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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je vymezit specifika nevládní humanitární organizace Lékaři 

bez hranic jakožto aktéra mezinárodních vztahů, především prostřednictvím prezentace 

a činnosti organizace v průběhu implementace svých programů na počátku 

devadesátých let dvacátého století, kdy došlo k ukotvování procesu internacionalizace 

hnutí. Práce dále pokrývá problematiku dodržování závazku ke sdíleným hodnotám, ke 

kterým se Lékaři bez hranic hlásí a které zároveň pokládají principiální základy jejich 

činnosti. Na základě teoretického vymezení aktérství dochází ke komparaci tří misí 

Lékařů bez hranic implementovaných v Somálsku, Rwandě a Bosně a Hercegovině, kde 

na počátku devadesátých let dochází k vnitrostátním konfliktům. Z výzkumu vyplývá, 

že se Lékaři bez hranic v této periodě vyznačují silnou národní identitu jednotlivých 

sekcí, kdy ve zkoumaných případech můžeme pozorovat silné národnostní rysy zejména 

francouzské, belgické a nizozemské sekce, jejichž jednání je mnohdy protichůdné a 

nekoherentní. Závazek k dodržování dílčích hodnot je ze strany MSF naplňován s 

jednou výjimkou, a sice závazku dodržování neutrálního statutu. 

 

Abstract 

The aim of this Master thesis is to identify the specifics of non-governmental 

organization Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) as an actor of 

international relations, mainly through the presentation and activities of the organization 



   

during the implementation of its programs in the early 1990s, when the process of 

internationalization was consolidated. The thesis also covers the issue of respecting the 

commitment to shared values for which Doctors Without Borders claim responsibility, 

and which also represents the principles of their activities. Based on the theoretical 

framework of actorness, it is possible to compare three missions of Doctors Without 

Borders implemented during the internal state conflicts in Somalia, Rwanda and Bosnia 

and Herzegovina. The analysis shows that during this period, Doctors Without Borders 

is characterized by a strong national identity of particular sections, in that we can see the 

strong national features of the French, Belgian and Dutch sections, which often behaved 

contradictorily and incoherently. The commitment to respect the shared values is 

fulfilled with one exception, namely the obligation to respect the neutral status. 
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Úvod 

Po dlouhá staletí byly humanitární akce čistě v rukou církve, v devatenáctém století 

poté tato role přecházela na stát a humanitární organizaci Mezinárodní výbor Červeného 

kříže, založenou v roce 1863. Tento humanitární systém však i přes vytvoření 

humanitárních agentur pod záštitou Organizace spojených národů prošel v průběhu 

dvacátého století několika krizemi. Biaferská krize v roce 1967 je považována za 

zlomovou událost v moderním humanitárním systému. V důsledku této krize vznikla 

nevládní humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF, Médecins sans frontières).1  

A právě nevládní organizace Lékaři bez hranic bude předmětem zkoumání této práce. 

Jakožto humanitární organizace mají i MSF stanoveny své vlastní principy, které jsou 

zavázáni dodržovat. Za ty ústřední jsou považovány nestrannost, neutralita, nezávislost a 

závazek k dodržování lékařské etiky. Avšak s vývojem organizace se u  MSF zvyšuje 

tendence vynášet z míst, kde operují, svědectví - témoignage. I přestože je témoignage 

jedním z principů, které organizace vyznává a považuje jej za jeden z morálních aspektů 

své činnosti, není zanesen v její chartě. Možnost revize základních principů je interně 

konstantně projednávána.2  

V současné době jsou Lékaři bez hranic chrakterizováni svou vysokou mírou nezávislosti 

na státních dotacích, což jim zaručuje jejich nezávislý statut v rámci ozbrojených 

konfliktů.3 MSF na rozdíl od jiných nevládních organizací získávají díky svému prvenství 

v humanitární sféře a obrovskému povědomí u široké veřejnosti dostatečné množství 

finančních zdrojů4, díky nimž jsou nezávislí na státních dotacích.5 S otázkou financování 

je poté těsně spojen i proces internacionalizace. K tomuto fenoménu se MSF přiklonili v 

osmdesátých letech, kdy byl následně po založení Kanceláře Evropské komise pro 

humanitární pomoc (ECHO, The European Commission's Civil Protection 

and Humanitarian Aid Operations department) v roce 1992 ještě urychlen. ECHO se tak 

                                                           
1 Michel Maietta, Origine et évolution des ONG dans le système humanitaire international, Revue 
internationale et stratégique 2015/2, č.98, (DOI 10.3917/ris.098.0053), 53-59.  
2 Tom Scott Smith. Humanitarian dilemmas in the mobile world. Refugee Survey Quarterly, 2016,č.35,(DOI: 

10.1093/rsq/hdw001), 1–5. 
3 Johanna Siméant, What is going global? The internationalization of French NGOs ‘without borders’, Review 
of International Political Economy, 2005, (DOI:10.1080/09692290500339842), 854. 
4 Sylvie Brunel, L'humanitaire, nouvel acteur des relations internationales , Revue internationale et 
stratégique 2001/1, č.41, (DOI 10.3917/ris.041.0093  ), 93-110. 
5 Elsa Rambaud, L'organisation sociale de la critique à Médecins sans frontières , Revue française de science 
politique 2009/4 , č. 59, (DOI 10.3917/rfsp.594.0723), 723-756. 
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stala jedním z největších přispěvatelů evropských humanitárních nevládních organizací. 

Díky internacionalizaci dostávají organizace větší finanční potenciál, dosahují větší 

základny přispěvatelů, mohou dosáhnout vyšší míry profesionality (díky rozličnému 

personálnímu složení pak mohou operovat i v nefrankofonních oblastech) a zvyšuje se tak i 

jejich míra kredibility a autority v rámci mezinárodního dění.6  

Z okruhu činností, kterými se MSF zaobírají, vyvstává široké pole pro možný výzkum. 

V tomto ohledu je důležité zmínit, že tvorba, která reflektuje aktivity Lékařů bez hranic, je 

značně rozsáhlá, nicméně poměrně malá část publikací zkoumá tuto organizaci jako aktéra 

mezinárodních vztahů. Velká část odborné literatury zkoumá MSF z čistě medicínského 

úhlu pohledu, zvláště pak zkoumá jejich přínos a činnost na poli urgentní a tropické 

medicíny. Mezi další pole výzkumu, která jsou hojně zpracovávána, patří také logistické, 

personální, marketingové, či fundraisingové strategie. Jak již bylo nastíněno a jak zároveň 

napovídá název práce, předmětem předkládaného výzkumu je nahlížet na Lékaře bez 

hranic jako na aktéra mezinárodních vztahů a definovat možná specifika v prezentaci a 

činnosti organizace v průběhu implementace svých programů na počátku devadesátých let 

dvacátého století. Období po konci Studené války spolu s koncem bipolárního systému 

vyúsťuje v postupnou globalizaci. Současně také dochází k ukotvování procesu 

internacionalizace v rámci hnutí Lékařů bez hranic. Toto období se dále vyznačuje 

nárůstem počtu vnitrostátních ozbrojených konfliktů.  

Diplomová práce se tak do debaty ohledně Lékařů bez hranic a jejich humanitární 

činnosti začleňuje upřením pozornosti na specifika této nevládní organizace jako aktéra 

mezinárodních vztahů na počátku devadesátých let dvacátého století prostřednictvím 

srovnání vyvíjených aktivit v rámci implemetace zdravotnických a asistenčních programů 

ve vybraných ozbrojených konfliktech. Interpretace specifik Lékařů bez hranic jako aktéra 

mezinárodních vztahů si zároveň klade za cíl alespoň drobně přispět do stávající debaty 

pojednávající o tomto subjektu. Vzhledem k tomu, že se práce nesoustředí na unikátní 

případ, může tak přispět ke komplexnějšímu pochopení prvků, kterými se jednání MSF 

v rámci mezinárodního systému vyznačuje. Je třeba zdůraznit, že předmětem práce není 

deskripce ani analýza událostí, které se ve vymezených časových horizontech odehrály, ale 

bližší analýza předem stanovených okruhů činností MSF. 

                                                           
6 Johanna Siméant, What is going global? The internationalization of French NGOs ‘without borders’, Review 
of International Political Economy, 2005, (DOI:10.1080/09692290500339842), 854. 
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Cílem práce je tedy zodpovědět otázku, jaká specifika jsou spojená s činností nevládní 

organizace Lékaři bez hranic a zároveň zanalyzovat jak se prezentuje v rámci 

mezinárodních vztahů. Dále se práce dotýká problematiky principiálních hodnot 

organizace, kdy zkoumá, zda Lékaři bez hranic dostávají závazku dodržování sdílených 

hodnot, ke kterým se hlásí. Autorka práce vychází z předpokladu, že Lékaři bez hranic své 

sdílené hodnoty, které vytvářejí principiální základ  jejich činnosti a zároveň zaručují jejich 

nedotknutelnost, jakožto humanitární organizace, dodržují. 

Z metodologického hlediska bude práce zpracována jako komparativní případová 

studie. Touto metodologií se rozumí výzkum dvou nebo několika případů, jejíž cílem je 

provést srovnávací analýzu za účelem ověření výkladu stávající teorie. Již od 

sedmdesátých let 20. století platí komparativní studie za jednu z hlavních metod v rámci 

politického a sociálního průzkumu. V této oblasti je poté považována za jednou z 

nejstarších metodologií. Komparativní studie může být využita i k záměru vytváření a 

testování nových teorií, nicméně v tomto ohledu nedojde k jejímu využití. Aplikací této 

metodologie autorka cílí k odhalení specifik v rámci zkoumaného vzorku7 a dále nám dle 

Druláka umožňuje „zaměření se na pozorování empirické reality namísto manipulace s 

proměnnými“.8   

Jak již bylo zmíněno, práce se zaměřuje na komparaci tří případů. Bude se zabývat 

pouze misemi, jejichž trvání je u konce a které pojí identická, či obdobná kvalifikace, tím 

docílíme komparace podobných situací. Konkrétně se jedná o analýzu misí MSF, které se 

uskutečnily na počátku devadesátých let v Somálsku, Rwandě a Bosně a Hercegovině. 

Tedy v období, které následovalo po procesu internacionalizace organizace a které je 

charakterizováno jako zlomové, co se týče aktivit a vymezení aktérů na mezinárodní scéně. 

Výběr byl dále podmíněn zaměřením mise, tedy problematikou, kterou se zaobírala. Z 

tohoto hlediska byly vyselektovány programy, které byly implementovány v zemích 

sužovaných vnitrostátními konflikty.  

Zodpovězení výzkumné otázky je možné díky vymezení kritérií vyplývajících 

z teoretického ukotvení práce, která jsou blíže specifikována v první kapitole studie. 

Jednotlivá kritéria vyplývají z konceptuálního rámce aktérství autorů Voglera 

                                                           
7 Petr Drulák, Jak Zkoumat Politiku,(Praha: Portál,2008), 62-66. 
8 Ibid.,83. 
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a Brethertonové.9  Prvním kritériem je koncepce příležitosti zaměřující se na analýzu 

vnějších faktorů, které v rámci mezinárodních vztahů znemožňují či umožňují činnost 

aktéra. Druhé výzkumné kritérium vychází z koncepce přítomnosti, kdy přítomnost 

reprezentuje identitu entity. Poslední kritérium je stanoveno na základě koncepce 

schopnosti organizace, tato dimenze představuje závazky aktérů k dodržování sdílených 

hodnot a dále pak schopnosti subjektů konzistentního a koherentního jednání.  

Předkládaná práce sestává ze tří částí teoretické, analyticko-deskriptivní a analytické. V 

první z nich jsou blíže představena teoretická východiska práce. První kapitola tak 

přibližuje teorii mezinárodních vztahů ve spojitosti s konceptem aktérství a pojetím moci a 

v neposlední řadě prezentuje humanitární principy. Tento oddíl dále blíže specifikuje 

nevládní organizace (NO) jako aktéra mezinárodních vztahů se zaměřením na organizaci 

Lékaři bez hranic a přizpůsobení vybrané teorie aktérství  pro účely této práce.   

V následujícím oddílu sestávajícím z druhé kapitoly je krátce nastíněn historický vývoj 

organizace, její institucionální struktura a hodnoty, které vyznává. Tento oddíl čerpá 

především ze sekundárních, ale i primárních zdrojů, jako je Charta Lékařů bez hranic. 

Třetí část se zabývá komparací a analýzou činnosti Lékařů bez hranic spojenými se 

třemi misemi v průběhu devadesátých let, tj. mise v Somálsku v letech 1991-1993, mise ve 

Rwandě v letech 1994-1995 a mise v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995. Každý 

případ je rozebrán v samostatné kapitole. Ta je následně členěna do jednotlivých 

podkapitol dle analyzovaných okruhů: zaprvé sekce, které se angažovaly ve vybraných 

misích (dimenze příležitosti a schopnosti), zadruhé způsob vynášení svědectví 

z jednotlivých misí (dimenze schopnosti a přítomnosti), zatřetí identita organizace, 

percepce ve vnějším prostředí (dimenze přítomnosti), začtvrté další aktivity vyvíjené 

v souvislosti s misí (dimenze schopnosti a přítomnosti).  

Analytická část je pak uzavřena poslední šestou kapitolou, která vzájemně komparuje 

jednotlivé případy. Ze vzniklého porovnání následně předkládá, na základě teoretických 

předpokladů definovaných v první kapitole, specifika prezentace a činnosti Lékařů bez 

hranic v rámci mezinárodního dění. Analytická část poté čerpá jak ze sekundárních 

(případové práce a publikace vydané výzkumnou nadací Lékařů bez hranic CRASH, 

akademické články a další publikace pojednávající o této organizaci), tak z primárních 

                                                           
9 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006). 
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zdrojů jako jsou interní analýzy organizace, expertní zprávy z terénu, tiskové zprávy, 

zprávy z vyšetřování státních a mezinárodních institucí, interní komunikace organizace, 

audiovizuální prameny, atp..  

V rámci práce je pak rozvinuta kvalitativní obsahová analýza zkoumaných dokumentů. 

