperation Council – GCC). Su-
nnitské státy Perského zálivu se v této organizaci spojily, aby vytvořily hradbu rozrůstá-
ní íránského vlivu.  K tomu jim měly dopomáhat zbrojní kontrakty s Velkou Británií 
a Spojenými státy, které v bahrajnském přístavu zakotvily svou Pátou fl otilu. Při příleži-
tosti konference zemí GCC v roce  byl v bahrajnské metropoli Manáma odhalen mo-
nument na nově vybudované kruhové křižovatce, tzv. Perlovém náměstí. Tento Památ-
ník GCC odkazoval k dávné minulosti Bahrajnu jakožto zemi lovců perel a skládal se ze 
šesti pilířů ve tvaru vzedmutých lodních plachet, reprezentujících šest členů GCC, které 
podpíraly obří perlu symbolizující samotný Bahrajn. V době svého odhalení to byla nej-
vyšší stavba v zemi a byl to paradoxně tento monument, nacházející se na kruhovém 
objezdu v centru hlavního města, nedaleko nejvýznamnějších fi nančních center a insti-
tucí, ale i na dosah od chudinských šícitských čtvrtí Sanábis a Džidd Hafs, který se v roce 

 stal „bahrajnským Tahrírem“. Po revolučních událostech se pomník změnil v zapo-
vězený symbol a byl zbořen, nicméně před rokem  se běžně objevoval například 
i v turistických průvodcích jako místní chlouba a jedna z ikon Bahrajnu. Do roku  fi -
guroval například i na půldinárové minci.

. Boj o demokracii, boj s demokracií
Počátkem . let byl Bahrajn zasažen hlubokou recesí. Zásoby ropy se začaly tenčit. 
Okolní ropné státy omezily své zakázky vůči Bahrajnu z důvodu poklesu cen ropy na 
světových trzích. Saúdská a kuvajtská fi nanční pomoc ochabla v důsledku války v Per-
ském zálivu. Hrubý domácí produkt klesl o téměř ,  %, došlo ke zvyšování nepřímých 
daní a nárůstu nezaměstnanosti na více než  %. Sociální nůžky se ještě více rozevřely, 
což vedlo k dalším sériím protestů.  V roce  sice panovník oznámil založení porad-
ního sboru, jehož členové měli být vybráni z čelných ekonomických, náboženských 
a akademických elit, ovšem tento krok nemohl požadavky veřejnosti na větší participa-
ci ve správě věcí veřejných uspokojit. Opozice vůči režimu již v této době měla výrazně 
náboženskou profi laci, což ale nebylo dáno pouze vnitřními proměnami – vládě se totiž 
v . letech podařilo oslabit sekulární levicová hnutí identifi kující se na základě třídní 
příslušnosti a vzniklé vakuum vyplnila hnutí uvažující více v etnických a sektářských ka-
tegoriích.

Významnou tváří opozice v této době se stal bývalý člen rozpuštěného par-
lamentu ze . let a soudce nejvyššího náboženského soudu Abdulamir al-Džamrí. Po 
sérii násilných střetů se opozice obrátila k umírněnější formě protestu a snažila se svou 
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obnovili teritoriální nároky na bahrajnské území, které se od roku  zdály být vyřeše-
ny.  Obavy bahrajnského režimu se pak ještě více prohloubily na podzim roku , kdy 
ve východních a na ropu bohatých provinciích Saúdské Arábie propukly nepokoje vyvo-
lané místní početnou šícitskou menšinou, etnicky příbuznou s bahrajnskými šícity.  Bah-
rajnští šícité k Íránu do určité míry skutečně vzhlíželi nejen proto, že byl šícitský, ale i pro-
to, že situace před íránskou islámskou revolucí – totiž autoritativní režim podporovaný 
Velkou Británií a Spojenými státy – nepostrádala paralely s bahrajnskou situací. Írán pak 
současně dodnes chápe Bahrajn jako své misijní území a dodnes si ve své propagandě 
neodpustí jedinou příležitost k ostré kritice bahrajnského režimu.

Vládnoucí rodina al-Chalífa se v minulosti snažila bahrajnskou šícitskou po-
pulaci uklidnit jmenováním členů významných šícitských rodů na některé z méně důleži-
tých administrativních pozic a ministerstev. Už od . let se tak bylo možné v Bahrajnu 
setkat se šícitským ministrem zdravotnictví, spravedlnosti, fi nancí a zemědělství, veřej-
ných staveb, energetiky a vodního hospodářství, dopravy a komunikací. Avšak klíčové 
posty jako například funkce premiéra, předsedy parlamentu, ministra obrany a ministra 
zahraničí jsou dodnes obsazovány výhradně sunnity. Ačkoliv šícité představují přibližně 

–  % bahrajnského muslimského obyvatelstva, jsou dodnes zastoupeni pouze při-
bližně ve  % klíčových vládních, politických a vysokých úřednických postů.

Vliv Íránu se na území Bahrajnu začal projevovat téměř okamžitě po událos-
tech íránské islámské revoluce, a to prostřednictvím činnosti takzvané Islámské fronty 
za osvobození Bahrajnu (al-Džabha al-Islámíja li at-tahrír al-Bahrajn), která vystupovala 
jako domácí opoziční organizace, ačkoliv byla výrazně podporována právě z Íránu. Jak 
se později ukázalo, řada členů této organizace byla ve skutečnosti příslušníky Íránských 
revolučních gard. Toto hnutí, které mělo vedle svých íránských zakladatelů jen velmi 
málo příznivců v místní bahrajnské šícitské komunitě, se mělo pokusit o likvidaci čelných 
představitelů režimu a nastolení teokratického autoritativního režimu podle íránského 
vzoru. Dne . prosince  bylo  členů tohoto hnutí zatčeno. O násilný puč se toto 
hnutí, opět s podporou Íránu, pokusilo ještě jednou roku . Každé další šícitské opo-
ziční hnutí se od té doby musí vyrovnávat s obviněním z pokusu o puč po vzoru Islámské 
fronty. Většina bahrajnských šícitů přitom podobné pokusy o násilný převrat odmítla 
a Islámská fronta za osvobození Bahrajnu neměla větší podporu šícitské veřejnosti.
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komory je v podstatě symbolická až poradní, neboť může být kdykoliv přehlasována 
komorou druhou, složenou z králových věrných.  A zatímco do volené komory se zá-
stupci opozice mohou dostat (za předpokladu, že se jim podaří vyhrát ve volebních okrs-
cích důmyslně ohraničených tak, aby ty sunnitské byly menší a měly ve výsledku více 
zástupců – tzv. gerrymandering), ve druhé komoře disponující právem veta zasedají pou-
ze lidé loajální panovníkovi a zástupci opozice (nejen té šícitské) tak mohou být efektiv-
ně obcházeni. A kdyby i tento mechanismus kontroly selhal, má panovník vždy možnost 
vydat jakýkoliv zákon jako královský dekret. Opoziční strany v čele s největší šícitskou 
stranou al-Wifáq v reakci na tyto dodatky vyzvaly k bojkotu voleb v roce , byť uvnitř 
samotné opozice zaznívaly i názory, že by ústava samotná měla být akceptována coby 
základ pro další politický vývoj. Zveřejněná diplomatická depeše z ambasády Spojených 
států z roku  se o výzvách k bojkotu ústavy vyjadřuje velmi negativně a argumen-
tuje tím, že volby z roku , které al-Wifáq a další opoziční hnutí prohlásily za referen-
dum o ústavě, přilákaly  % voličů, což je prý podle autora depeše „vítězství pro krále 
a ústavu podle všech demokratických měřítek.“