Tato metoda sloužila již k odbornému výkladu starověkých textů.10 Dle Hendla by se dala 

kvalitativní analýza definovat jako „analýza dokumentů a textů s cílem rozkrýt jejich 

vlastnosti s ohledem na položenou otázku.“11 Obsahová analýza v kvalitativním výzkumu 

sleduje nejenom obsah sdělení, stejně tak jako analýza kvantitativní, ale i jeho další 

aspekty jako je „forma sdělení, motiv sdělení, adresát sdělení nebo komunikační efekt 

sdělení“12. Tato metoda výzkumníkovi umožňuje analyzovat různé typy textů a dále 

vytvářet komplexní pohled na zkoumaný objekt.13  

Závěr práce přináší poznatky reflektující specifika činnosti a prezentace Lékařů bez 

hranic ve vymezeném období. Nakonec jsou naznačeny i možnosti pro další výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Reichel Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 1. vydání. (Praha : GradaPublishing, 2009), 127-128. 
11 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, (Praha: Portál, 2008), 388. 
12 Reichel Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 1. vydání. (Praha : GradaPublishing, 2009), 127. 
13 Ibid.,127-128. 
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1. Teoretická východiska 

 Tato kapitola ukotvuje diplomovou práci z teoretického hlediska. Vzhledem 

k tématu práce je v prvé řadě důležité vymezení pojmů mezinárodních vztahů a jejich 

aktérů. Dále představuje chápání moci, humanitární principy a nevládní organizace jako 

aktéra mezinárodních vztahů se zaměřením na organizaci Lékaři bez hranic.  

 

1.1 Aktéři mezinárodních vztahů 

 Termín mezinárodní vztahy se, tak jako ho chápeme dnes, objevil až v osmnáctém 

století. Nicméně skutečnost, kterou představuje, sahá mnohem dále do historie.  

V evropském kontextu se pak dotýká až antického Řecka.14 Předmětem zkoumání 

mezinárodních vztahů (MV) je dle Druláka „kontakt mezi politickými útvary, které jsou 

vůči sobě navzájem více méně autonomní.“15 Na počátku dvacátých let devatenáctého 

století, kdy byl jako obor vědního bádání založeno studium mezinárodních vztahů, se 

výzkum MV opíral zejména o liberální myšlení. Jeho snahou poté byl důraz na reformy, 

které by vedly k zamezení ozbrojených konfliktů prostřednictvím vytváření a posilování 

mezinárodních institucí, mezistátní ekonomické spolupráce a posílení mezinárodního 

práva. 16 S vývojem událostí v průběhu třicátých let dvacátého století, kdy versailleský 

systém procházel rozsáhlou krizí, vzrůstal kritický postoj ohledně liberálního 

pojetí výzkumu MV. Edward Hallet Carr koncem třicátých let přichází s alternativním 

přístupem k výzkumu MV, realismem. Je však třeba zdůraznit, že zřejmě neexistuje žádná 

naprosto platná nebo jediná možná interpretace teoretických přístupů, jako je liberalismus, 

či realismus, či dalších teoretických přístupů v oboru mezinárodních vztahů. Je však možné 

učinit výběr stěžejních myšlenek těchto přístupů, které formovaly velké diskuse (great 

debates) od vzniku tohoto oboru až po jeho současnost.17 Přičemž dle tradičního 

realistického přístupu stát disponuje veškerou kontrolou nad teritoriem, populací a zdroji 

v rámci svých vytyčených hranic. Na národní státy je nahlíženo jako na nositele veškeré 

domácí i mezinárodní politiky, a tudíž jako na jediného možného aktéra mezinárodních 

vztahů.18 Státy je dle tradičního realistického přístupu nutné považovat za racionálně 

                                                           
14 Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů,(Praha: Portál, 2010), 12. 
15Ibid.,12. 
16 Ibid., 47. 
17 Jan Karlas, Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy, Vol. 39, č.2 (2004), 6. 
Dostupné na: https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112 (konzultováno 28.2.2018). 
18 Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů,(Praha: Portál, 2010), 47-48, 55. 

https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112
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jednající aktéry, na základě čehož pak můžeme analyzovat i predikovat jejich jednání.19 Až 

do šedesátých let dvacátého století převažoval tradiční realistický přístup ke zkoumání 

MV, v jehož středu zájmu figuroval stát. Do té doby bylo nahlíženo např. na mezinárodní 

organizace typu Organizace spojených národů (OSN) pouze jako na nástroj jejich 

členských států, nikoliv jako na samostatný subjekt.20 Na druhé straně liberalismus 

považuje jako základního aktéra mezinárodních vztahů jednotlivce. To ovšem neznamená, 

že liberalismus nepovažuje stát za ústředního aktéra MV. Na stát však nahlíží jiným úhlem 

pohledu. Vzhledem k tomu, že zahraničněpolitické jednání státu se odvíjí od požadavků 

společnosti, nepovažuje stát za autonomního aktéra. Na rozdíl od realismu se liberalismus 

dále domnívá, že stát není aktérem ani racionálním, ani unitárním.21 Dle Karlase „v centru 

jeho pozornosti není stát jako unitární aktér, ale představitelé státu a byrokratické 

jednotky, z nichž se stát skládá.“22  

 

 V roce 1962 Wolfers připouští ve své práci Discord and collaboration in 

international relations výskyt nevládních aktérů, kteří zaujímají v rámci MV roli 

spoluaktérů interagujících spolu s národními státy.23 Od sedmdesátých let dvacátého století 

vzniká mnoho přístupů, které zpochybňují tradiční realistický státocentrický náhled na 

mezinárodní systém. Young24 například identifikuje některé nestátní aktéry jako tzv. 

„mixed actors“, kteří ve svém jednání nutně nepodléhají národním státům. V té době 

Cosgrove, Twitchett25 i Sjöstedt26 zdůrazňují také behaviorální kritéria, dle kterých lze 

definovat aktéra MV. Z tohoto hlediska Cosgrove a Twitchett popisují autonomii vnitřních 

institucí a procesů jako jeden z nejdůležitějších aspektů aktérství. Tuto tezi podporuje i 

Gunnar Sjöstedt, který dále akcentuje i tzv. „actor capability“ (schopnost aktéra), kterou 

vymezuje jako „schopnost jednat aktivně a úmyslně ve vztahu k ostatním aktérům 

                                                           
19 Jan Karlas, Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy, Vol. 39, č.2 (2004), 7. 
Dostupné na: https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112 (konzultováno 28.2.2018). 
20 Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů,(Praha: Portál, 2010), 47-48, 70. 
21 Jan Karlas, Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy, Vol. 39, č.2 (2004), 7. 
Dostupné na: https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112 (konzultováno 28.2.2018). 
22 Ibid.,7. 
23 Ronja Scheler, The EU as a Global Actor: Framework for Analysis, (Berlin, 2014), 4-5. 
24 Oran Young, The actors in World Politics v publikaci James Rosenau, Vincent Davies a Maurice East (ed.), 
The Analysis of International politics, (New York: Free Press: 1972), 136. 
25 Carol A. Cosgrove, Kenneth J. Twitchett, The New International Actors: The UN and the EEC, (London: 

Macmillan, 1970). 
26 Gunnar Sjöstedt, The External Role of the European Community, (Farnborough: Saxon House, 1977). 

https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112
https://mv.iir.cz/index.php/mv/article/view/112
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mezinárodního systému“27. Tato schopnost dle Sjöstedta vychází z vnitřních prostředků 

samotného aktéra. Z behaviorálního hlediska by se dal aktér definovat jako subjekt, který 

je schopen rozhodovacího procesu a vytyčení svých cílů, který je tudíž schopen cíleného 

jednání.28  

  

 Na konci Studené války, kdy dochází k postupné globalizaci a tím i čím dál tím 

větší diverzifikaci aktérů mezinárodních vztahů, David Allen a Michael Smith poprvé 

vymezili ve svém článku Western Europe’s presence in the contemporary international’s 

arena vnější dimenzi aktérství. Do té doby se autoři soustřeďovali pouze na vymezení 

vnitřní dimenze aktérů. Allen a Smith představili koncept mezinárodní přítomnosti, dle 

něhož má přítomnost větší význam než aktér samotný. Přítomnost je pak definována 

kombinací následujících faktorů: „reputací a legitimitou, schopností jednat a mobilizovat 

zdroje, pozicí, kterou zaujímá v percepci a očekávání tvůrce politik.“29 Koncept se 

pohybuje mezi dvěma liniemi, kdy jsou mezinárodní subjekty přítomny buďto 

v hmatatelné, či nehmatatelné formě. Dále jsou pak vnímány pozitivně, anebo negativně. 

Pakli-že dojde  k propojení linií, může subjekt prezentovat iniciátora (initiator), zábranu 

(barrier), síto (filter), či nositele formy (shaper).30 

  

 K propojení vnitřní a vnější dimenze aktérství pak dochází v pozdních 

devadesátých letech, kdy ve své studii States, Agency, and Rules: The European Union 

in Global Environmental Politics31 Jupille a Caparaso představují rámec, ve kterém 

vymezují čtyři základní prvky aktérství: uznání, soudržnost, autoritu a autonomii. Aktérství 

pak vzniká na základě těchto vnitřních a vnějších faktorů, či jejich vzájemných 

kombinací.32 Na takzvané konstruované aktérství, tedy na propojení vnitřní a vnější 

dimenze, poté navazují i Charlotte Bretherton a John Vogler v knize The European Union 

as a Global Actor33. Autoři taktéž vymezují aktérství pomocí kombinace vnitřních a 

                                                           
27 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006), 
17. 
28 Ibid.,16-17. 
29 David Allen, Michael Smith, Western Europe's Presence in the Contemporary International Arena, Review 
of International Studies (1990), 21. Ddotupné na: https://www.jstor.org/stable/20097206 (konzultováno 
10.2.2018). 
30 Ibid., 19-21. 
31 Joseph Jupille, James A. Caparasso, States, Agency, and Rules: The European Union in Global 
Environmental Politics, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 213-230. 
32 Ronja Scheler. The EU as a Global Actor: Framework for Analysis, (Berlin, 2014), 9-10. 
33 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006). 

https://www.jstor.org/stable/20097206
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vnějších faktorů. Podle jejich teoretického rámce se však jedná o příležitost, přítomnost a 

schopnost (opportunity, presence and capability). Příležitost představuje externí faktory 

znemožňující, nebo umožňující činnost aktéra. Přítomnost reprezentuje schopnost aktéra 

externě ovlivňovat jednání, percepci a očekávání dalších aktérů. Dále přítomnost 

reflektuje, jaké má aktér postavení a reputaci ve vnějším prostředí, podílí se tak na jeho 

identitě a charakteru. Schopnost znamená dovednost využít své přítomnosti, či možností 

vyplývajících z vnitřního uspořádání instituce. V této souvislosti definují čtyři náležitosti, 

které definují aktérství: domácí legitimita aktéra, závazek k dodržování sdílených hodnot, 

schopnost identifikovat své priority a vytvářet strategie (konzistentnost a koherence) a 

neposledně využití politických, diplomatických, ekonomických i vojenských prostředků.34 

 

 Kdo je tedy aktér mezinárodního systému? Dle tradičního státocentrického pojetí 

jsou ústředním aktérem státy. Ostatní jednotky jako mezinárodní organizace, či nadnárodní 

korporace jsou považovány jako státu podřízené subjekty. Bertherton a Vogler definují 

aktéra jako subjekt, který je schopný činnosti a rozhodovacích procesů, přičemž jeho 

činnost je podmíněna vzájemnou interakcí mezi jeho vnitřní strukturou a charakterem, jeho 

schopnostmi a příležitostmi. Tato definice však zahrnuje celkem široký význam tohoto 

termínu.35 Dle Richarda Langhorna mohou být aktéři MV prezentování jako národní státy 

a jejich instituce, které společně s mezistátními organizacemi reprezentují tradiční 

představitele mezinárodního systému. Dále pak rozlišuje nevládní organizace 

mezinárodního charakteru36, obchodní korporace a nadnárodní organizace sociálního hnutí 

(Transnational Social Movement Organizations).37 

                                                           
34 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006), 
25-35. 
35 Ibid., 15-35. 
36 Pakliže chápeme nevládní organizace jako aktéra mezinárodních vztahů, je dále důležité vymezení vztahu 
mezi nimi a mezinárodně právním principem. Je třeba zdůraznit, že NO jsou z pravidla ustanoveny a 
upravovány vnitrostátním právem. Tomuto právu poté podléhá i v případě, že došlo k jejímu ustanovení dle 
práva jiného. Legislativě daného státu, poté podléhají veškeré operace NO odehrávající se na jeho území. To 
ovšem neznamená, že by se nevládní organizace nemohly účastnit právních vztahů, které nepodléhají 
žádnému vnitrostátnímu právnímu řádu. V současné debatě ohledně aktérů mezinárodního práva převládá 
teorie, která „za primární subjekty mezinárodního práva považuje státy, zároveň však přiznává omezenou 
mezinárodněprávní subjektivitu i jiným nestátním útvarům.“ v Pavla Šlapáková, Role mezinárodních 
nevládních organizací v mechanismu ochrany lidských práv. (Praha 2008), 22, 25. a Peter Sollis, Partners in 
development? The state, nongovernmental organisations and the UN in Central America, Third World 
Quarterly, Vol. 16, č. 3, 1995, 528. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/3992891 (konzultováno 
25.1.2018). 
37 Richard Langhorne, The Diplomacy of Non-State Actors, Diplomacy and Statecraft, 16 (2005): 334-335., 
http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 25. 1. 2018). 

https://www.jstor.org/stable/3992891
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 V souvislosti s konceptem aktérství je pak i těsně spojené uchopení moci a její 

chápání. Je možné, aby byl za aktéra považován někdo, kdo nedisponuje určitou měrou 

moci? Jak lze vůbec definovat moc jako takovou? Moc hraje zásadní roli ve výzkumu 

mezinárodních vztahů, její shromažďování je dle realistického pojetí jeden ze základních 

cílů aktéra MV. Přestože moc může představovat řadu dimenzí, realistické pojetí moci 

aktérů MV akcentuje především jejich materiální dispozice, které jsou představovány 

hlavně vojenskou silou.38 Naproti tomu sociolog Max Weber ve svém díle Economy and 

Society39 definuje moc následujícím slovy: „dokázat prosadit vlastní vůli i tehdy, když se 

někdo další snaží oponovat“40.  Na Weberův koncept navazuje v roce 1961 politolog 

Robert Dahl41, který vymezuje moc tak, že „A donutí B udělat to, co by jinak B 

neudělalo.“42 Definice obou autorů lze chápat jako vztahové, nebo-li relativistické pojetí 

moci. Nicméně Dahlovu definici do značné míry zpochybňuje Ailon Galit se svém článku 

z roku 2006 What B Would Otherwise Do: A Critique of Conceptualizations of „Power“ in 

Organizational Theory43 dle něhož „hodnocení moci vyžaduje nejen povědomí o tom, co B 

dělá, ale zároveň jistotu, že jde skutečně o něco, co by B neudělalo.“44  

 

 Další výraznou postavou zabývající se teorií MV je bezpochyby Američan 

Joseph Nye. Dle Nyeovy45 koncepce lze rozlišit dvě pojetí moci, kterou mohou státní 

subjekty disponovat v rámci MV, tzv. tvrdou a měkkou moc (hard power a soft power). 

Tvrdá moc představuje vojenské a ekonomické prostředky státu, kdežto měkká moc 

reprezentuje kulturu, zahraniční politiku a politické hodnoty dané země. První z těchto 

konceptů by se dal chápat jako donucovací, či nátlakové prostředky státu. Druhý z nich se 

poté soustředí spíše na atraktivitu dané země, jejíž činnost a kroky jsou hodné následování 

                                                           
38 Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů,(Praha: Portál, 2010), 55. 
39 Max Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, (Berkeley: University of California 
Press: 1978), 53. 
40 Ibid., 53. 
41 Robert A. Dahl: Who Governs? Democracy and Power in an American City, (New Haven: Princeton 
University Press, 1961), 1. 
42 Ibid., 1. 
43  Ailon Galit, What B Would Otherwise Do: A Critique of Conceptualizations of „Power“ in Organizational 
Theory. Organization, 13, 2006, č. 6. Dostupné na: https://www.jstor.org (konzultováno 10.2.2018). 
44Ibid., 772. 
45 Joseph S. Nye, Jr., Soft power: The Means to success in World Politics, (New York: Public Affairs, 2004). 

https://www.jstor.org/
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ostatními aktéry MV. 46 Charles Kegley a Eugene Wittkopf47 definují moc v rámci MV 

jako „schopnost uplatňovat vliv, prosazovat a ochraňovat národní zájmy a utvářet pravidla 

vlády mezinárodního systému“48.  V této souvislosti se poté může jevit značně 

problematicky vymezení pojmů moci a vlivu, které mohou být v mnoha případech 

zaměněny. Kalevi Holsti49 vymezuje vliv jako určitý specifický druh moci. Vliv považuje 

za nezbytnou dimenzi moci, kterou chápe jako „obecnou schopnost státu kontrolovat 

chování ostatních.“50  

 

1.2 Humanitární principy 

Humanitární principy tvoří podstatu a zároveň podmiňují humanitární akce jako 

takové. Tyto principy jsou úzce spjaty s mezinárodním humanitárním právem a se 

založením humanitární organizace Mezinárodní výbor Červeného kříže (CICR, Comité 

international de la Croix-Rouge), založené v roce 186351, přičemž Ženevské a Haagské 

úmluvy, které definují a stanovují ochranu účastníků ozbrojených konfliktů, jsou v dnešní 

době považovány za základ mezinárodního humanitárního práva.52 Organizace spojených 

národů mezi humanitární principy řádí humanismus, neutralitu, nestrannost a nezávislost. 

Tyto principy poté slouží k zajištění a vytváření přístupu „k postiženým skupinám obyvatel, 

ať v souvislosti s přírodní katastrofou, ozbrojeným konfliktem nebo složitou mimořádnou 

událostí. Podpora dodržování humanitárních zásad během akce je základním prvkem 

účinné humanitární koordinace [….].“53 

Účelem principu humanismu je zajistit ochranu života a zdraví všech lidských 

bytostí. A dále pak zaručit, že se s nimi bude jednat s respektem. Nestrannost garantuje, že 

jsou veškeré humanitární akce poskytovány v souladu s potřebou a vážností situace bez 

                                                           
46 Joseph S. Nye, Jr., Soft power: The Means to success in World Politics, (New York: Public Affairs, 2004)., 5-
11. 
47 Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, World Politics. Trend and Transformation, (New York: St. Martin’s 
Press:1993) 
48Ibid., 391. 
49 Kalevi J. Holsti, International Politics. A Framework for Analysis, (Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.: 
1995). 
50 Ibid., 118. 
51 Michel Maietta, Origine et évolution des ONG dans le système humanitaire international, Revue 
internationale et stratégique 2015/2, č.98, (DOI 10.3917/ris.098), 54. 
52 Ibid.,54. 
53 Janique Alesia Thoele,OCHA: Que signifient les principes humanitaires?, (New York: 2011),1-2. Dostupné 

na: https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-
%20French.pdf (konzultováno 30.11.2017). 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf
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ohledu na rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání, pohlaví, sociální třídu, anebo 

politickou příslušnost účastněných. Díky nezávislosti mohou být veškeré humanitární akce 

implementovány bez ohledu na zájmy třetích stran. Organizace tedy jednají zcela 

autonomně bez jakýchkoliv politických, vojenských, ekonomických, či dalších záměrů 

jiných aktérů. Princip neutrality zaručuje, že nebudou humanitární aktéři zaujímat ani 

jednu ze stran konfliktu – politického, náboženského, ideologického, či rasového.54 

Humanitární nedotknutelnost organizací, jejichž personál, majetek ani činnost by se 

neměly stát předmětem útoku, by poté měla být garantována především principem 

neutrality a nestrannosti.55 

1.2.1 Koncept neutrality 

Z etymologického hlediska pochází slovo neutralita z latinského zájmena neuter, 

které v překladu znamená „žádný z obou“.56 Tento pojem je tedy velmi obecný a 

nejednoznačný. Je nutné podotknout, že neexistuje jednotná definice neutrality. Pro 

ucelený přehled bude potřeba uvést definic vícero, a vymezit tak neutralitu ve vztahu 

k mezinárodním vztahům, mezinárodnímu právu a v neposlední řade k humanitárním 

principům. 

Koncept neutrality se vyskytoval již v antickém Řecku, kdy jednotlivé městské 

státy vyhlašovaly neutrální statut v průběhu období konfliktů. Tento postoj byl chápán jako 

druh pasivního odporu k hegemonii ostatních států.57 Neutralita může být z pohledu 

mezinárodních vztahů definována jako ustanovení státu ohledně ochrany své suverenity. 

V průběhu devatenáctého století se v rámci mezinárodních vztahů začaly formovat první 

neutrální státy (Švýcarsko, Belgie, Lucembursko), které se vyznačovaly svou nestranností 

v rámci válečných konfliktů. Koncem dvacátého století, kdy došlo k rozštěpení bipolárního 

světa, a nastala tak postupná globalizace, se změnila i celková koncepce bezpečnosti. S tím 

                                                           
54 Janique Alesia Thoele,OCHA: Que signifient les principes humanitaires?, (New York: 2011),1-2. Dostupné 
na: https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-
%20French.pdf (konzultováno 30.11.2017). 
55 Kenneth Anderson, Humanitarian Inviolability in Crisis:The Meaning of Impartiality and Neutrality for U.N. 
and NGO Agencies Following the 2003–2004 Afghanistan and Iraq Conşicts, Harvard Human Rights Journal, 
Vol. 17, 2004),41. Dostupné na:http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 25. 1. 2018). 
56 Etymology dictionary, neuter, adj. Dostupné na: 
https://www.etymonline.com/word/neuter?ref=etymonline_crossreference (konzultováno 30.11.2017). 
57 David J. Bederman, International Law in Antiquity (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),216-
217. 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf
https://www.etymonline.com/word/neuter?ref=etymonline_crossreference
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se změnil i pohled na neutralitu, která dle Agiusové58 víceméně již nemá své místo 

v bezpečnostním diskuzru. V současné době je neutralita chápána spíše jako reakce, či 

postoj vůči mimostátním mezinárodním seskupením či akcím.59 

Koncept neutrality se v mezinárodním právu vyvíjel již od Vídeňského kongresu, 

kdy byl poprvé ustanoven. V průběhu let byl poté několikrát kodifikován Haagskými 

úmluvami.  Mezinárodně právní hledisko vymezuje neutralitu jako právo státu neúčastnit 

se válečných operací v jakékoliv podobě. Stát tedy zůstává v průběhu konfliktu 

nestranný.60  Kegley poté neutralitu definuje jako „právní doktrínu, která státu poskytuje 

právo a povinnost zůstat nezúčastněným protivníkem během války“.61 Mezinárodní právo 

dnes rozeznává základní dva druhy neutrality: neutralitu trvalou a prostou, neboli 

válečnou. V současné době jsou však uznávány i další druhy neutrality, ty jsou ovšem 

považovány za odnože druhů základních. 62 

V kontextu humanitárních principů neutralita znamená, že žádná z humanitárních 

organizací nebude svou činností podporovat ani jednu ze stran konfliktu.63 V současné 

době se objevují teze, které neutralitu nevládních organizací zpochybňují jako jejich 

ústřední zásadu. Anderson64 konstatuje, že vzhledem k rostoucímu portfoliu činností, které 

humanitární organizace vykonávají (v mnoha případech se jejich činnost netýká pouze 

bezprostřední humanitární, ale i rozvojové pomoci), se jejich neutrální statut zdá být do 

značné míry diskutabilní a pro mnohé subjekty i neexitující. Dále pak nastoluje otázku, zda 

je tento princip morální. Tuto tezi poté podporuje i Tom Scott Smith 65, který se domnívá, 

že by neutralita neměla dále patřit mezi převládající humanitární principy. Na druhou 

                                                           
58 Christine Agius, The social construction of Swedish neutrality. Challenges to Swedish 

identity and sovereignty,(Manchester and New York: Manchester University Press: 2006). 
59 Christine Agius, The social construction of Swedish neutrality. Challenges to Swedish 

identity and sovereignty,(Manchester and New York: Manchester University Press: 2006), 35-36. 
60 Christine Agius, The social construction of Swedish neutrality. Challenges to Swedish 

identity and sovereignty,(Manchester and New York: Manchester University Press: 2006),15. 
61 Charles Kegley, World Politics. Trend and Transformation,( Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2007), 
532.   
62 Pavel Šturma. a kol., Smysl neutrality v dnešní Evropě: příklad Rakousko: Sborník z konference/ Právnická 

fakulta UK, (Praha: Ediční středisko PF UK,1998),16. 
63Kenneth Anderson, Humanitarian Inviolability in Crisis:The Meaning of Impartiality and Neutrality for U.N. 
and NGO Agencies Following the 2003–2004 Afghanistan and Iraq Conşicts, Harvard Human Rights Journal, 
Vol. 17, 2004), 41. Dostupné na:http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 25. 1. 2018). 
64 Ibid.,64. 
65 Tom Scott Smith, Humanitarian Dilemmas in a Mobile World, Refugee Survey Quarterly, (2016, 35),(DOI: 
10.1093/rsq/hdw001),6-7. 
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stranu zde zůstávají i její stálí zastánci, kteří pevně věří, že právě neutralita dává základy 

k humanitárním akcím.66 

 

1.3 Lékaři bez hranic jako aktér mezinárodních vztahů 

 

 Tato práce se bude zaměřovat na analýzu nevládní organizace Lékaři bez hranic 

(MSF), jako aktéra mezinárodních vztahů. Vzhledem k Langhornovu67, Bretherton a 

Voglerovu68 vymezení aktérů mezinárodních vztahů, lze nevládní organizace považovat 

jako aktéra mezinárodního dění. Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat analýzou 

nevládní organizace, je důležité si tento pojem nejprve vymezit. 

 

Termín nevládní organizace by se dal označit jako víceméně novodobý. I přestože 

je tento termín relativně nový, soukromé subjekty, které vykonávaly činnost dnešních 

nevládních organizací, aktivně participovaly v mezinárodních vztazích již zhruba před 

dvěma staletími69. Dle Willettse byl termín nevládní organizace poprvé použit v roce 1945 

v důsledku ustanovení Charty OSN a její potřeby rozlišení mezi právy na participaci 

v mezinárodních vztazích pro mezivládní specializované agentury a pro mezinárodní 

soukromé organizace. Dle vymezení OSN mohou být jako nevládní organizace definovány 

veškeré soukromé subjekty, které nespadají pod vládní kontrolu. Willetts pak dále rozvíjí 

definici nevládní organizace jako dobrovolné nezávislé sdružení lidí, jednajících za 

společně vytyčeným účelem, který si neklade za cíl ilegální, výdělečnou, či vládní činnost. 

70 Dle Andrewa Claphama71  mohou být nevládní organizace spolu s korporátními 

společnostmi, náboženskými, ozbrojenými, či teroristickými skupinami chápány jako 

nestátní aktéři mezinárodních vztahů. V neposlední řadě mohou být NO chápány jako širší 

                                                           
66 Marion Harrof Tavel. Principles under fire: does it still make sense to be neutral?, (ICRC: 2003),1.Dostupné 
na: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5vueea.htm (konzultováno 8.11.2017). 
67 Richard Langhorne, The Diplomacy of Non-State Actors, Diplomacy and Statecraft, 16 (2005): 334-335., 
Dostupné na: http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 25. 1. 2018). 
68 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006). 
69 Assemblée nationale, Rapport d’information sur  les vecteurs privés d’influence dans les relations 
internationales, 18.10.2011,19. Dostupné na: http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3851.asp 
(konzultováno 8.11.2017). 
70 Peter Willetts, What is a non-governmental organization? v Social and Economic Development vol. 3(Eolss 
Publishers ltd., 2002), 25 -27. 
71 Andrew Clapham, Non state actors. 2009. Dostupné na: 
https://www.researchgate.net/publication/228227478_Non-State_Actors (konzultováno 8.11.2017). 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5vueea.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3851.asp
https://www.researchgate.net/publication/228227478_Non-State_Actors


18 
 

pojetí občanské společnosti.72 Jak lze zde vidět, vymezení pojmu nevládní organizace není 

v odborné literatuře jednotné, přestože jsou si jednotlivé definice poměrně podobné, pro 

tuto práci bude stěžejní definice Petera Willettse z důvodu její komplexnosti.  