V roce  se čtyři opoziční organizace (šícitský Al-Wifáq, arabsko-socialis-
tická Společnost národně-demokratické akce, nacionalistické Vlastenecké shromáždění 
a šícitsko-islamistický Amal, přímý nástupce Islámské fronty za osvobození Bahrajnu) po-
kusily o zvrácení všech těchto ústavních dodatků, ovšem nejvyšší soud dal za pravdu 
panovníkovi a ve svém rozhodnutí konstatoval, že „navrhovat změny v ústavě smí pouze 
král a parlament.“  Soud se tímto uchýlil k argumentaci kruhem – panovník nastaví ne-
spravedlivý způsob sestavování parlamentu s tím, že námitky vůči tomuto procesu smí 
navrhovat pouze panovník nebo parlament takto nespravedlivě sestavený. Opoziční 
skupiny začaly sbírat podpisy pod protestní petice, na což ovšem režim odpověděl za-
tčením  čelných opozičních představitelů, kteří se tak stali prvními politickými vězni 
od nástupu krále Hamada bin ‘Isá al-Chalífy v roce . Tato vlna represí pak znamena-
la zklamání nadějí vkládaných do reforem slibovaných novým panovníkem a vedla k sérii 
pouličních nepokojů na jaře roku .

Na druhé straně si ale formálně slabý parlament dokázal v této době vybojo-
vat určitou míru nezávislosti. Doložit to lze na konkrétních příkladech z roku . Jed-
ním z nich je kauza selhání systému bahrajnských penzijních fondů ohrožující celoživot-
ní úspory obyvatelstva. Parlament tehdy sestavil vyšetřovací komisi, která proti vůli 
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nespokojenost vyjádřit sérií petic. Pod jednu z nich, volající po obnovení parlamentu, se 
jí podařilo získat více než   podpisů: a to nejen mezi šícity, ale i mezi sunnity a zbý-
vajícími levicovými aktivisty.  Demonstrace proti narůstající míře nezaměstnanosti 
a korupci probíhaly po celou první polovinu . let a vyvrcholily v listopadu  tím, co 
někteří pozorovatelé nazývali bahrajnskou intifádou.  Protesty byly provázeny vanda-
lismem, zapalováním odpadků, pouličními šarvátkami s policií a dokonce i bombovými 
útoky namířenými proti zahraničním pracovníkům.  Režim odpověděl tvrdě – zatčením 
několika stovek opozičních představitelů včetně al-Džamrího, který byl původně od-
souzen k  letům vězení a vysoké pokutě, ovšem nakonec během  hodin od vynesení 
rozsudku byl omilostněn.  Reportáž na britském BBC Channel Four z roku  obsahu-
je potají vynesené záběry desetitisícových demonstrací a hovoří o věznění a mučení žen 
a nezletilých.

V roce  nastoupil na trůn Hamad bin cÍsá al-Chalífa. S jeho nástupem 
byly zpočátku spojovány velké naděje. Nový král zrušil platnost výše zmíněného Zákona 
o bezpečnosti státu z r. . Rovněž propustil politické vězně, přislíbil reformy a návrat 
k ústavě z roku , a tedy i ke konstituční monarchii. Dne . února  – a toto da-
tum bude pro události roku  klíčové – se konalo referendum o takzvané Národní 
akční chartě, klíčovém reformním dokumentu, který měl vést k sepsání ústavy. Doku-
ment byl schválen ,  % voličů.  Král následně oznámil vytvoření ústavy podle vzoru 
z roku . Nově měl být ustaven parlament o dvou stejně velkých komorách: vyšší 
volená komora se zákonodárnou pravomocí a nižší komora s poradní funkcí jmenovaná 
panovníkem. Ústavními dodatky z roku  byl ale tento příslib obrácen naruby. For-
málně byl dvoukomorový parlament zachován, avšak zatímco je dolní komora (Madžlis 
an-Nawwáb) volená, horní komora (Madžlis aš-Šúrá) je jmenována panovníkem. Záko-
nodárnou moc přitom mají podle těchto ústavních dodatků obě komory, přičemž horní 
komora jmenovaná panovníkem navíc disponuje právem veta. Výsledkem je parlament, 
jehož jedna komora může být do určité míry výsledkem relativně svobodných voleb 
a mohou v ní teoreticky zasedat i opoziční a šícitští zástupci, ovšem skutečná moc této 

) Crystal , .

) Rabi a Kostiner , .

) Human Rights Watch: Human Rights Watch World Report  – BAHRAIN, http://

www.hrw.org/legacy/worldreport/Mideast- .htm, . . .

) K rozsudku nad al-Džamrím viz: Human Rights Watch: Harsh Sentence Against al-

Jamri Condemned – Bahrain Security Courts Unfair, Should Be Abolished, http://www.

hrw.org/news/ / / /harsh-sentence-against-al-jamri-condemned, . . .

) BBC – Channel : Channel  report on human rights abuses in Bahrain, http://video.

google.com/videoplay?docid= . . . 

) Quilliam , .
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své osoby po skandálu s penzijními fondy. V téže depeši ale Ford upozorňuje, že se vláda 
tohoto reformního tempa začíná obávat, neboť parlament (a to dokonce i jeho horní, 
panovníkem jmenovaná komora) se začíná stále častěji stavět proti panovníkově linii. 
„Je bahrajnská vláda Jekyllem, nebo Hydem? A který z nich vládne zrovna teď?“ ptá se 
americký velvyslanec v narážce na to, co vnímá jako určitou schizofrenii bahrajnské po-
litiky, a vedle příkladů pozitivních reforem vyjmenovává i sérii incidentů poukazujících 
na to, že se vláda narůstajícího sebevědomí parlamentu a emancipace opozičních hnutí 
zalekla a začala světu nastavovat, abychom navázali na Fordovo přirovnání, spíše tvář 
pana Hydea.  V roce  tak byla například schválena série zákonů, jimiž byla zvýšena 
věková hranice pro účast v politických stranách a hnutích, a které rovněž výrazně zkom-
plikovaly přijímání darů ze zahraničí pro nevládní organizace.