 

Nevládní organizace v současné době operují v mnoha sférách lidské činnosti od 

prosazování lidských práv, přes environmentální otázky, až k humanitární, či rozvojové 

pomoci. Pole působnosti NO je tedy velmi rozmanité.73 Postavení NO v mezinárodním 

společenství je vymezeno v Chartě OSN, kdy bezprostředně po skončení druhé světové 

války byli přizváni reprezentanti, v té době ještě „soukromých národních organizací“74 , na 

ustavování Charty OSN. Jejich připomínky byly poté reflektovány zejména v oblasti 

vzdělávání, lidských práv, opatrovnictví a začlenění konzultačních mechanismů do Článku 

71 Charty OSN.75 Článek 71 poté definuje konzultační status nevládních aktérů ve vztahu 

k OSN následovně „Hospodářská a sociální rada může učinit vhodná opatření pro poradní 

styk s nevládními organizacemi, které se zabývají věcmi patřícími do její působnosti 

[…]“76 

Práce využívá pro realizaci výzkumu teoretické vymezení aktérství definované 

Charlottou Brethertonovou a Johnem Voglerem77. Autoři komplexně popisují veškeré 

náležitosti a charakteristiky, které mají subjekty vykonávající aktérství v rámci 

mezinárodního dění splňovat, tudíž je jejich koncepce pro tuto práci považována jako 

nejvhodnější. Jak již bylo zmíněno, autoři vymezují aktérství pomocí sociálně 

konstruktivistických předpokladů, tedy kombinace vnitřních a vnějších faktorů příležitosti, 

přítomnosti a schopnosti. Přizpůsobení konceptualizace aktérství pro tuto diplomovou 

práci bude následující. Především příležitost, která v tomto kontextu představuje externí 

faktory znemožňující nebo umožňující činnost organizace, přesdtavuje důležitý bod 

analýzy. Dále práce reflektuje pouze částečně konceptualizaci faktoru přítomnosti. Tento 

faktor bude zohledněn pouze v souvislosti s  identitou organizace, tedy tím, jak je vnímána 

                                                           
72 Pascal Dauvin; Johanna Siméant. Le travail humanitaire : Les acteurs des ONG, du siege au terrain,(Paris: 
Presses de sciences Po,2002),7. 
73 Thomas Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil Society, (New York: Oxford University Press: 
2014), 1. 
74 private national organizations 
75 Ibid., 130. 
76 Organizace spojených národů, Charta Organizace spojených národů, kapitola X, článek 71. Dostupné na: 
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-
mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf (konzultováno 8.11.2017). 
77 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006). 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
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ve vnějším prostředí.  Na závěr jako zásadní bod výzkumu jsou považovány schopnosti 

organizace MSF. Práce se bude soustředit zejména na závazky k dodržování sdílených 

hodnot, schopnosti organizace identifikovat své priority a vytvářet strategie, tedy 

schopnosti Lékařů bez hranic jednat konzistentně a koherentně.  

 

Dále je nutné vymezení konceptu moci, který je úzce spjat s aktérstvím jako 

takovým. Autorka využije ke své práci definici moci Roberta Dahla, jenž definuje moc 

následovně: „A donutí B udělat to, co by jinak B neudělalo“78. Toto pojetí moci je 

v souladu s koncepcí aktérství Voglera a Brethertonové, kdy mohou být schopnosti a 

přítomnost aktéra vnímány jako projev jeho moci v rámci MV. Další nezbytností je 

definice humanitárních principů, které má řada nevládních humanitárních organizací 

zanesené ve svých vnitřních stanovách. Lékaři bez hranic se hlásí ke třem z nich: 

neutralitě, nestrannosti a nezávislosti. Všechny tyto principy jsou zanesené v jejich 

chartě79, kterou jsou všichni pracovníci zavázáni dodržovat. Vymezení těchto konceptů je 

pro tuto práci nutné z hlediska analýzy schopností MSF dodržovat své sdílené hodnoty, ke 

kterým se veřejně hlásí. Vzhledem k problematice zařazení konceptu neutrality do 

humanitárních principů je tento koncept představen blíže.  Práce vychází z předpokladu, že 

stanovení závazku, stejně tak jako dodržování všech sdílených hodnot, je bezpodmínečně 

nutné k implementaci a udržitelnosti rozvíjených programů. Jednání v souladu 

s humanitárními principy poté dále garantuje takzvanou humanitární nedotknutelnost, která 

vyplývá z mezinárodního humanitárního práva.  

 

Jak již bylo nastíněno v úvodu práce, z uvedené teorie vyplývají výzkumná kritéria, 

která umožňují zodpovědět výzkumné otázky práce. Jednotlivá kritéria vyplývají 

z konceptuálního rámce aktérství autorů Voglera a Brethertonové.80  Prvním kritériem je 

koncepce příležitosti analyzující vnější faktory, které v rámci mezinárodních vztahů 

znemožňují či umožňují činnost aktéra. Druhé výzkumné kritérium vychází z koncepce 

přítomnosti, kdy přítomnost reprezentuje identitu entity. Poslední kritérium je stanoveno na 

základě koncepce schopnosti organizace, tato dimenze představuje závazky aktérů 

                                                           
78 RobertA. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American American City, (New Haven: 
Princeton University Press 1961),1. 
79 Lékaři bez hranic, Charta, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic 
(Konzultováno 25.3.2018).   
80 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006). 
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k dodržování sdílených hodnot a dále pak schopnosti subjektů konzistentního a 

koherentního jednání. 

 

2. Organizace Lékaři bez hranic 

Druhá kapitola pojednává o historickém vývoji, struktuře a vnitřní předpisech a 

hodnotách, ke kterým se organizace Lékaři bez hranic veřejně hlásí. Tato kapitola blíže 

přibližuje MSF tak, aby následná analýza byla zasazena do širšího kontextu vývoje této 

organizace. 

2.1 Historický vývoj  

Nevládní organizace Lékaři bez hranic vznikla v roce 1971 v důsledku tzv. biaferské 

krize, která započala v roce 1967. Tato bezprecedentní humanitární nevládní organizace 

vznikla za účelem zajištění lékařské a chirurgické péče lidem postiženým přírodními či 

válečnými katastrofami. MSF se sdružili okolo bývalých lékařů Červeného kříže, tzv. 

Biafřanů, mezi které patřil mimo jiné Bernard Kouchner, Max Recamier, či Pascal 

Greletty-Bosviel a dále dvou novinářů z lékařského magazínu Tonus, Raymonda Borela a 

Philippa Berniera, kteří založení organizace, která by se věnovala pomoci lidem 

zasaženými přírodními katastrofami, iniciovali. Oficiální vznik MSF se datuje k 22. 

prosinci 1971, kdy ji tvořilo okolo tří stovek dobrovolníků zahrnující lékaře, zdravotní 

sestry a další personál včetně novinářů.81 Od té doby však organizace prošla mnohými 

změnami jak strukturálními, tak personálními. Revizí poté prošly i jejich vize. 82 

 

 První mise, které nově ustanovená nevládní organizace absolvovala, se 

zaměřovaly na pomoc lidem postižených přírodními katastrofami. V roce 1975 však 

zahájila misi v Kambodži na podporu uprchlíků před Pol Potovým režimem. Tento 

program se v jejím dalším vývoji dá považovat jako stěžejní. Do té doby představovali 

MSF organizaci, která nikterak nekomentovala dění v místech, kde operovali, ostatně tak 

jak jí ukládala její první charta z roku 1971, která svým členům zakazovala „jakékoliv 

                                                           
81 Lékaři bez hranic, Historie. Založení lékařů bez hranic. Dostupné na: https://www.lekari-bez-
hranic.cz/zalozeni-lekaru-bez-hranic (Konzultováno 15.3.2018). 
82 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 234-236. 

https://www.lekari-bez-hranic.cz/zalozeni-lekaru-bez-hranic
https://www.lekari-bez-hranic.cz/zalozeni-lekaru-bez-hranic
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vměšování se do vnitřních záležitostí státu“83 a dále nařizovala zdržet se „vynášení 

jakéhokoliv úsudku nebo veřejného vyjádření – příznivého, či nepřátelského – vůči 

událostem, silám, či vedoucím představitelům, kteří přijali jejich pomoc“84.  V roce 1977 

se však situace změnila, když jeden z členů veřejně komentoval dění v kambodžským 

uprchlických táborech. Nad otázkou veřejného komentování událostí, jichž jsou členové 

týmů MSF svědky, tzv. Témoignage, a dalším směřování MSF se postupně organizace 

začala štěpit. Vedení organizace se nad touto otázkou rozdělilo na tolik, že v roce 1979 

odchází jeden ze zakladatelů Bernard Kouchner, který považoval svědectví za hlavní z 

funkcí Lékařů bez hranic. Organizace se pak pod vedením Claude Malhureta soustředila 

především na profesionalizaci svých operací, ke svědectví se poté měla organizace obracet 

pouze v případech, kdy dojde k porušení lidských práv, jehož svědkem budou pouze 

členové týmu MSF.85 Nicméně již v roce 1980 MSF vydávají svou první mezinárodní 

výzvu nazvanou „Pochod za přežití Kambodži“. Protest byl namířen vůči vietnamské 

vládě, která nepovolovala vstup nevládním organizacím do vnitrozemí Kambodži, kde dle 

předpokladů (vyhodnoceno dle zdravotního stavu uprchlíků v uprchlických táborech 

v Thajsku) svíral zemi hladomor. O pár let později se ukázalo, že tomu tak nebylo a 

vnitrozemí Kambodži postiženo hladomorem nebylo. Necelých devět let po založení se 

tedy MSF uchylují od pozice tichého a neutrálního aktéra, do pozice veřejného 

komentátora dění v místech, kde implementují své mise. 86 V polovině osmdesátých let 

jsou poté MSF poprvé vyhoštěni ze země, ve které operují. Etiopským úřadům se 

nezamlouval kritický postoj NO vůči jejich reformám zemědělství.87  

                                                           
83 „Toute immixtion dans les affaires intérieures des États“ v Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un 
aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme 
v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir à tout prix?, (Paris: La Découverte, 
2011), 234. 
84 „porter un jugement ou d’exprimer publiquement une opinion – favorable ou hostile – à l’égard des 
événements, des forces, et des dirigeants qui ont accepté leur concours“ v Fabrice Weissman, Silence, on 
soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre froide à la guerre contre le 
terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir à tout prix?, (Paris: La 
Découverte, 2011), 234. 
85 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 234-235. 
86 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 236-237. 
87 Kennedy popisuje misi MSF v Etiopii, kdy v roce 1984 Lékaři bez hranic hlasitě kritizovali záměr Etiopské 
vlády na přemístění obyvatelstva v rámci reformy zemědělství v důsledku rozsáhlého hladomoru. Po této 
kritice suverénního státu, byli poté MSF vyhoštěni ze země a jejich tamní majetek byl zabaven. Tento 
bezprecedentní krok ze strany MSF byl kritizován jak mezinárodním společenstvím, tak ostatními 
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 Nicméně ani v průběhu osmdesátých let nepanoval jednotný konsensus ohledně 

témoignage. Ostatní centra obviňovala francouzskou centrálu ze zpolitizování celé 

organizace a z nedodržování základních principů. Značné legitimity dosáhlo svědectví 

uvnitř MSF s koncem Studené války, kdy v devadesátých letech závratně narostl počet 

vojenských intervencí. Ovšem s počátkem 21. století opět vyvstávají otázky ohledně 

témoignage, které může limitovat jejich působení na mnoha územích a může je tak 

omezovat v poskytování péče mnoha potřebným.88 

 

 V průběhu osmdesátých let upevňují MSF svou legitimitu v rámci mezinárodního 

měřítka a dále se soustředí na svou profesionalizaci (založení logistické centrály v roce 

1986).89 Více než zajišťování lékařské a chirurgické péče lidem postiženým přírodními či 

válečnými katastrofami, se organizace soustředí na mise tzv. technické asistence, kdy 

v méně rozvinutých zemích pomáhají ustanovovat veřejnou zdravotní péči, a tím 

prozatímně suplují roli státu.90  V roce 1984 zakládají MSF ve Francii výzkumné centrum 

Liberté Sans Frontiéres, které se zaobíralo reflexí nad tzv. tiers-mondisme (otázky spojené 

se zeměmi třetího světa) a lidskými právy. Myšlenky, které toto centrum představovalo, 

byly mnohými považovány jako proamerické a značně antikomunistické. Organizace je 

poté obviňována ze záměrného šíření neoliberálních hodnot. S koncem studené války, 

v roce 1989, centrum svou aktivitu končí.91  S již už zmíněným nárůstem ozbrojených 

konfliktů v devadesátých letech narůstala i kritika ze strany MSF vůči OSN a západním 

                                                                                                                                                                                
neziskovými organizacemi v Dennis Kennedy, Advancing the normative frame: a community approach to 
humanitarian practices of neutrality, Journal of Global Change and Governance, Volume III, Number 1, 
2009, 2-8. Dostupné na: http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 15.3.2018). 
88 V roce 2009 byla francouzská a nizozemská sekce MSF vyhoštěna ze Súdánu poté, co nizozemská sekce 
vydala v roce 2005 své reporty dokazující sexuální násilí páchané v zemi, které byly následně použity 
v soudním procesu u Mezinárodního trestního soudu, který se rozhodl stíhat súdánského prezidenta Omara 
el-Béchira ze zločinů proti lidskosti a  války. v Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de 
position publiques de MSF, de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, 
Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 256-261. 
89 Jean-Hervé Bradol, Soigner la santé, v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 266-270. 
90 Např. Belgická sekce MSF soustředila svou misi v Čadu od počátku osmdesátých let na technickou 
asistenci a ustanovování tamních zdravotnických plánů. Čadská vláda de facto podstoupila veškeré 
zdravotnické plánování na neziskovou organizaci. MSF tak přímo spolupracovali s tamním ministerstvem 
zdravotnictví. v Jean-Hervé Bradol, Soigner la santé, v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice 
Weissman, Agir à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 266, 268-272. 
91 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 238-241. 

http://ukaz.cuni.cz/
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mocnostem. Jen v průběhu devadesátých let tak jednotlivé centrály volaly po 

parlamentních vyšetřováních rozličných ozbrojených konfliktů, která měla prošetřit 

případnou roli a odpovědnost daných států v těchto událostech.92 V roce 1999 dostávají 

MSF Nobelovu cenu za mír za „průkopnickou humanitární pomoc na několika 

kontinentech“.93 

 

2.2 Struktura organizace 

 

 Kvalita struktury organizace je nezbytnou podmínkou, která znemožňuje nebo 

umožňuje její efektivní činnost. Neefektivní organigram může znemožnit její 

akceschopnost a případný potenciál. Přičemž struktura organizace odráží míru její 

profesionalizace a potenciálu k získávání personálních a finančních zdrojů. 94 

 