. Populační politika „at-tadžnís as-sijásí“ a její demografi cké dopady
Jak může vypadat ona hydeovská tvář bahrajnského režimu, se ukázalo v září roku , 
kdy vysoký státní úředník súdánského původu s přístupem k utajovaným skutečnos-
tem, Dr. Saláh al-Bandar, vynesl na veřejnost informace o údajném systematickém pro-
gramu radikálního sunnitského křídla režimu na zvýšení sektářského napětí a další mar-
ginalizaci šícitské většiny. Zpráva je souborem dokladů o konkrétních vládních 
opatřeních, mezi něž mělo patřit zakládání nenávistných webových stránek podněcují-
cích sektářské násilí, nasazování informátorů do šícitských organizací, sledování šícit-
ských aktivistů tajnými službami, organizace protidemonstrací v období šícitských ne-
pokojů, objednané články do prestižních blízkovýchodních médií, zakládání virtuálních 
hnutí, jež by byla ve skutečnosti řízena vládou a která by publikovala zprávy systematic-
ky vyvracející informace bojovníků za lidská práva. Součástí měla být také manipulace 
voleb a dokonce i program konverze šícitů k sunnitskému islámu. Za toto vše prý měla 
bahrajnská vláda utratit přibližně  milionů amerických dolarů.  Zpráva obsahuje výčet 
konkrétních osob, popis jejich zapojení v údajném spiknutí a je podložena desítkami do-
kumentů, jako jsou např. dopisy, směnky, výpisy z účtů, stvrzenky, účty za hotel apod. 
Tvrzení v této zprávě však není možné ověřit a i při interpretaci předložených dokumentů 

) Tamtéž.

) Human Rights Watch: Letter to His Majesty Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa on the 

Amendments to Law  ( ) on Public Gatherings, http://www.hrw.org/news/ / 

/ /letter-his-majesty-shaikh-hamad-bin-isa-al-khalifa-amendments-law- - -

public-gat, . . .

) Zpráva pod názvem „Bahrajn – demokratická volba a proces vylučování“ je dostupná 

v arabštině (Bandar, S. ( ): al-Bahrajn: al-Chijáru‘d-Dimoqrátí wa-Álijáti‘l-Iqsá‘ 

(http://wikileaks.org/wiki/Censored_Bahrain_Bandargate_report_ , . . ). 

V anglickém diskurzu je zpráva běžně známa pod názvem „Bandargate report“.

vlády skutečně provedla nezávislé vyšetřování a odhalila rozsáhlá pochybení ve správě 
těchto fondů a vznesla sériiobvinění ze zpronevěry veřejných prostředků. Komise tehdy 
vyzvala k interpelacím klíčových ministrů. Vláda pak musela pod tlakem výsledků vyšet-
řování a v obavě před dalšími politickými dopady tohoto skandálu uvolnit více než 

 milionů amerických dolarů k záchraně systému důchodového pojištění jako takové-
ho.  Další příklady nacházíme v diplomatické korespondenci zveřejněné v rámci Wikile-
aks. Ve svých komentářích z roku  si zástupci americké ambasády v Manámě opa-
kovaně „stěžují“ na to, že prosazení právních úprav klíčových pro americké zájmy v zemi 
již není zdaleka tak snadné jako dříve a že nejen šícitští, ale nyní stále častěji i sunnitští 
poslanci jsou čím dál tím asertivnější. Například ve věci dohod o . dodatku k Římské 
chartě (statutu Mezinárodního trestního tribunálu – ICC), na jehož základě by bylo možné 
vyjímat americké občany z požadavku na vydávání osob ke stíhání podle Římské charty 
ze států, které v této věci uzavřou s USA bilaterální dohodu, si americký velvyslanec 
Robert Stephen Ford téměř stěžuje, že „parlament je daleko více asertivní a dokázal již 
mocným ministerstvům, jako je ministerstvo fi nancí, způsobit pořádné bolení hlavy, když se 
postavil proti jejich politice.“  V jiné depeši čteme shrnutí diskuzí kolem Zákona o zločin-
ném spolčení (Conspiracy Law), za který USA v Bahrajnu lobbovaly v rámci boje proti te-
rorismu. Ambasáda shrnuje, jak bahrajnské straně opakovaně předávala americkou 
a marockou verzi tohoto zákona jako případnou inspiraci a že začlenění podobné právní 
normy se jeví jako problematické, zejména kvůli odporu sunnitských islamistických po-
slanců parlamentu, kteří se opět dokázali vládě postavit. Robert Stephen Ford pak píše, 
že: „prognóza ministra o tom, že Zákon o zločinném spolčení bude v parlamentu pěkně tvr-
dým oříškem, je patrně správná. Někteří sunnitští islamisté v parlamentu, ale i příslušníci 
šícitské sekulární opozice chovají sympatie k těm, kdož byli v loňském roce krátkodobě zadr-
žováni pro podezření ze zločinného spolčení za účelem páchání kriminálních deliktů.“

V jiné téměř aforistické depeši Ford píše: „Demokracie je tvrdá řehole [...] do-
konce i v Bahrajnu.“  Ford si všímá toho, že snad vůbec poprvé v dějinách země uvažuje 
některý vysoký politický představitel o dobrovolné rezignaci v reakci na tvrdou kritiku 

) Crystal , .

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . března , sign.: 

MANAMA ), Bahrain and Article : Slow Motion (http://wikileaks.org/cable/ /

/ MANAMA .html#, . . ).

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . února , sign.: 

MANAMA ), Conspiracy Law Possibilities – Meeting with MOJ (http://wikileaks.

org/cable/ / / MANAMA .html#, . . ).

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . března , sign.: 

MANAMA ), Democracy is Hard Work ... Even in Bahrain (http://wikileaks.org/

cable/ / / MANAMA .html#, . . ).
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ská minorita, která ovládá zemi a kontroluje většinu bezpečnostních složek, zatím reaguje 
zdrženlivě, ovšem jediná chyba by [za současné situace – pozn. Z. T.] stačila k nebezpečné 
eskalaci.“  V jiné depeši z roku  hovořil americký chargé d’aff aires Christopher 
Henzel o pouličních šarvátkách jakožto o každodenním jevu v šícitských čtvrtích, který 
se prakticky stal „volnočasovou aktivitou“ některých jejich mladých obyvatel: „Napětí 
mezi bahrajnskou vládnoucí sunnitskou minoritou a šícitskou majoritou je už mnoho let na 
bodu varu. Značná část tohoto napětí se pak projevuje na půdě parlamentu, v místních mé-
diích, jakož i v soukromých půtkách mezi vůdci šícitské komunity a vládou. Projevuje se rov-
něž v omezených projevech pouličního násilí, které čas od času přitáhnou pozornost světo-
vých médií. […] Důvěryhodné kontakty uvnitř šícitské komunity nám sdělily, že pouze malá 
menšina podporuje tyto bandy šícitských mladíků, kteří se po většinu víkendových večerů 
pouštějí do šarvátek s policií. Tyto šarvátky se odehrávají už celá léta a jsou častější za 
chladnějšího počasí. Postupně se pro ně ustálil nepsaný scénář, kterého se obě strany zpra-
vidla drží: přibližně tucet mladíků začne pálit odpadky a házet kamení na pořádkovou poli-
cii, která odpovídá slzným plynem a gumovými projektily. Policie poté protestující pronásle-
duje, leč málokdy někoho chytí. Ve většině případů není nikdo zraněn.“

V téže depeši si však Henzel všímá toho, že po zatčení vůdce opoziční strany 
al-Haqq Hasana Mušajmcy do „standardního scénáře“ v té době již „pravidelných“ poulič-
ních šarvátek v šícitských čtvrtích s vzrůstající frekvencí vstupuje nový nebezpečný fe-
nomén: totiž útoky na asijské přistěhovalce. Strana al-Haqq je radikálnějším křídlem ší-
citského mainstreamového hnutí al-Wifáq, od něhož se oddělila roku . Příčinou 
rozkolu byla účast al-Wifáqu ve volbách, s čímž se radikálové kolem Mušajmcy odmítali 
smířit. Henzel tehdy varoval: „Mladí příznivci Mušajmcy se minimálně ve třech případech 
obrátili proti jihoasijským gastarbeiterům; jeden Pákistánec byl dokonce upálen zaživa. 
Všechny bahrajnské politické strany tyto útoky odsoudily s jednou důležitou výjimkou hnu-
tí al-Haqq a jeho uvězněného vůdce Hasana Mušajmcy. Jeho vyznavači nesnášejí jihoasij-
ské migranty, neboť velké množství policistů nižších šarží se rekrutuje právě mezi Pákistán-
ci […] Útoky na Jihoasijce zvyšují riziko, že rozzlobení či vyděšení policisté by mohli při 
budoucích konfrontacích se šícitskou mládeží reagovat přehnaně. Tyto útoky by rovněž 
mohly poskytnout vládě záminku ke změně dosavadních pravidel hry.“

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . dubna , sign.: 

MANAMA ), Scenesetter for Secretary Rice’s Visit to Bahrain (http://wikileaks.org/

cable/ / / MANAMA .html, . . ).

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . dubna , sign.: 

MANAMA ), Bahrain Street Clashes: The Rules, and Breaking (http://wikileaks.

org/cable/ / / MANAMA .html#, . . ).

) Tamtéž.

je opatrnost na místě. Představitelé opozice o pravdivosti zprávy nepochybují. Jak je-
den z nich prohlásil: „I kdyby ty podepsané šeky ukazovaly jenom to, že členové kabinetu 
mají obchodní zájmy v zahraničí, tak by to bylo porušením ústavy.“  Ať už je tedy Banda-
rova zpráva pravdivá či nikoliv, její zveřejnění znamenalo další z mnoha zklamání pro 
všechny ty, kdož s nadějí vzhlíželi k reformním příslibům.
A zatímco se bahrajnská vláda plně soustředila na svůj hon na šícity, v zemi narůstal i su-
nnitský radikalismus a celá společnost se stále více polarizovala. Ambasáda USA na jaře 
roku  podávala pravidelnou zprávu o přítomnosti teroristických organizací v zemi 
a mezi nimi vedle šícitského Hizballáhu, jehož vlajky prý „vlají na každém protestu před 
americkou ambasádou“, a domácí Fronty za osvobození Bahrajnu, zmiňovala i sunnitskou 
al-Qácidu.  V dalších zprávách, souhrnně informujících o stavu terorismu v zemi, se pak 
daleko častěji hovořilo o aktivitách sunnitských organizací a o zatčení téměř  osob 
podezřelých z napojení na al-Qácidu.
Většina příznivců šícitské opozice je sice umírněná a odmítá projevy násilí, avšak mini-
málně od poloviny . let se v ulicích Bahrajnu objevovaly malé skupinky šícitských vý-
tržníků vyvolávajících šarvátky s policií. Kolem roku  se tyto šarvátky začaly stávat 
téměř folklórem a „pravidelnými událostmi.“  Na druhou stranu byly takovéto násilné 
střety záležitostí několika desítek, maximálně stovek jedinců, zatímco mainstreamová 
nenásilná opozice dokázala do ulic přivést desetitisíce lidí, jak se ukázalo například 
v rámci do té doby největší demonstrace v Bahrajnu, kterou uspořádala šícitská hnutí 
v únoru roku  v reakci na teroristický útok na šícitskou mešitu al-cAskarí v iráckém 
městě Sámarrá. Demonstrace se tehdy zúčastnilo téměř   osob. Síla této šícitské 
odpovědi opět přispěla k posílení obav z emancipace šícitů v zemi.
Šícité samotní se ve své většině radikalizaci bránili a dodnes brání, ovšem jak píše Jill 
Crystal v roce , tj. čtyři roky před událostmi z jara roku : „Šícitští klerikové, jako 
například Šajch cÍsá Qásim, vyzývají k poklidným protestům, avšak míra frustrace narůs-
tá.“  V diplomatické depeši americké ambasády v Manámě z dubna roku  čteme: 
„Malé, leč násilné skupinky šícitské chudiny, frustrované pokračující diskriminací a tím, co 
vnímají jako příliš pomalý postup reforem, se téměř každý týden střetávají s policií. Sunnit-

) The New York Times: Report cites bid by Sunnis in Bahrain to rig elections, http://

www.nytimes.com/ / / /world/middleeast/ bahrain.html?pagewanted=print&

_r= , . . 

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . dubna , sign.: 

MANAMA ), Scenesetter for Secretary Rice’s Visit to Bahrain (http://wikileaks.org/
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bližně   příslušníků kmene Dawásir, který nyní žije na území Saúdské Arábie, ovšem 
historicky údajně pochází z Bahrajnu. Vláda pak měla v roce  tyto osoby ze Saúdské 
Arábie hromadně svážet na hraniční přechod na Mostu krále Fahda, aby se mohly zú-
častnit bahrajnských voleb.

Ještě v roce  se hovořilo o tom, že Bahrajn je mezi státy Perského zálivu 
(tehdy spolu s Ománem) výjimečný tím, že počet cizinců nepřekračuje počet rodilých 
Bahrajnců.  To již ale neplatí, neboť v posledních letech došlo k dalšímu prudkému vze-
stupu. V roce  měl Bahrajn již   obyvatel a v následujících dvou letech tento 
počet, především v důsledku imigrace, narostl o téměř další polovinu na    oby-
vatel, přičemž většinu tohoto nárůstu tvoří naturalizovaní cizinci, kteří do země přišli 
teprve v posledních třech letech. V roce  už v zemi žilo více cizinců (  ) než 
bahrajnských občanů (  ), přičemž i nárůst počtu bahrajnských občanů dalece 
přesahoval přirozený přírůstek populace.  Většina těchto migrantů byla do země při-
zvána vládou ze sunnitských zemí – vedle ostatních států Zálivu zejména ze Sýrie, Jor-
dánska, Jemenu, Pákistánu, Indie, Bangladéše či Indonésie. Každý druhý obyvatel Bah-
rajnu je dnes v důsledku této politiky přistěhovalcem a tento trend dále pokračuje. 
Jedním z projevů vysoké míry migrace, při níž mladí mužští migranti zanechávají své 
rodiny ve své původní vlasti, je fakt, že ve věkové kategorii –  let připadají téměř dva 
muži na jednu ženu,  ačkoliv ve stabilní populaci by měl být tento poměr přibližně : . 
Tento výkyv přitom začíná kolem roku  a s prudkým nárůstem počtu obyvatel té-
měř přesně koreluje.  Nejdůležitějším důsledkem této imigrační politiky je však fakt, 
že nejčastěji uváděný poměr procent šícitů vůči sunnitům ( : ) již dnes nemusí vůbec 
platit. Když se například Justin Gengler ve své disertační práci pokusil o jeden z vůbec 
prvních výzkumů veřejného mínění obyvatelstva Bahrajnu, který by refl ektoval i nábo-
ženské zázemí respondentů, zjistil mimo jiné, že soudě dle náhodně vybraného vzor-
ku (při započítání statistické chyby a s možnými rozptyly danými velikostí vzorku 

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain‘s Sectarian Challenge, http://www.

crisisgroup.org/~/media/files/middle% east% north% africa/iran% gulf/

bahrain/bahrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Crystal , .