 Jak již bylo řečeno první sekce MSF vznikla v roce 1971 ve Francii. K 

internacionalizaci původně francouzské NO došlo v průběhu osmdesátých let, kdy 

postupně vznikaly sekce také v Belgii (1980), Švýcarsku (1981), Nizozemsku (1984),  

Španělsku (1986) a Lucembursku (1986). 95 Až do devadesátých let se však dceřiné sekce 

zaměřovaly zejména na asistenční technické mise.96 Od počátku devadesátých let se hnutí 

Lékařů bez hranic začalo rozšiřovat i mimo rámec Evropy. V roce 1990 vznikla první 

mimoevropská sekce ve Spojených státech amerických a ještě další evropská a řecká 

sekce. O rok později následovaly sekce v Itálii a Kanadě. Ten samý rok byla také 

ustanovena Mezinárodní kancelář Lékařů bez hranic v Ženevě. Tento orgán nemá 

výkonnou roli, nicméně vystupuje jako její nejvyšší orgán. V čele představenstva 

Mezinárodní kanceláře, které čítá celkem patnáct členů volených členy MSF na tři roky na 

                                                           
92 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011),242-247. 
93 Lékaři bez hranic, Časová osa, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/casova-osa (Konzultováno 
23.3.2018). 
94 Pascal Dauvin; Johanna Siméant. Le travail humanitaire : Les acteurs des ONG, du siege au terrain,(Paris: 
Presses de sciences Po,2002),32-34. 
95 Médecins sans frontières, MSF, un mouvement international, Dostupné na: 
https://www.msf.fr/msf/organisation/msf-mouvement-international (Konzultováno 23.3.2018). 
96 Jean-Hervé Bradol, Soigner la santé, v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 271. 

https://www.lekari-bez-hranic.cz/casova-osa
https://www.msf.fr/msf/organisation/msf-mouvement-international
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valném shromáždění, stojí mezinárodní prezident(ka).97 Ustanovení této kanceláře 

iniciovala francouzská strana se záměrem nastolení řádu a koordinace mezi jednotlivými 

sekcemi. 98 Následně byly založeny další mimoevropské i evropské sekce v Japonsku, 

Švédsku, Dánsku, Německu, Velké Británii, Austrálii, Rakousku, Hong Kongu a Norsku. 

S novým stoletím se organizace začala rozšiřovat i mimo převážně evropsko-atlantický 

prostor do Latinské Ameriky (Brazílie, Agrentiny), Afriky (Jihoafrické republiky), 

Blízkého Východu (Spojených arabských emirátů) a Asie (Regionálních asociací pro státy 

jižní Asie - SARA).99  

 

 Strukturální organizace Lékařů bez hranic je tedy zastřešena Mezinárodní 

kanceláří Lékařů bez hranic, která pod sebou sdružuje pět operačních center (se sídlem v 

Paříži, Bruselu, Barceloně, Ženevě a Amsterdamu), které spravují veškeré aktivity v terénu 

a které dále zastřešují jednotlivé národní sekce. Národní sekce (pakliže disponují vlastní 

asociací) dále sdružují jednotlivé pobočky100 (pakliže nedisponují vlastní asociací, jsou 

přidruženy pod některou ze sekcí). Hlavní posláním jednotlivých sekcí či poboček v zemi 

jejich působnosti je získávat finanční zdroje, nábor pracovníků a zprostředkování svědectví 

z jednotlivých misí.101 Pro lepší přehlednost je organigram organizace k nahlédnutí 

v příloze č.1. 

 

  Jednotlivá operační centra mohou jednat samostatně, nicméně podléhají společné 

chartě a zásadám, dále je spojuje členství v mezinárodní asociaci Lékařů bez hranic (MSF 

International). Formálně je poté pojí ještě společné jméno. Součástí organizace jsou i další 

subjekty jako MSF Logistique založené v roce 1986 (logistická centra sídlící ve Francii a 

Spojených arabských emirátech)102, či výzkumná nadace Lékařů bez hranic CRASH 

(1999), jejímž úkolem je podněcovat kritickou reflexi o činnosti lékařů s cílem zlepšení 

                                                           
97 Médecins sans frontières, Conseil d‘administration, Dostupné na: https://www.msf.fr/association/conseil-
administration (Konzultováno 23.3.2018). 
98 Johanna Siméant, What is going global? The internationalization of French NGOs ‘without borders’, 
Review of International Political Economy, 2005, (DOI:10.1080/09692290500339842),854. 
99 Médecins sans frontières, MSF, un mouvement international, Dostupné na: 
https://www.msf.fr/msf/organisation/msf-mouvement-international (Konzultováno 23.3.2018). 
100 V současné době můžeme naleznout pobočky v České republice, Argentině, Indii, Irsku, Mexiku, či Jižní 
Koreji. v Lékaři bez hranic, Struktura Lékařů bez hranic, Dostupné na: https://www.lekari-bez-
hranic.cz/struktura-lekaru-bez-hranic (Konzultováno 23.3.2018). 
101 Ibid. 
102 Jean-Hervé Bradol, Soigner la santé, v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 270. 

https://www.msf.fr/msf/organisation/msf-mouvement-international
https://www.lekari-bez-hranic.cz/struktura-lekaru-bez-hranic
https://www.lekari-bez-hranic.cz/struktura-lekaru-bez-hranic
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jejich aktivit.103  Dle Lindenbergovi104 typologie struktury mezinárodních nevládních 

organizací vykazovala struktura MSF do roku 1995 znaky uspořádání tzv. konkurenční 

nezávislé organizace se slabou zastřešující koordinační strukturou, jejíž silnou stránkou je 

rychlá akceschopnost jednotlivých národních sekcí, flexibilita a silná národní identita, 

která umožňuje širší finanční podporu v zemi, kde sídlí. Na druhé straně mohou tyto do 

značné míry nezávislé organizace působit velmi nekoherentně a nevěrohodně v případě, že 

jednotlivé národní sekce nepostupují jednotně, či naopak protichůdně, a navíc mohou 

dodávat odlišný standard služeb. Současnou strukturu MSF definuje Lindenberg jako 

konfederaci. Silné stránky tohoto uspořádání poté spočívají v koordinaci jednotlivých 

národních sekcí, což zabraňuje případným konfliktům mezi nimi. Dále pak zabraňuje 

případnému dublování již poskytované pomoci. Naproti tomu vzhledem k vyšší míře 

koordinace mohou být organizace tohoto typu pomalejší v reakci na mimořádnou 

událost.105
 

 

2.3 Sdílené hodnoty a charta 

 

 Sdílené hodnoty, ke kterým se jednotlivé subjekty hlásí, zaujímají důležitou roli 

v rámci jejich činnosti. A je to právě závazek dodržování sdílených hodnot, který je jednou 

z náležitostí, jimiž by měl aktér mezinárodních vztahů disponovat. S ustanovením určitých 

hodnot také těsně souvisí schopnost subjektu identifikovat své priority a vytvářet své 

strategie. Dále pak mohou do značné míry formovat jeho legitimitu.106  

 

 První Charta Lékařů bez hranic vznikla společně s jejich založením. Již od 

samého počátku byla charta vystavěna na základních humanitárních principech, mezi které 

patří neutralita, nestrannost a nezávislost organizace. Charta z roku 1971 sestávala z pěti 

principiálních bodů. Zaprvé MSF poskytují pomoc „ obětem přírodních katastrof, katastrof 

způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konfliktů, a to bez diskriminace 

                                                           
103 Michael Neuman, Le Crash-MSF, « une structure critique sur nos propres opérations », 2014. Dostupné 
na: https://grotius.fr/crash-msf/#.WrecktRubIU (Konzultováno 23.3.2018). 
104 Marc Lindenberg, Declining State Capacity, Voluntarism, and the Globalization of the Not-for-Profit 
Sector, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 28, no. 4, Supplement, 1999. Dostupné na: 
http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 15.3.2018). 
105 Ibid., 158-160. 
106 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: 
Routledge,2006),25-35. 

https://grotius.fr/crash-msf/#.WrecktRubIU
http://ukaz.cuni.cz/
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a bez ohledu na rasu, politické, náboženské nebo ideologické přesvědčení.“107 Zadruhé 

MSF pracují striktně v souladu s neutralitou a naprostou nezávislostí, které vylučují 

„jakékoliv vměšování se do vnitřních záležitostí státu, vlády či stran, na jejichž území byli 

povoláni vykonávat svou činnost“108, a dále pak vyžadují úplnou svobodu k vykonávání 

lékařských operací. Zatřetí nepodléhají žádnému vlivu ať politickému, ideologickému, či 

náboženskému. Začtvrté se zavazují respektovat zásady profesní etiky, a dále se zdržují 

„vynášení jakéhokoliv úsudku nebo veřejného vyjádření – příznivého, či nepřátelského – 

vůči událostem, silám, či vedoucím představitelům, kteří přijali jejich pomoc“109. A zapáté 

všichni členové MSF jsou si jako dobrovolníci vědomi „rizik a nebezpečí, kterým jsou na 

misích vystaveni, a nemají právo požadovat pro sebe ani pro své blízké jiné odškodnění, 

než jaké je organizace schopna poskytnout.“110 

 

 Veškeré principy, které jsou zanesené v chartě, jsou všichni pracovníci zavázáni 

dodržovat. S evolucí organizace se zejména druhý bod charty, několik let po založení 

organizace, stal velmi rozporuplný. Se stále častějším uchylováním se k vynášení svědectví 

z jednotlivých misí a společně s nárůstem ozbrojených konfliktů na počátku devadesátých 

let, kdy se k témoignage uchylovala organizace čím dál tím více a zároveň dospěla 

určitého konsensu ohledně svědectví mezi jednotlivými národními sekcemi, bylo nutné 

chartu revidovat. 111 S rostoucím počtem vnitrostátních konfliktů také vzrůstala otázka, 

jaké straně konfliktu svou asistencí v zemi vlastně nejvíce pomáhají, a tak se pro mnoho 

nevládních humanitárních organizací stalo čím dál tím obtížnější dodržovat princip 

                                                           
107  „toutes les victimes des catastrophes naturelles, d’accidents collectifs et de situation de la belligérance 
sans aucune discrimination de race, de politique, de religion ou de philosophie“. v Médecins sans frontières, 
CHARTE, 1971, Dostupné na: http://associativehistory.msf.org/fr/archives (Konzultováno 25.3.208) 
108  „Toute immixtion dans les affaires intérieures des États, des gouvernements et des partis, sur le 
territoire desquels ils sont appelés à servir“ v Médecins sans frontières, CHARTE, 1971, Dostupné na: 
http://associativehistory.msf.org/fr/archives (Konzultováno 25.3.208) 
109 „porter un jugement ou d’exprimer publiquement une opinion – favorable ou hostile – à l’égard des 
événements, des forces, et des dirigeants qui ont accepté leur concours“ v Médecins sans frontières, 
CHARTE, 1971, Dostupné na: http://associativehistory.msf.org/fr/archives (Konzultováno 25.3.208) 
110 „les risques et périls des missions qu’ils accoplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayant-droits 
aucune compensation autre que celle que l’association sera en mesure de leur fournir.“ v Médecins sans 
frontières, CHARTE, 1971, Dostupné na: http://associativehistory.msf.org/fr/archives (Konzultováno 
25.3.208). 
111 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 256-261. 

http://associativehistory.msf.org/fr/archives
http://associativehistory.msf.org/fr/archives
http://associativehistory.msf.org/fr/archives
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neutrality. 112 K redefinici charty došlo v roce 1992, jejíž znění je aktuální dodnes. 113 

Charta z roku 1992 sestává oproti původní chartě pouze ze čtyř bodů, a sice v chartě chybí 

bod číslo dvě hovořící o nevměšování se do vnitřních záležitostí států, ve kterých operují, a 

dále pak některé body dále rozšiřuje. V prvním bodu se odvolávají na pomoc „lidem v 

nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem 

ozbrojených konfliktů, a to bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a 

náboženské nebo politické přesvědčení.“ 114 Ve druhém bodě se poté odvolávají na 

lékařkou etiku a dodržení práva na humanitární pomoc, přičemž MSF pracují zcela 

nestranně a neutrálně a v rámci svých misí vyžadují plnou a neomezenou svobodu v rámci 

vykonávání své činnosti. Třetí bod hovoří o pracovnících MSF, kteří se „zavazují 

respektovat zásady profesní etiky a zachovávat úplnou nezávislost na jakémkoli politickém, 

ekonomickém nebo náboženském vlivu.“115 Čtvrtý bod poté zůstává neměnný, tedy členové 

MSF jsou si vědomi nebezpečí a rizik, které tato práce přináší, a dále že nemají nárok 

vyžadovat pro sebe ani své blízké jiné odškodnění než to, které jim je organizace schopna 

poskytnout.116 Princip témoignage jako takový v chartě zanesen není, nicméně organizace 

se k němu veřejně hlásí a považuje ho jako nástroj k informování o krizových situacích a 

následném podněcování veřejné debaty na tato témata. Dle oficiálního stanoviska 

svědectví pro MSF „představuje ochotu a odhodlanost otevřeně hovořit o tom, co se před 

našima očima děje. Znamená to pro nás ochotu hovořit jménem lidí, kterým pomáháme, 

a seznamovat s jejich utrpením a nesnesitelnou životní situací veřejnost.“117 

 

 Debata okolo svědectví a základních principů se uvnitř MSF stále vyvíjí. V rámci 

organizace existují názorové proudy, které staví princip svědectví před princip neutrality. 

Například  Fiona Terry118, jedna ze členek MSF, konstatuje, že existuje rozpor mezi 

                                                           
112 Marc Lindenberg, Declining State Capacity, Voluntarism, and the Globalization of the Not-for-Profit 
Sector, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 28, no. 4, Supplement, 1999, 163. Dostupné na: 
http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 15.3.2018). 
113 Jean-Hervé Bradol, Soigner la santé, v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 263-264. 
114 Lékaři bez hranic, Charta, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic 
(Konzultováno 25.3.2018). 
115 Lékaři bez hranic, Charta, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic 
(Konzultováno 25.3.2018). 
116 Lékaři bez hranic, Charta, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic 
(Konzultováno 25.3.2018). 
117 Lékaři bez hranic, Svědectví a ochrana, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-
ochrana , (Konzultováno 25.3.2018). 
118 Fiona Terry, The principle of neutrality: is it relevant to MSF?, (Paris: Médecins sans forntières, 2000). 

http://ukaz.cuni.cz/
https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic
https://www.lekari-bez-hranic.cz/charta-lekaru-bez-hranic
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tvrzením MSF o jejich neutralitě a výkonem zdravotní činnosti, při které kladou potřeby 

lidí a důležitost svědectví nad státní svrchovanost. Dle Terry není v některých případech 

zaujetí neutrálního postoje morální, a tudíž je i zastánkyní vyškrtnutí principu neutrality z 

Charty MSF.119 Naproti tomu jsou zde i hlasy, které volají po omezeném vynášení 

svědectví a návratu k principu „silence, on soigne“120, který zastávala původní vize Lékařů. 