) Census  – General tables, http://www.census .gov.bh/results_en.php, 

. . .

) Tamtéž.

) Index mundi: Bahrain – population, http://www.indexmundi.com/facts/bahrain/

population#SP.POP.TOTL, . . .

Nárůst sektářského napětí a odporu vůči zahraničním státním příslušníkům 
na území původně kosmopolitního a tolerantního Bahrajnu je třeba zasadit do širšího 
kontextu, neboť se lze domnívat, že se právě zde nachází jedna z klíčových rozbušek 
současných událostí. Na území Bahrajnu žilo v roce  něco přes ,  milionu obyvatel. 
Z tohoto počtu se drtivá většina hlásí k některé z větví islámu, zbytek v řádech jednotek 
procent připadá na náboženské minority (judaismus, hinduismus, křesťanství). Jablkem 
sváru je především vzájemný poměr sunnitů a šícitů z celkového počtu muslimského 
obyvatelstva. Přesná čísla nejsou známa, neboť sunnitská vláda od vyhlášení nezávislo-
sti Bahrajnu žádný cenzus podle náboženského vyznání neprovedla.  Všechny odhady 
jsou tak pouze rámcové nebo odvozené pomocí vypočtených populačních křivek od je-
diného průzkumu tohoto typu provedeného britskou správou v roce . Tehdy měl 
poměr šícitů k sunnitům činit  % ku  %.

Soudobé odhady nejčastěji uvádějí, že z celkového počtu muslimských oby-
vatel Bahrajnu se jich –  % hlásí k šícitské větvi islámu a  % k větvi sunnitské.  
Bahrajnská vládnoucí rodina si velmi dobře uvědomuje rizika plynoucí z této situace 
a podle tvrzení opozice usiluje o cílenou populační politiku s cílem získat pro sunnitské 
obyvatelstvo většinu.  Na internetu, na blozích odpůrců režimu a na sociálních sítích se 
lze v kontextu této populační politiky setkat s označením at-tadžnís as-sijásí, což je mož-
no volně přeložit jako politická naturalizace. Důsledky této politiky činí z výsledků míst-
ního sčítání lidu a dalších demografi ckých statistik překvapivě napínavé čtení.

Bahrajn prožívá nebývalou populační explozi. Od roku  do roku  se 
populace tohoto ostrovního království zdvojnásobila (z   na   obyvatel).  
Vysoké zastoupení cizinců, kteří mohou, zejména v malých státech Zálivu, jako je např. 
Katar, Spojené arabské emiráty nebo Kuvajt, tvořit většinu populace, je pro tuto oblast 
do určité míry typické – ropný průmysl přitahuje jak levnou pracovní sílu, tak zaměst-
nance nadnárodních korporací. Bahrajnská vláda však těmto cizincům, pocházejícím 
zejména ze sunnitských zemí, hromadně uděluje občanství ve zjednodušeném řízení: 
například v roce  bylo občanství tímto způsobem uděleno  až  tisícům saúd-
skoarabských občanů, což znamenalo skokový nárůst populace o  % se všemi demo-
grafi ckými důsledky s tím spojenými. V jiném případě zase bylo občanství uděleno při-

) Rabi a Kostiner , .

) Cherif 

) Rabi a Kostiner , ; Crystal , .

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain‘s Sectarian Challenge, http://www.

crisisgroup.org/~/media/files/middle% east% north% africa/iran% gulf/

bahrain/bahrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Index mundi: Bahrain – population, http://www.indexmundi.com/facts/bahrain/

population#SP.POP.TOTL, . . .
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stavovaly nekvalifi kované a málo placené profese, navíc určené především pro levnou 
pracovní sílu ze zahraničí. Přes  % pracovních míst vytvořených v letech –  
bylo obsazeno cizinci.  Studie, z níž je stále ještě cítit určitý závan dobové reformní at-
mosféry, byla na svou dobu „prorocká“, neboť již v roce  citovala slova předsedy 
Světového ekonomického fóra Augusta Lopeze Clarose: „Nakonec vám zůstane obrov-
ské množství velmi vzdělaných mladých lidí, kteří budou velmi frustrovaní, neboť v ekono-
mice země není místo, kde by mohli uplatnit své schopnosti a rozvinout svůj potenciál.“

Příslušníci šícitské většiny sice mohou být vzdělaní, pocházet ze střední vrst-
vy a mohou být připraveni tvrdě pracovat, ovšem ve veřejném sektoru a státem vlastně-
ných podnicích, které jsou stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem (v roce  tvořil 
veřejný sektor přes  % pracovních míst ), jsou šícité přesto nuceni vykonávat méně 
kvalifi kované práce, zatímco naturalizovaní cizinci z Pákistánu a Saúdské Arábie získá-
vají nejlepší místa, včetně postů ve státní službě. Tento trend platí pro bahrajnské oby-
vatelstvo obecně – zaměstnat gastarbeitery je levnější než platit státní občany. Ovšem 
když už dojde na zaměstnání státních občanů, mají být preferováni sunnité.  Většina 
šícitů pak spadá do střední a nižší třídy a obývá přelidněné, venkovské a periferní čtvrti, 
často proti své vůli – v důsledku vyvlastňování půdy pro průmyslové a developerské pro-
jekty.  Oproti tomu privilegované sunnitské rodiny sídlí ve výstavných centrech měst 
a pečlivě izolovaných rezidenčních čtvrtích.  Právě k tomuto tématu odkazovali de-
monstranti, kteří v únoru a březnu roku  mávali jednodinárovými bankovkami: po-
ukazovali tím na fakt, že čelní představitelé režimu získali lukrativní pozemky za symbo-
lickou cenu jednoho bahrajnského dináru.

) Crown Prince‘s Court and the Economic Development Board: Reforming Bahrain‘s 

Labour Market, http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= &

cad=rja&ved = CCEQFjAA&url= http% A% F% Fbahrainonline.org% F attachment.

php% Fattachmentid% D % d% D &ei=WVN UJNXkJWzBqyDgI 

AB&usg=AF QjCNHY xyIO ifPAGuaQcgN KERhVZSA, . . .

) Tamtéž.

) Al Masah capital Management Limited: MENA: The Great Job Rush - The 

‘unemployment’ ticking time bomb and how to fi x it, http://almasahcapital.com/uploads/

report/pdf/report_ .pdf, . . , s. .

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain‘s Sectarian Challenge, http://www.

crisisgroup.org/~/media/files/middle% east% north% africa/iran% gulf/

bahrain/bahrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Rabi a Kostiner , .

) Rabi a Kostiner , .