Diskuse ohledně této vize byla opět oživena po súdánském případu z roku 2009, kdy byli 

MSF vyhoštěni ze země po dodání podkladů v rámci soudního procesu s prezidentem 

Omarem el-Béchirem.121 

 

3. Somálsko 1991 – 1993 

  

 Pro úvod do kapitoly zabývající se programy Lékařů bez hranic v Somálsku 

v letech 1991-1993 je nejprve nutné uvést kontext, ve kterém byla asistence ze strany 

nevládní organizace MSF zemi poskytována. Tato kapitola se nezabývá deskripcí událostí, 

které se v tomto časovém úseku v zemi odehrály, ale blíže nahlíží na působení MSF v této 

zemi. 

 

  Od ledna roku 1991, poté co prezident Siad Barré uprchl ze země po výpadech 

opozičních sil, se Somálsko ocitá bez funkční centrální vlády. Od srpna 1991 propuká 

v zemi občanská válka mezi jednotlivými klany122 (i přes etnickou homogenitu se 

somálská společnost vyznačuje tzv. klanovým uspořádáním, které sestává z šesti velkých 

klanových skupin Hawiye, Darod, Isaq, Dir, Digil a Rahanwein, které se dále dělí na 

subklany a rozšířené rodiny).123 Přičemž „[…] každý klan poskytl značné materiální a 

lidské zdroje v průběhu občanské války, neboť každá klanová skupina si chtěla zajistit, že 

další Siad Barre, další diktátor, bude pod jejich praporem a se všemi výhodami, které by 

                                                           
119 Fiona Terry, The principle of neutrality: is it relevant to MSF?, (Paris: Médecins sans forntières, 2000),1-6.  
120 „ticho, léčíme“ 
121 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 256-261. 
122 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 9-10. 
123 Ricardo Real Pedrosa de Sousa, External Interventions and Civil War Intensity in South-Central Somalia 
(1991-2010), Cadernos de Estudos Africanos 28, 2004, 60, Dostupné na: http://ukaz.cuni.cz (staženo 29. 3. 
2018). 
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plynuly z ovládnutí centrální vlády.“124  Země vypořádávající se s konfliktem a zároveň 

rozsáhlým obdobím sucha začíná čelit hladomoru. Na základě něhož mnohé nevládní 

humanitární organizace, které v zemi operují, apelují na mezinárodní společenství 

k učinění adekvátních kroků a poskytnutí pomoci v průběhu prohlubujícího se 

hladomoru.125 V srpnu roku 1992 reaguje OSN ustanovením ozbrojené intervence 

UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia), jejímž cílem je dohled na humanitární 

konvoje distribující zásoby humanitárních potravin a samotné humanitární pracovníky. 

Ovšem přítomnost jednotek UNOSOM I situaci v zemi nijak nezmírňovala. V prosinci 

stejného roku OSN schválilo misi na prosazení míru (peace enforcement mission), 

UNITAF (United Task Force), na podporu jednotek UNOSOM I. Mise probíhala pod 

vedením Spojených států amerických, jejichž mandát spočíval ve vytvoření podmínek pro 

efektivní humanitární operace v jižních oblastech země. Mise UNITAF byla ukončena 

počátkem roku 1993, kdy namísto ní pokračovala další operace pod záštitou OSN, 

UNOSOM II. Ovšem mandát UNOSOM II se změnil z podpory distribuce humanitárních 

potravin na misi se záměrem budování státu a odzbrojení milic.126 V průběhu roku 1993 se 

bezpečností situace v zemi značně degradovala.127 

 

 

3.1 Sekce Lékařů bez hranic, které se v Somálsku angažovaly 

 

 V lednu roku 1991 Lékaři bez hranic obdrželi žádost o zahájení lékařského 

programu od somálských povstalců, Spojeného somálského kongresu (USC, United 

Somali Congress), která byla organizaci zprostředkována skrze Mezinárodní výbor 

Červeného kříže. Po debatách týkajících se zajištění bezpečnosti s rozlišnými stranami 

                                                           
124 „Each clan provided significant material and massive human support for the civil war because each clan 
group wanted to ensure that the next Siad Barre, the next dictator, would be under its banner, with all of 
the perquisites that would flow from possession of the central government.“ v Walter S. Clarke, Robert 
Gosende, Somalia: Can a collapsed state reconstitute itself? v Robert I. Rotberg (ed.), State Failure and State 
Weakness in a Time of Terror (Washington D.C.: Brookings Institution Press: 2003), 146. 
125 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 245. 
126 Ricardo Real Pedrosa de Sousa, External Interventions and Civil War Intensity in South-Central Somalia 
(1991-2010), Cadernos de Estudos Africanos 28: 2004, 69-70, Dostupné na: http://ukaz.cuni.cz (staženo 29. 
3. 2018). 
127 Ken Menkhaus, Governance without Government in Somalia Spoilers, State Building, and the Politics of 
Coping,  International Security,31(3), MIT Press: 2006, 81, Dostupné na: http://ukaz.cuni.cz (staženo 29. 3. 
2018). 
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konfliktu v Mogadišu a Nairobi se belgická (MSF BE, Médecins Sans Frontières Belgique) 

a francouzská (MSF F, Médecins Sans Frontières France) sekce rozhodly otevřít 

v Mogadišu jednu ze svých misí zaměřenou na chirurgickou asistenci a do hlavního města 

Mogadišu vyslaly mezinárodní sedmičlenný tým sestávající z členů jak belgické, tak 

francouzské sekce. Mise byla ovšem koordinována belgickou sekcí128, která za ni do konce 

března roku 1991 převzala odpovědnost, tu však následně převzala MSF F, která 

zodpovídala za programy v Mogadišu až do konce působení MSF v tomto městě. Pro 

rozličné složení týmu vyslaných pracovníků, ke kterému se po několika dnech přidali i 

členové nizozemské (MSF H, Médecins Sans Frontières Holland)129 a později španělské 

sekce (MSF ESP, Médecins Sans Frontières Espagne), byl tým operující v hlavním městě 

pojmenován MSF Europe. Po dobu několika lednových týdnů zůstává tým MSF Europe, 

po zavření italské ambasády, jedinou zahraniční jednotkou operující v hlavním městě.130 

 

 V březnu 1991 se MSF H vydávají na průzkumnou mise na sever země, kde po 

krátké době založí svůj lékařsko-chirurgický program v Berbeře a dalších okolních 

nemocnic. Od června pak koncentruje veškerý svůj personál pouze na programy, které 

probíhají na území neuznaného státu Somaliland a stahují svůj stávající personál z mise 

v Mogadišu.131 V září 1992 otevírají i program v jihozápadní Baïodě.132 Po zhoršující se 

bezpečnostní situaci v zemi doprovázenou častými evakuacemi týmu MSF a po 

vyhodnocení nutnosti lékařské asistence v zemi, která dle hodnocení MSF H není tak 

urgentní jako v předešlých měsících, se MSF H vysloví pro ukončení mise v zemi ke konci 

dubna 1993.133   

 

 Téměř rok po uplynutí průzkumné mise na jihu Somálska otevírá belgická sekce 

lékařský a nutriční program pod svým vedením v přístavním městě Kismaayo v březnu 

                                                           
128 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 14-29. 
129 Virginie Raisson, Serge Manoncourt, Médecins sans Frontières France en Somalie – Janvier 1991 – Mai 
1993,Evaluation de la mission, rapport final, 4 février 1994,4. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 1.4.2018). 
130 Michäel Neuman, Somalie. MSF en Somalie. v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice 
Weissman, Agir à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 101-103. 
131 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 29-31. 
132 Ibid., 157-160. 
133  Médecins sans Frontières Belgique, Document sur la position de MSF en Somalie en fonction des 
différentes sections, avril 1993, 1. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials 
(konzultováno 1.4.2018). 
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roku 1992134. Následně pod svou koordinací otevírají misi ve městě Jilib a Bardera, tento 

program je však po necelém měsíci uzavřen. Obdobně jako její nizozemští kolegové MSF 

BE čelí od počátku roku 1993 zhoršující se bezpečností situaci135, přesto však tato sekce 

nepovažuje za vhodné, aby MSF stáhli své operace ze země.  MSF BE stále vyhodnocují 

situaci v zemi jako urgentní a z tohoto důvodu působí v zemi i nadále.136 

 

 Francouzská sekce působící v zemi od počátku společné mise přebírá 

zodpovědnost za koordinaci lékařského programu v hlavním městě od konce března 1991.  

Následně je zodpovědná za nutriční program v Hodduru, Wajit a Bravě.137 Stejně jako 

holandští kolegové, francouzská sekce vyhodnocuje stav v zemi jako urgentní a s ohledem 

na bezpečností situaci v zemi se MSF F taktéž vyslovuje pro ukončení mise k počátku 

května 1993, přičemž poslední program v Hodduru byl ukončen v červnu 1993.138 Ovšem 

MSF F se do země ještě dvakrát vrátí a to hned na konci června a října roku 1993. Oba dva 

chirurgické programy v Mogadišu však nemají dlouhého trvání a z bezpečnostního 

hlediska je vždy mise ukončena.139 

 

 Na operacích v Somálsku na počátku devadesátých let se však podíleli i sekce 

švýcarská (MSF CH, Médecins Sans Frontières Suisse) a španělská. Obě dvě operují 

v oblastech Kansardhere, Brava, Hoddur, či Mogadišu. Jejich náplň práce se zakládala 

především na nutričních programech a jejich veškerá činnost probíhala pod koordinací 

sekce francouzské.140 Pro lepší přehlednost ohledně somálských misí viz příloha č. 2. 

 

 

                                                           
134 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 31-32. 
135 Ibid., 114,226. 
136 Médecins sans Frontières Belgique, Compte-rendu du comité de projet Somalie de MSF Belgique, 17-18 
mars 1993, 1. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 
1.4.2018). 
137 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),29, 162. 
138 Médecins sans Frontières Belgique, Compte-rendu du comité de projet Somalie de MSF Belgique, 17-18 
mars 1993, 1. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 
1.4.2018). 
139 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 228-230. 
140 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 177-178, 105. 
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3.2 Způsoby vynášených svědectví v letech 1991 -1993 

Od samého počátku somálského programu se Lékaři bez hranic angažovali ve 

veřejném prostoru skrze tisková prohlášení, apely adresované rozličným veřejným 

institucím, podporu informovanosti jak zástupců různých státních subjektů, tak široké 

veřejnosti, až po poskytování informací médiím, kterým hlavně z počátku působení mise 

sloužili MSF, jako jedni z mála přítomných zahraničních organizací působící v zemi, jako 

zdroj informací.  

Tiskové zprávy byly do veřejného prostoru šířeny jak pod hlavičkou MSF 

International, tak pod hlavičkou jednotlivých sekcí. Přes bezpečnostní podmínky v zemi, 

zdravotní stav tamní populace, apely organizace pro respektování jejího neutrálního statutu 

až po deklarace týkající se intervence zaštítěnou OSN se informace podávané skrze 

prohlášení týkaly zejména ustanovování jednotlivých programů .141Ne vždy však byly 

deklarované postoje v souladu s přesvědčením všech sekcí a ne vždy se všechny účastněné 

sekce podílely na společných prohlášeních.142 Jeden ze zásadních  rozporů vznikl mezi 

deklaracemi MSF F, MSF H a MSF BE nad otázkou ozbrojené intervence OSN, jejímž 

cílem byl dohled na humanitární konvoje rozdělující zásoby potravin. MSF F a MSF H se 

vyslovovali proti zapojení modrých přileb dohlížejících na konvoje následovně […] Lékaři 

bez hranic připomínají, že distribuce potravin musí zůstat prioritním bodem intervencí. 