) Cherif , .

 respondentů) by sunnité museli tvořit přibližně mezi  až  % a šícité mezi  až 
 % celkové muslimské populace.

. Rozevírání sociálních nůžek
Výrazná imigrace sice může pomáhat sunnitům vyrovnat poměr sil, avšak současně činí 
z Bahrajnu jednu ze zemí s nejvyšší hustotou obyvatelstva na kilometr čtvereční 
(  obyvatel na km  v roce ).  To má své důsledky nejen v oblasti bydlení, ale pře-
devším pro beztak omezený trh pracovních příležitostí, kde jsou sunnité a zahraniční pra-
covníci systematicky upřednostňováni.  Získat představu o bahrajnském trhu práce při-
tom není jednoduché, neboť veřejně dostupné údaje si na první pohled výrazně protiřečí.

Ofi ciální míra nezaměstnanosti se v roce  měla pohybovat kolem  % 
a mezinárodní organizace tehdy varovaly, že bez podstatných stimulů pracovního trhu 
by mohla do roku  vzrůst až na  %.  Koncem roku  měla nezaměstnanost 
podle vládních zdrojů údajně činit přibližně  %,  podle vnějších pozorovatelů měla stá-
le zůstávat na úrovni přibližně  %.  Příčiny těchto disproporcí nejsou jasné, ovšem 
patrně budou způsobeny odlišnými metodikami, resp. odlišnými defi nicemi nezaměst-
naného.

Podle odhadů vypracovaných samotným korunním princem Bahrajnu Sal-
mánem bin Hamad al-Chalífou v roce  se očekávalo, že do roku  se bude 
o   volných pracovních míst ucházet až   osob. V téže studii se upozorňuje 
na fakt, že valnou většinu nových pracovních míst vytvořených před rokem  před-

) Gengler . Autor zveřejnil některé ze svých závěrů na osobním blogu, jehož 

kvalita umožňuje přímou citaci. Viz Bahrainpolitisc: Facts on the Ground: A Reliable 

Estimate of Bahrain‘s Sunni-Shi‘i Balance, and Evidence of Demographic Engineering, 

http://bahrainipolitics.blogspot.cz/ / /facts-on-ground-reliable-estimate-of.html, 

. . .

) The World Bank: Population density (people per sq. km of land area), http://data.

worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST, . . .

) Rabi a Kostiner , .

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain‘s Sectarian Challenge, http://www.

crisisgroup.org/~/media/files/middle% east% north% africa/iran% gulf/

bahrain/bahrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Bahrain Economic Development Board: Bahrain Economic Quarterly / , http://

www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/BEQ%

Q % % v .pdf, . . , s. .

) Al Masah capital Management Limited: MENA: The Great Job Rush - The 

‘unemployment’ ticking time bomb and how to fi x it, http://almasahcapital.com/uploads/

report/pdf/report_ .pdf, . . , s. .
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mezi sunnitskou a šícitskou pracovní silou, neexistují, ovšem s ohledem na výše uvede-
né skutečnosti se předpokládá, že šícité obecně a zejména šícitská mládež jsou neza-
městnaností a z ní plynoucí chudobou a frustrací ohroženi více než sunnité. Výše 
uvedené skupinky radikální mládeže zapalující pneumatiky a vyvolávající pravidelné 
potyčky s policií pocházejí právě z přelidněných šícitských čtvrtí a vesnic jako jsou Saná-
bis, Džidd Hafs, Sitra, Dajh či Nuwajdrát.

Jedna z diplomatických depeší USA obsahuje výsledky průzkumu, který si 
zastupitelství nechalo provést mezi mladými sunnity a šícity. Výsledky poukazují na 
značný pesimismus šícitské mládeže ve vztahu k pracovním příležitostem. Autor depe-
še dochází k závěru, že ačkoliv se pracovní příležitosti pro šícitskou mládež od roku  
možná rozšířily, narážejí na nezájem a absenci pracovních návyků, případně neochotu 
pracovat za nízkou mzdu. Předchozí diskriminace na trhu práce a nutnost konkurovat 
levné pracovní síle ze zahraničí vedla do jisté míry k současnému nedostatku motivace 
a de facto ke vzniku bludného kruhu sociálního vyloučení. Respondenti přiznávali, že ani 
oni sami by samozřejmě nezaměstnali někoho, kdo zapaluje pneumatiky v ulicích.  So-
ciální znevýhodnění šícitské mládeže tím do určité míry ze setrvačnosti replikuje samo 
sebe.

Šícité se snaží si pociťovanou diskriminaci v přístupu k zaměstnání ve veřejné 
sféře do určité míry vynahrazovat podnikáním. Až  % všech bahrajnských živnostníků 
údajně tvoří šícité  a do jisté míry si právě v tomto sektoru mohou alespoň někteří vy-
kompenzovat svůj jinak podřízený status. Výsledkem je zajímavý paradox, kdy se sice 
vládě daří zamezit přístupu šícitů do bezpečnostních složek a klíčových postů veřejné 
správy, ovšem nad některými klíčovými segmenty průmyslu a obchodu kontrolu spíše 
ztrácí. Zpráva organizace International Crisis Group z roku  tak cituje místního novi-
náře, loajálního k opozici, který vysvětluje, že „sunnité drží politickou moc, ovšem šícité 
zase mají vliv v komerční sféře.“  Šícité pak podle téže zprávy dominují ropnému průmy-
slu a výrobě hliníku. Současně je ale pracovní trh nastaven tak, že se ani šícitským pod-
nikatelům nevyplatí zaměstnávat domácí obyvatelstvo. V roce  bylo soukromými 
podniky zaměstnáno pouze necelých    Bahrajnců a více než   cizinců. A za-
tímco počet zahraničních zaměstnanců v soukromém sektoru výrazně rostl, beztak 
malý počet bahrajnských státních občanů zaměstnaných v soukromém sektoru 

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . prosince , sign.: MA-

NAMA ), Bahrain's Youth: Worried about Jobs, Skeptical of Political Authority and 

Open to America (http://wikileaks.org/cable/ / / MANAMA .html, . . ).

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain's Sectarian Challenge, http://www.crisis-

group.org/~/media/fi les/middle% east% north% africa/iran% gulf/bahrain/ba-

hrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Tamtéž.