V okamžiku, kdy se humanitární operace začíná teprve konsolidovat, se Lékaři bez hranic 

obávají, že s nadcházejícím příchodem kontingentu 4 200 modrých přileb, se napětí spíše 

rozdmýchá, namísto toho aby se uklidnilo. […]143 Dále se francouzská i nizozemská sekce 

obávaly zhoršení bezpečnostní situace pro již operující humanitární pracovníky. Tyto 

obavy potvrdili reprezentanti MSF F a MSF H v rámci své návštěvy New Yorku i 

                                                           
141 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),216-231. 
142 Například v lednu 1992 na tiskové konferenci v OSN v New Yorku reprezentanti MSF H a MSF F podávají 
svědectví ohledně odhadovaného počtu obětí, které si konflikt vyžádal. MSF chtěli svědčit ohledně situaci v 
zemi a apelovat na mezinárodní společenství, aby se snažilo najít řešení. v MSF, Médecins Sans Frontières - 
Urgence humanitaire en Somalie, Dossier de presse, janvier 1992. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018).  
143 Médecins Sans Frontières rappelle que I’acherninement de vivres doit demeurer la priorité dans les 
interventions. Au moment où le dispositif humanitaire commence à peine à se consolider, Médecins Sans 
Frontières craint que l’arrivée imminente d’un contingent de 4200 casques bleus n’attise les tensions au 
lieu de les apaiser. v Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention 
„militaro-humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 98. 
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funkcionářům OSN, se kterými se setkali.144 Belgická sekce však těmto deklaracím 

oponovala a intervenci modrých přileb veřejně podporovala.145  

Za účelem zamezení protichůdných prohlášení tohoto typu, v prosinci roku 1992 se 

sešlo představenstvo MSF F, aby hlasovalo proti veřejnému komentování záměru nasazení 

amerických jednotek v rámci operace UNITAF. Proti tomuto záměru se vymezila i 

nizozemská sekce. Prezident MFS H Jacques de Milliano preferoval, vzhledem k tomu, že 

mezi jednotlivými sekcemi nepanuje jasný konsensus ohledně ozbrojených intervencí 

OSN, aby se MSF jako celek zdrželo jakéhokoliv veřejného komentování těchto akcí. 146 

Expertní zpráva a osobní setkání byly činěny za účelem informovat přední 

představitele států a organizací ohledně situace v Somálsku a případných dopadech 

zamýšlených operací na tamní populaci i jejich pracovníky. V květnu 1992 MSF zveřejňují 

epidemiologickou studii vyhotovenou v oblasti Merka a Qorioleyz na vzorku přibližně 

100 000 tamní i přesídlené populace, jejíž výsledky ukazují vysokou míru podvýživy a 

mortality populace.147 Později tohoto roku byl prezident francouzské sekce Rony Brauman 

pozván americkým Kongresem, aby projednali somálskou humanitární situaci, kdy 

Brauman zdůraznil důležitost vyslání potravinové pomoci. Ozbrojenou intervenci ovšem 

nepovažoval za prioritní. Totožný projev poté přednesl i další za zastupitelů MSF F 

v průběhu své tournée de sensibilisation (turné za účelem zvýšení podvědomí) adresované 

americkým politikům ve Washingtonu.148 Francouzská sekce ovšem v šíření 

informovanosti ohledně situace v boji a hladomorem zmítaném Somálsku podniká i další 

kroky, jako například organizaci snídaně pro velvyslance v Paříži, v průběhu níž 

informovali zástupce státu ohledně tíživé nutriční situaci v zemi.149 

                                                           
144 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 245. 
145 Reginald Moreels, prezident MSF BE, Position de MSF-F et MSF-H à propos de l’envoi des casques bleus 
en Somalie, 10 septembre 1992,1-2. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-
materials (konzultováno 6.4.2018). 
146 Jacques de Milliano, prezident MSF H, Positionnement de MSF sur l’intervention militaire en Somalie, 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018). 
147 Brigitte Doppler, François Enten, Serge Manoncourt, Démographie, nutrition, mortalité, eau et sanitation 
dans les zones de Merka-Qorioley 18 au 28 avril 1992, Rapport final. 25.5.1992. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018). 
148 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),82. 
149 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),81. 
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Následně se MSF přidali k dalším mezinárodním nevládním organizacím při 

formulaci otevřeného dopisu generálnímu tajemníkovi OSN Butrusu Butrusu- Ghali, 

týkající se obavy o zhoršení bezpečnostní situace v zemi.150 Peter Casaer člen týmu MSF 

BE adresoval belgickému králi a čelním vojenským představitelům report týkající se 

působení belgických parašutistů v Kismayu v jižním Somálsku, které za sebou nechalo 

mnoho civilních obětí.151 V důsledku zaslání zprávy týkající se působení belgických 

parašutistů v Kismayu, jehož autorem byl Peter Casaer jsou MSF BE vyzváni belgickým 

ministrem obrany k účasti v komisi vyšetřující činnost belgického kontingentu. Komise 

sestávala z členů ministerstva obrany a čelních vojenských představitelů země. MSF BE 

tuto účast odmítají s odůvodněním, že vynesení rozsudku náleží poslancům, nikoliv jim. V 

prosinci 1993 vydá komise závěrečnou zprávu s ustanovením, ve kterém uznává chování 

belgických vojáků jako nepřijatelné. Nicméně dále konstatuje, že k těmto případům 

docházelo pouze ojediněle.152 

MSF se dále zapojili do jednotného prohlášení nevládních organizací, které 

v Somálsku operovaly a které poukazovaly na rozsáhlé ztráty na životech mezi civilisty 

v průběhu vojenské intervence OSN. Do této akce se však zapojila pouze francouzská a 

španělská sekce. 153 

Rozličná média jako Le Monde154, Le Soir155, New York Times, AFP, Antenne 4 

156a další se odkazovala na MSF jako na zdroj informací především v počátcích konfliktu, 

kdy MSF působili jako jedna z mála organizací, které v zemi operovaly. Dále se pak na 

Lékaře bez hranic, stejně tak jako na další nevládní organizace, odkazovala při sílícím 

apelu organizace na řešení nutriční situaci v zemi. Média reprodukovala postoje organizace 

                                                           
150 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),222. 
151 Médecins sans Frontières Belgique, Rapport concernant la conduite des para-commandos belges à 
Kismayo, sud Somalie, 1993, Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials 
(konzultováno 6.4.2018). 
152 Ibid., 167-176. 
153 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),185. 
154 Le Monde, Somalie: un ville en ruine, Le Monde, 1.2.1991. Dostupné na: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1991/02/01/somalie-une-ville-en-
ruine_4019082_1819218.html?xtmc=somalie_une_ville_en_ruine&xtcr=21 (konzultováno 6.4.2018). 
155 Reginald Moreels, Humanitaires et militaires, Le Soir, 2.1.1993. Dostupné na: 
http://plus.lesoir.be/archive/d-19930102-
W3FMMK?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start
%3D20%26word%3DReginald%2BMoreels%2Bhumanitaire%2Bet%2Bmilitaire (konzultováno 6.4.2018). 
156 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 41-45. 
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k vojenským intervencím pod záštitou OSN.157 Kontakt členů lékařských programů s médii 

však procházel v průběhu mise revizí s ohledem na bezpečnost všech členů lékařských 

programů a možnosti setrvání MSF v zemi. Po komentáři členů týmu MSF týkající se 

vnitrozemní situace na počátku roku 1991, konkrétně se jednalo o informaci, že je hlavní 

město stále ovládáno vojenskými silami loajálními Siadu Barré, přičemž tyto informace od 

členů týmu převzala mnohá média, organizace promptně reagovala vnitřní regulí ohledně 

důrazné zdrženlivosti týkající se komunikace s tiskem.158 V dubnu roku 1992 bylo 

navrženo, aby byl stanoven oficiální tiskový mluvčí pro takzvaný Africký roh v Nairobi. 

Vedoucí jednotlivých misí v této oblasti tento návrh zavrhli, přesto byla tato pozice 

z rozhodnutí MSF International ustanovena v září 1992.159 

 Od samého počátku somálského programu se MSF F snažili do značné míry 

zmedializovat vnitrozemní somálský konflikt, který dle jejich soudu do značné míry 

zastínila Golfská válka, která propukla simultánně. Proto v rámci dvacetiletého výročí od 

založení organizace Frédéric Laffont ve spolupráci s Christophem de Ponfilly natočili 

dokumentární film À corps 160 zaměřující se na vývoj organizace. Jedna z reportáží161 se 

soustředí na somálské programy MSF, ve které popisuje tamní situaci a činnost jednoho 

z dobrovolných chirurgů MSF. V roce 1992 MSF F hradí cestu známého francouzského 

novináře Patricka Poivre d’Arvor do Mogadišu za účelem medializace somálského 

konfliktu, což u podporovatelů MSF vzbudí ve Francii vlnu nevole.162  

 

3.3 Identita organizace v průběhu somálské mise 

Tato podkapitola rozebírá v jakém smyslu byla organizace v rámci vývoje 

somálských programů v zemi vnímána. V této souvislosti nabízí několik perspektiv 

                                                           
157 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),216-231. 
158  Roelf Padt, directeur général de MSF Hollande à MSF Belgique, MSF France, Conséquences négatives des 
déclarations publiques sur la situation en Somalie, 4 février 1999, 1-5. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018). 
159 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),71-72. 
160 Frédéric Laffont, Christophe de Ponfilly,Michel Piccoli, À corps, (Paris) : Interscoop,1991. 
161 Frédéric Laffont, Christophe de Ponfilly, , À corps – MSF in Mogadishu, (Paris) : Interscoop,1991, (video). 
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=prVzJIv8Fic (konzultováno 6.4.2018). 
162 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),96. 
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percepce jak z pohledu místní populace, tak z pohledu ostatních subjektů činných v rámci 

konfliktu. 

Nevládní organizace Lékaři bez hranic se prezentuje jako ve skrze neutrální, 

nestranný a nezávislý subjekt. Ovšem udržovat tento statut není vždy jednoduché.  Jak již 

bylo řečeno, v lednu roku 1991 Lékaři bez hranic obdrželi žádost o zahájení lékařského 

programu od somálských povstalců, Spojeného somálského kongresu (USC). Pro zahájení 

mise v zemi bylo bezpodmínečně nutné, aby organizace nastolila určitý dialog se skupinou 

USC. A právě v lokalitě spadající pod sféru vlivu USC MSF otevírají v lednu 1991 své 

první programy. V březnu se poté následují další programy pod sférou vlivu Národního 

somálského hnutí (MNS, Mouvement national somalien), které se zavazuje k zaručení 

bezpečnosti humanitárních pracovníků.163 V polovině roku 1991 je dle interního hodnocení 

organizace vnímána jako přívrženec klanu Hawiye (USC).164 Dialogy mezi jednotlivými 

stranami konfliktu pokračují i v průběhu roku 1992, kdy dojde ke střetům mezi 

prozatímním prezidentem Alim Mahdim a opozičními silami generála Aïdida. MSF 

udržuje kontakt s oběma stranami, které zaručují bezpečnost členům programů MSF. MSF 

dále obě dvě strany ubezpečuje ohledně svého neutrálního postavení v rámci konfliktu.165 

Jedním z nejspornějších bodů somálské mise se však stalo najmutí ozbrojených 

stráží, ke kterému se MSF přiklonili po zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi, aby 

zaručili bezpečnost svým pacientům i pracovníkům. Stráže byly najaty prostřednictvím 

Osmana Ata, pocházejícího z klanu Hawiye, který podporoval USC.  Tento krok byl 

interně hojně diskutován jak z ohledu případného ještě většího ohrožení organizace a jejích 

pracovníků, tak z ohledu principů, ke kterým se MSF hlásí a které se tímto krokem dostaly 

do značného rozporu.166 Prezident francouzské sekce, Rony Brauman, na valném 

shromáždění tento krok komentoval následujícími slovy „[…] Tyto bezpečnostní problémy 

našly hrubé řešení, které samo o sobě představovalo skutečný rozpor principů.“167  Později 

                                                           
163 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),21-29. 
164 Virginie Raisson, Serge Manoncourt, Médecins sans Frontières France en Somalie – Janvier 1991 – Mai 
1993,Evaluation de la mission, rapport final, 4 février 1994,6. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018). 
165 Thierry Durand, Patrick Verkamen, Compte-rendu visite MGE, 29 février 1992, 1. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 6.4.2018). 
166 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 38-41. 
167 „Ces problèmes de sécurité ont trouvé une ébauche de solution, qui elle-même a posé un véritable 

problème de principes.“ v Rony Brauman, Rapport moral (mai 1991-mai 1992) du président à l’Assemblée 
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MSF dospěli k rozhodnutí, že je nutné vyrovnat dialog a spolupráci mezi somálskými 

klany.168 

Mezi jednotlivými sekcemi se objevovaly pochybnosti, zda stráže neaplikují selekci 

pacientů na základě jejich klanové příslušnosti. 169 Najmutí stráží ovšem nezpůsobovalo 

zmatení pouze v ohledu dodržování základních principů MSF, ale i při zahájení ozbrojené 

intervence ze strany OSN, kdy se ozbrojené stráže MSF stávají terčem ozbrojených 

kontingentů MSF.170 Debata ohledně stráží prolínala působení celého somálského 

programu. MSF BE se v březnu 1993 uchýlili ke stažení svých strážných se záměrem 

zamezení rozporů mezi jednotlivými klany171. MSF F a MSF H však tyto kroky 

nenásledovali.172  

Toto zmatení percepce MSF není však jediné, které bylo analyzováno. Se 

zahájením ozbrojených intervencí pod rouškou mezinárodního společenství čelili vyslaní 

zaměstnanci nevládních organizací odmítavému postoji tamní populace, která se stavěla 

nepříznivě vůči jakýmkoliv cizincům na jejich území. Toto zmatení vyústilo ve zvýšení 

počtu útoků směrovaných proti humanitárním pracovníkům.173  

 

3.4. Další aktivity vyvíjené v souvislosti s misí  

 

 Tato část kapitoly se věnuje analýze aktivit MSF, které přímo souvisely 

s programem v Somálsku v letech 1991-1993, ale které však nelze zařadit do 

předcházejících částí této kapitoly. V souvislosti s operacemi vyvíjejícími na somálském 

                                                                                                                                                                                
Générale de MSF France, 23 mai 1992, 4. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-
materials (konzultováno 6.4.2018). 
168 Virginie Raisson, Serge Manoncourt, Médecins sans Frontières France en Somalie – Janvier 1991 – Mai 
1993,Evaluation de la mission, rapport final, 4 février 1994,22-23. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-materials (konzultováno 7.4.2018). 
169Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013),49-50. 
170 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 247-248. 
171 Ibid., 177-178. 
172 Médecins sans Frontières Belgique, Document sur la position de MSF en Somalie en fonction des 

différentes sections, avril 1993, 1. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/somalia/reference-

materials (konzultováno 6.4.2018). 
173 Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 153-161. 
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území, Lékaři bez hranic mimo jiné rozvíjeli akce zaměřené na finanční podporu 

somálského programu a dále podávali podněty k přezkoumání činnosti mezinárodních 

vojenských sil zapojených na Somálském území v letech 1992-1993. 