Zpráva organizace International Crisis Group, která prováděla terénní vý-
zkum v šícitských čtvrtích, hovoří velmi explicitně o výrazných sociálních rozdílech, při-
čemž následující popis pochází z roku , tj. ještě z období před populační explozí: 
„Vesnice v okolí Manámy byly tvořeny zchátralými domy, často i s deseti a vícečlennými 
rodinami obývajícími tutéž hliněnou chatrč se třemi místnostmi. V některých případech sdí-
lejí členové rodiny vnitřní prostory s domácím zvířectvem, což jen prohlubuje žalostné pod-
mínky a představuje jasná zdravotní rizika. Přes   rodin marně čeká na nějakou formu 
sociálního bydlení. Ulice zaplněné nezaměstnanými nebo podzaměstnanými  mladými 
muži nejsou výjimkou. Mnozí z nich jsou přitom nadšení pro jakoukoliv práci, avšak jsou 
rozzlobení tím, že nemohou najít místo, které by je uživilo, případně tím, že tuto práci ztrá-
cejí kvůli zahraničním zaměstnancům. Obtíže a frustraci dovršuje naprostá absence jakéko-
liv záchranné sociální sítě. Státem garantovaný systém [zdravotního a sociálního – pozn. 
Z. T.] pojištění neexistuje a lékařskou péči těm obyvatelům, kteří si ji nemohou dovolit, po-
skytuje pouze několik ubohých zdravotních středisek. Ceny bytů a nemovitostí mezitím dra-
maticky vzrostly a ze šícitských vesnic se staly předměstské slumy, jejichž obyvatelé nemají 
šanci na únik.“

Systematické zaměstnávání sunnitských cizinců ve státním a veřejném sek-
toru, který zůstává největším zaměstnavatelem, je předmětem kritiky především v bez-
pečnostních složkách, kam je šícitům přístup údajně zcela zapovězen. Příslušníci šícitské 
většiny kvůli tomu získávají dojem, že jsou občany druhého řádu a že si vláda na jejich 
zvládání najímá zahraniční „žoldáky“. Tento pocit se pak projevoval i při protestech 
v roce , při nichž zaznívala hesla jako: „Policie z Pákistánu: jak chcete mít bezpeč-
no?!“

Ačkoliv měla být podle vlády ofi ciální míra nezaměstnanosti počátkem roku 
 cca  %, míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii –  let dosahovala až  %, 

tj. většinu nezaměstnaných tvořili mladí lidé.  Statistiky trhu práce, které by rozlišovaly 

) Termínem podzaměstnanost standardně používaným i v České republice se označuje 

situace, kdy uchazeči o zaměstnání musejí z důvodu přetlaku na trhu práce přijímat místa 

neodpovídající jejich vzdělání a schopnostem, pracovat pouze na částečný úvazek nebo 

za příliš nízkou mzdu.

) Crisis Group Middle East Report: Bahrain‘s Sectarian Challenge, http://www.

crisisgroup.org/~/media/files/middle% east% north% africa/iran% gulf/

bahrain/bahrains% sectarian% challenge.pdf, . . , s. .

) Al-Džazíra: Bahrain: shouting in the dark, http://www.youtube.com/watch?v=xaTKDMY

OBOU, . .  (dokumentární fi lm, režisér: Welsh, May Ying, . minuta fi lmu).

) Carnegie Endowment for International Peace: Impact of the Global Crisis on Bahraini 

Labor, http://carnegieendowment.org/sada/ / / /impact% Dof% Dglobal% D-

crisis% Don% Dbahraini% Dlabor/ z , . . .
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Požadavky předkládané protestujícími byly formulovány výrazně sociálně: zaznívala 
v nich témata jako korupce, svoboda projevu, nezaměstnanost či sociální rozdíly. Su-
nnitsko-šícitské napětí se v nich projevovalo voláním po rovnosti a jednotě sunnitů a šíci-
tů. Nejvýraznějšími politickými tématy byly požadavky na odstoupení premiéra a na 
spravedlivější rozdělení volebních obvodů. K účasti na protestech byli zváni příslušníci 
obou komunit. Ještě v předvečer „Dne hněvu“ se vláda pokoušela obyvatelstvo „uplatit“ 
jednorázovou fi nanční dávkou ve výši  bahrajnských dinárů (přes  tisíc korun čes-
kých podle aktuálního kurzu).  Ovšem tento populistický krok již na připravovaných 
protestních akcích nic nezměnil.

Samotný „Den hněvu“ byl sice provázen potyčkami s policií a vyžádal si de-
sítky zraněných na obou stranách, ovšem během samotných protestů nedošlo k žád-
ným ztrátám na životech. První oběť nepokojů nezahynula přímo při demonstracích. 
K úmrtí jedenadvacetiletého mladíka jménem Alí cAbdu‘l-hádí Sálih Džafar al-Mušajm-
ca  došlo mimo hlavní vřavu a přes několikeré vyšetřování jej dodnes obestírá řada ne-
jasností. Mušajmca byl postřelen do zad z bezprostřední vzdálenosti policejní brokovnicí 
nedaleko svého bydliště v době, kdy se již v daném místě žádné protesty nekonaly. Ne-
závislá vyšetřovací komise založená panovníkem k vyšetření událostí jara roku  
později došla k závěru, že Mušajmcova smrt byla důsledkem neadekvátního použití síly 
policejní hlídkou, jejímž jediným úkolem bylo dohlížet na klid v ulicích po rozchodu de-
monstrantů.

V reakci na Mušajmcovu smrt se k protestům přidalo i největší ze šícitských 
hnutí – al-Wifáq. Demonstranti se sešli . února na Perlovém náměstí, kde zahájili oku-
pační protest. Někteří si přinesli stany a deky, odhodláni trávit na náměstí i noci. V noci 
ze . na . února zaútočila policie na spící demonstranty, a to nejen obušky a slzným 
plynem, nýbrž i brokovnicemi s ostrou municí. Terčem útoku se stali i přítomní lékaři, 
ženy a děti. Na místě zůstali čtyři mrtví a stovky zraněných.  Všichni poslanci al-Wifáqu 

) Bahrain News Agency: Cabinet hails BD  royal donation for every Bahraini 

family, http://www.bna.bh/portal/en/news/ , . . .

) Džafar al-Mušajmca nebyl v žádném příbuzenském vztahu s Hasanem al-Mušajmcou, 

vůdcem strany al-Haqq. Jde o shodu jmen.

) Cherif , - .

) Sestřih záběrů z těchto událostí viz v: Al-Džazíra: Bahrain: shouting in the dark, 

http://www.youtube.com/watch?v=xaTKDMYOBOU, . .  (dokumentární fi lm, 

režisér: Welsh).

stagnoval.  Tento fenomén není typický jen pro Bahrajn a například v Kuvajtu a Saúd-
ské Arábii už byla přijata opatření k posílení pozic domácího obyvatelstva na trhu práce 
spočívající v několikaletém moratoriu na vydávání pracovních povolení cizím státním 
příslušníkům, podpoře vzdělávání a daňových úlevách.  Například snahy o zavedení 
alespoň minimální formy podpory v nezaměstnanosti formou jednoprocentního odvo-
du na sociální pojištění ale zase narazily v Bahrajnu na odpor jak mezi zaměstnavateli, 
pro něž de facto znamenaly plošný nárůst daní, tak mezi šícitskými duchovními. Ti sice 
připustili jejich možný sociální přínos, ovšem jakožto formu pojištění (na které islámské 
právo nahlíží jako na formu hazardu) je odmítli jako neislámské.

. Závěr
V říjnu roku  se v Bahrajnu konaly v pořadí třetí parlamentní volby. Jeden ze vzác-
ných pohledů na tuto událost z pera západního komentátora, publikovaný na stránkách 
deníku The Guardian, o nich píše jako o volbách konaných ve stínu „rostoucího napětí 
a obav z návratu k autoritářství.“  Volby byly provázeny zatýkáním opozičních předsta-
vitelů a pokračujícími násilnými protesty v ulicích. Avšak ani gerrymandering, ani zatčení 
více než  opozičních vůdců a dalších přibližně  jejich příznivců nemohlo zabránit 
al-Wifáqu ve vítězství a zisku  ze  křesel.  Ačkoliv al-Wifáq volby v podstatě vyhrál, 
musel zůstat i nadále v opozici proti silnější koalici sunnitských stran a nezávislých kan-
didátů.

Počátkem roku , u příležitosti  let od referenda o Národní akční char-
tě z roku , které je považováno za počátek reformního experimentu, se na sociál-
ních sítích začaly objevovat výzvy k protestům přímo inspirované událostmi v Tunisku 
a Egyptě. . únor  byl v těchto výzvách po vzoru Egypta nazýván „Dnem hněvu“. 

) Bahrain Economic Development Board: Bahrain Economic Quarterly / , http://

www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/BEQ%

Q % % v .pdf, . . , s. .

) Al Masah capital Management Limited: MENA: The Great Job Rush - The 

‘unemployment’ ticking time bomb and how to fi x it, http://almasahcapital.com/uploads/

report/pdf/report_ .pdf, . . .

) Diplomatická depeše velvyslanectví USA v Manámě ( . prosince , sign.: MA 

NAMA ), Bahrain‘s Youth: Worried about Jobs, Skeptical of Political Authority and Open 

to America (http://wikileaks.org/cable/ / / MANAMA .html, . . ).

) Guardian: Bahrain‘s elections overshadowed by crackdown on Shia protesters, 

http://www.guardian.co.uk/world/ /oct/ /bahrain-elections-overshadowed-

crackdown, . . .

) Gulf Daily News: Independents the biggest winners, http://www.gulf-daily-news.

com/NewsDetails.aspx?storyid= , . . .
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visko a neváhá kdykoliv použít „íránskou kartu“ proti opozici, ovšem tatáž bahrajnská 
vláda současně udržuje s Íránem obchodní i diplomatické styky a íránské banky půso-
bí na bahrajnském území.  V otázce vztahů šícitské opozice k Íránu či vztahu řadových 
šícitů k íránským duchovním a jejich žákům pak autor depeše připouští, že řada čel-
ných představitelů opozice studovala v íránském Qomu, ovšem na druhé straně je to 
do značné míry i proto, že za vlády Saddáma Husajna byla irácká centra šícitského 
duchovního života pro Bahrajnce nedostupná. Šícitské duchovní s vazbami na íránská 
duchovní centra údajně následuje asi jen  % bahrajnských šícitů a ideje íránské is-
lámské revoluce a konceptu velájat-e faqíh prý ve skutečnosti oslovují pouze velmi ma-
lou část bahrajnské šícitské populace.  William Habeeb ve své studii o příčinách sou-
časného napětí v Bahrajnu uvažuje, že by to překvapivě mohl být spíše vývoj v Iráku, 
než-li vliv Íránu, který by mohl sehrát rozhodující roli v dalším směřování událostí 
v Bahrajnu.  Činí to v odkazu na fakt, že i v Iráku Saddáma Husajna vládla sunnitská 
minorita šícitské majoritě.

Úvaha o příčinách soudobých nepokojů v Bahrajnu tak vede k paradoxnímu 
závěru. Nejčastěji zmiňovaná sunnitsko-šícitská rivalita je sice významným zdrojem 
současných nepokojů, ovšem současně je to tentýž způsob dualistického uvažování 
– „sunnité vs. šícité“, „GCC vs. Írán“ – který způsobuje prohlubování a replikaci sociál-
ních nerovností a politické nesvobody zasahující celé obyvatelstvo. Nahlížení sociálních 
problémů striktně sektářským prizmatem pak vedlo k dalšímu prohlubování polariza-
ce bahrajnské společnosti, která se naplno projevila během nepokojů na jaře roku 

.
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while excluding the Shiites from participation. But they also protest against widespread 
corruption, appalling housing conditions in the Shiite villages caused by land expropriations 
for development projects, etc. In the end, I come to a conclusion that the  Bahraini 
uprising had multiple causes and that while the Sunni-Shiite strife is an important part of 
these events, putting too much focus on the sectarian dimension of the Bahraini protest 
only helps to maintain the status quo that caused the protest in the fi rst place.

Summary
This article attempts to explain the causes of the  Bahraini uprising at the Pearl Rounda-
bout by the means of analyzing the chain of historical events as well as social and demo-
graphical statistics, reports of various domestic and foreign NGOs and leaked US Embassy 
cables. In the fi rst part of this article, a brief historical overview of modern Bahrain is pre-
sented, starting with its declaration of independence in  and failure of a “constitutional 
experiment” in . Islamic revolution in Iran is seen here as one of the breaking points, from 
which the sectarian Sunni-Shiite strife is becoming more acute. However, contrary to popular 
explanation, I claim that the “Sunni-Shiite strife” in Bahrain is a self-fulfi lling prophecy sui 
generis. Since the Islamic revolution in Iran and a series of violent incidents, committed by 
Iran-backed movements (Islamic front for Liberation of Bahrain, for example), the Bahraini 
government became so much concerned about the “Shiite threat” in its policies that it actu-
ally helped to foster tension and to introduce sectarian strife even to those areas, where it was 
not present before. Whereas the notion of Irani interference into Bahraini matters might be 
true in the early s, it is becoming problematic since late s. US Embassy cables from 
the s show that, since late s, the government is unable to support its claims about 
Shiite ties with Iran by any concrete evidence at all. While Irani moral support to Bahraini op-
position is clear, there is currently no evidence of direct cooperation.

However unfounded the claims of Iran’s infl uence on today’s Bahraini Shiites 
might be, the government’s actions against the country’s Shiite majority are strongly infl u-
enced by it. Due to security concerns of the ruling Sunni minority, Shiites are prevented from 
equality in decision making, employment, conscription, housing etc. The opposition even 
accuses the government of perpetrating an organized policy of so-called “political naturali-
zation” (at-tajnis as-siyassi) in order to reverse the Sunni-Shiite ratio and make the Sunnis 
a majority. Unfortunately, aff airs like the infamous  “Bandargate” and reports about 
distribution of Bahraini citizenship to certain Saudi tribes en masse only helped to support 
these accusations in the eyes of the opposition. 

Be it caused by the tajnis or by ordinary economic immigration, typical for the 
other Gulf states as well, Bahrain’s population has nearly doubled in the last four years. 
I quote the demographical statistics to show the impacts of this population explosion. 
I quote the US diplomacy cables from -  to show that the American diplomats re-
ported many times about the increasing street violence and its causes and that since , 
they warned that the street mobs turn against foreign nationals, that the policemen (many 
of whom are foreign nationals) are under too much pressure and that any mistake on either 
side can lead to much more serious eruptions of violence. I argue that when talking about 
the Sunni-Shiite tensions in Bahrain, one must understand that the group identity of Bah-
raini Shiites contains a strong class and social aspects as well. 

While the sectarian themes do resonate in the protest, the scope of themes in 
the th February protest movement is much wider. The opposition protests against gerry-
mandering of electoral districts and against hiring of foreign nationals for security service, 
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