 

 V rámci mobilizace finančních prostředků MSF zasílají dopisy adresované svým 

dárcům, jejichž nedílnou součástí byl i odkaz na reportáž Frédérica Laffonta a Christopha 

de Ponfilly, kteří v roce 1991 natočili již zmiňovaný dokumentární film À corps. 174 Tento 

projekt vyústil v rekordní darovanou částku ze strany přispěvatelů MSF. Za stejným 

účelem poté MSF F vydávají magazín Urgences extrêmes, ve kterém se zaměřují na 

deskripci situace v Somálsku, či spuštění dárcovské kampaně v roce 1992.175   

 

 Dvacátého července 1993 MSF adresují orgánům OSN stížnost ve věci porušení 

humanitárního práva v Somálsku v rámci operací ONUSOM z 17. června176. MSF touto 

cestou chtěli vyjasnit, kdo nese odpovědnost za tyto případy buď v rámci OSN, nebo v 

rámci národních vojenských kontingentů, které se operací účastnily. S ohledem na složitost 

politického, vojenského a právního aparátu řízení mírových jednotek MSF podali stížnost u 

Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) na základě toho, že ozbrojené síly jednající s jeho 

mandátem nejednaly v souladu s humanitárním právem. Současně adresovali stížnost 

generálnímu tajemníkovi OSN a ministerstvům obrany zemí, jejichž vojska se na operacích 

podílela.177 MSF považovali za nezbytné uznaní aplikovaných vojenských postupů, 

v jejichž průběhu pod záminkou humanitárního poslání nebyly stanoveny žádné limity pro 

užití síly, jako nepřijatelné. Dále MSF požadovali vyjasnění odpovědnosti rozkládající se 

mezi OSN a jednotlivé národní vojenské útvary. Kromě toho také požadovali stanovení 

mechanismu pro možnost podání stížnosti či odvolání v případě, že dojde k porušení 

                                                           
174 Frédéric Laffont, Christophe de Ponfilly,Michel Piccoli, À corps, (Paris) : Interscoop,1991. 
175Laurence Binet, Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention „militaro-
humanitaire“ de l’ONU, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2013), 26-27, 217-223. 
176 V noci z 16. na 17. června 1993 zahájili ozbrojené síly ONUSOM ofenzivu proti silám generála Aïdida, na 
kterého byl vydán zatykač. V rámci této operace byly zabity desítky civilního obyvatelstva a odstřelována 
nemocnice Digfer a základna nevládní organizace Action internationale contre faim, kde se aktuálně 
nacházely i tým MSF a zástupci tisku. Jak nemocnice, tak sídlo AICF byly označeny jako humanitární 
organizace poskytující zdravotní péči somálskému obyvatelstvu. v Joëlle Tanguy, Déposition concernant les 
évènements du 17 juin, 1993 à Mogadiscio, 25 juin 1993, 1.  
177 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 248. 
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humanitárního mezinárodního práva pod mandátem Rady bezpečnosti OSN.178 Na základě 

této stížnosti orgány OSN zahájili šetření těchto událostí, v nichž shledaly pochybení 

amerických jednotek, které nejednaly v souladu s nutností vojenského zásahu, ale spíše 

pod pohnutkami pomsty.179 

 

4. Rwanda 1994 – 1995 

 

Úvodem do kapitoly pojednávající ohledně programů Lékařů bez hranic na území 

Rwandy v letech 1994-1995, je nutné alespoň stručně uvést historický a vnitropolitický 

kontext, který předcházel a dále podmiňoval vývoj událostí v zemi v těchto letech. I přesto, 

že se zahájení občanské války ve Rwandě datuje od roku 1990, kdy MSF začali v zemi 

působit. Jejich programy v zemi nebyly vždy kontinuální, tudíž je v rámci analýzy 

vymezena časová linka od počátku roku 1994 až po konec roku 1995, kdy MSF působili 

v zemi konstantně. Cílem této kapitoly není popis událostí, které se v zemi odehrály, ale 

přiblížení působení organizace MSF v zemi. 

Rwandská společnost se dělí do několika kmenů – majoritní Hutuové a minoritní 

Tutsijové a Twaové. Rwandské území spadalo částečně pod administrativní správu Belgie 

pod dohledem OSN od roku 1923 do roku 1962.180 Po dobu belgické správy byl značně 

zvýhodňován minoritní kmen Tutsijů, jejichž společenský i mocenský vliv pod jejich 

správou v zemi značně stoupal. Majoritní kmen Hutu byl považován za méně 

privilegovaný. Členění společnosti na základě méně či více protěžovaných kmenů pak 

postupně přispívá k vyhrocení kmenových konfliktů. 181  

Občanská válka započala ve Rwandě na počátku října 1990, kdy do země vpadly milice 

Rwandské vlastenecké fronty (RVF), které se zformovaly okolo Tutsijských emigrantů 

                                                           
178 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 8. 
179 State Department – United States of America, SOMALIA HUMAN RIGHTS PRACTICES, 1993, 31.1.1994. 
Dostupné na:  
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1993_hrp_report/93hrp_report_africa/Somalia.html 
(konzultováno 7.4.2018). 
180 Belgickou administrativou bylo v roce 1933 nařízeno sčítání lidu, které dělilo populaci na Hutu, Tutsi a 
Twa. Dle tohoto členění byly každému občanovi přiděleny identifikační karty, které sloužily především 
k určení kmenové identity a dále pak jako občanský průkaz v Andrew Bell, Etnické čistky, (Praha: 
Práh:2003),196. 
181 Andrew Wallis, Silent Accomplice: The Untold Story of France's Role in the Rwandan Genocide, (London: 
I.B. Tauris: 2013), 10. 
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v Ugandě. Jejich cílem bylo zmocnit se vlády nad zemí, v jejímž čele seděl Juvénal 

Habyarimana příslušník kmene Hutu. Na počátku devadesátých let v zemi zesílila státem 

podporovaná propaganda démonizující příslušníky kmene Tutsi. V říjnu 1993 

Bezpečnostní rada OSN vyslala do Rwandy mírovou jednotku UNAMIR (United Nations 

Assistance Mission for Rwanda). 182  

Po sestřelení letadla prezidenta Habyarimana na počátku dubna 1994 propuká 

v následujících dnech systematické vraždění menšinového kmene Tutsi a dále pak i Hutuů, 

kteří s agresí nesouhlasili, prováděné rwandskými ozbrojenými silami (FAR, Forces 

armées rwandaises).183 Po deseti týdnech vraždění OSN odhlasuje ozbrojenou intervenci 

francouzské armády zvanou operace Turquoise s mandátem ochrany civilního obyvatelstva 

a poskytnutí humanitární pomoci nestrannou cestou.184 Na počátku července 1994 se moci 

v Kigali ujímají čelní představitelé Rwandské vlastenecké fronty (FPR, Front patriotique 

rwandais). 185 Masakry prostupující celou zemi dají podnět k mohutnému přesidlování 

populace a vysoké míře emigrace. V uprchlických táborech, které jsou rozprostřeny po celé 

zemi a také bezpečnostní humanitární zóně vytvořené francouzskou armádou, přejímá 

vládu FPR, která zahajuje cílené přemisťování a další brutální praktiky a systematické 

vraždění jejich osadníků. Na konci roku 1995 rwandské autority ze země vyhošťují téměř 

40 nevládních humanitárních organizací.186 

 

4.1 Sekce Lékařů bez hranic, které se ve Rwandě angažovaly 

Lékaři bez hranic působili v zemi již od roku 1990, kdy započala rwandská 

občanská válka. Jak již bylo zmíněno, sekce MSF BE, MSF H a MSF F do roku 1993 

absolvovaly na rwandském území opakovaně několik asistenčních zdravotnických 

programů podporujících populaci v uprchlických táborech. Tyto programy ovšem trvaly 

většinou pouze několik měsíců. V únoru 1994 se v zemi opět zvyšuje napětí a MSF 

                                                           
182 André Guichaoua, Don E.  Webster,  From war to genocide : criminal politics in Rwanda, 1990-1994, 
(Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 2015), 275-301. ProQuest Ebook Central, 
EBSCOhost (zpřístupněno 8.4. 2018). 
183 v Andrew Bell, Etnické čistky, (Praha: Práh:2003),196 
184 United Nations, Security Council, Resolution 929, (22.6.1994). Dostupné na: 
http://unscr.com/en/resolutions/doc/929 (konzultováno 8.4.2018) 
185 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),8. 
186 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),9,122. 
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společně s Mezinárodním výborem Červeného kříže ustanovují v Kigali nouzový akční 

plán, ke kterému se mají uchylovat v případě přetížení nemocnic při obnovení bojů. MSF a 

CICR naskladňují zásoby léků a lékařského vybavení v nemocničním centru města, kde je 

také ustanoveno centrum pro výběr raněných. V únoru roku 1994 je po celé zemi celkem 

126 dobrovolníků z francouzské, belgické a nizozemské sekce.187  

Po vypuknutí bojů na počátku dubna 1994 vzniká v Kigali smíšený lékařský tým 

MSF, kde operují členové MSF F, MSF BE, MSF H a MSF ESP. Od počátku však operují 

pod záštitou Červeného kříže, veškerá klíčová rozhodnutí a prohlášení z této oblasti má tak 

pod svou taktovkou CICR. Smíšený tým složen z MSF BE a MSF H operuje v oblasti 

prefektury Butare.188 V průběhu krize v detenčním táboře Kibeho v dubnu 1995 jednají 

tyto čtyři sekce opět koordinovaně.189  Belgická a francouzská sekce také nastolily 

spolupráci v oblasti programu lékařské pomoci určené vězňům držených ve věznicích ve 

městě Gitarama.190 

 Nizozemská sekce působila ve Rwandě v mnoha lokalitách. Krom členů smíšeného 

chirurgického týmu MSF v Kigali se v tomto městě od června 1994 MSF H soustředili na 

samostatný program, a to asistenci vězňům v nemocnici King Faycal. Dále rozvíjeli své 

mise skrze poskytování lékařské asistence  na severu země oblasti Ruhengeri a Murambi a 

dále pak v uprchlických táborech Goma a Ngara. 191  

 Působení belgické mise ve Rwandě bylo od počátku dubna 1994 značně 

komplikované.  Z bezpečnostních důvodů, po nárůstu útoku na belgické příslušníky, se 

MSF BE rozhodli k evakuaci veškerých pracovníků belgického původu. Členové MSF BE 

tak byli evakuováni jak z Kigali, tak z oblasti Butare, aby neohrozili další setrvání 

programů MSF jako celku. 192 V červenci 1994 však obnovují své aktivity v zemi, kdy 

zahajují své lékařské programy v detenčních táborech v severní oblasti země v okolí měst 

                                                           
187 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),11-12. 
188 Ibid.,11, 17-20. 
189 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),66-70. 
190 Ibid.,56, 62. 
191 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),34,44,68. 
192 Médecins Sans Frontières, Le point sur les opérations de secours au Rwanda, Communiqué de presse 
MSF Belgique, 11 avril 1994. Dostupné na:  http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-
tutsi/reference-materials (konzultováno 12.4.2018). 
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Byumba a Gitare,193 a také v nemocnici ve městě Nyamata.194 V průběhu roku 1995 se 

MSF BE začne soustředit na programy pomoci vězňům držených jak ve věznicích, tak 

dalších provizorních detenčních centrech v oblastech Kigali, Gitamara a Butare. Žádný 

samostatný program v tomto ohledu však nakonec po opozici ze strany MSF F nevyvinou. 

195 

Ani francouzská sekce není výjimkou. Koordinuje své vlastní programy, které krom 

chirurgického zaměření programu v Kigali, kde své působení tato sekce ukončí 

z bezpečnostních důvodů v červnu 1994,196 spočívají zejména v lékařské asistenci 

v uprchlických táborech v oblasti N’Zangwa-Maza a Burenge197 a nemocnici ve městě 

Kabgayi. 198Po ustanovení bezpečnostní humanitární zóny v rámci operace Turquoise MSF 

F jako jediná sekce zahájí v zóně svou činnost. Soustředí se zejména na oblast regionu 

Gikongoro, kde zavádějí další programy na pomoc populace koncentrované v táborech.199 

Na konci roku 1994 jsou tak svědky nuceného uzavření tábora Kaduha a následné delokace 

tamní populace směrem k táboru Kibeho, kde členové MSF F také působí.200 V prosinci 

1995 je francouzská sekce vyhoštěna ze země z důvodu neadekvátního plnění náplně jejich 

práce.201 

Členové švýcarské a španělské sekce ve Rwandě také omezeně působili. Jako tomu 

bylo v předchozím případě, ani zde však tyto sekce nevedly samostatné programy. Jejich 

                                                           
193 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),43. 
194 Médecins Sans Frontières, MSF entame une mission à Nyamata au Bugesera, Communiqué de presse 
MSF Belgique, 3 juin 1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-
regime/reference-materials (konzultováno 12.4.2018). 
195 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),56-58. 
196 MSF International, Compte rendu de la réunion internationale des directeurs des opérations de MSF 
Belgique, MSF France, MSF Hollande, MSF Luxembourg et MSF Espagne sur le Rwanda,14 juin 1994. 
Dostupné na:  http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 
197 Loïc Schneider, Rapport de fin de mission, avril 1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 12.4.2018). 
198 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),58. 
199 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),66. 
200 Ibid.,141. 
201 Ministre de la Réhabilitation de Rwanda, Lettre du Ministre de la Réhabilitation aux coordinateurs des 
organisations non gouvernementales opérant au Rwanda – Kigali, 6 décembre 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 
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činnost podléhala vždy koordinaci MSF BE, MSF F, či MSF H.202 Švýcarská sekce byla 

společně s tou francouzskou a dalšími 36 nevládními organizacemi vyhoštěna v prosinci 

1995 ze země.203 Organizace měly stanovenou osmi denní lhůtu, ve které byly nuceny 

opustit zemi. Ostatní sekce MSF mohli zůstat v zemi i nadále.204 Pro lepší přehlednost o 

umístění jednotlivých programů viz příloha č.3. 

 

4.2 Způsoby vynášení svědectví v letech 1994 - 1995 

Angažovanost Lékařů bez hranic ve veřejném prostoru v souvislosti s rwandskými 

událostmi by se dala hodnotit jako vysoká. Aktivity organizace spočívaly jak 

v ustanovování tiskových prohlášeních, tak v poskytování informací médiím skrze rozličné 

rozhovory, či debaty. S veřejnými institucemi pak interagovali prostřednictvím osobních 

setkání, přednášek, otevřených dopisů, či dodávání expertních zpráv. V neposlední řadě 

pak v tomto ohledu zahájili i svou samostatnou publikační činnost. 

I v tomto případě byly tiskové zprávy určené pro veřejnost šířeny jak pod hlavičkou 

MSF International, tak pod hlavičkou jednotlivých sekcí. Informace šířené skrze prohlášení 

se týkaly zejména ustanovování jednotlivých programů, vývoje událostí v průběhu 

genocidy, bezpečnostní situace v zemi, stavu uprchlických táborů a exodu rwandské 

populace, stavu právního systému, zdravotního stavu tamní populace, apelu organizace pro 

respektování jejího neutrálního a nestranného statutu, ale také stanovisek týkajících se 

ustanovování a průběhu intervencí ze strany mezinárodního společenství.205 Jak tomu bylo 

v somálském případě, tak i v tom rwandském nebyly vždy deklarované postoje jedné ze 

sekcí v souladu s přesvědčením a postoji těch ostatních. Jeden z největších a 

nejzásadnějších rozporů vznikl při záměru a následné realizaci veřejného apelu po 

mezinárodní ozbrojené intervenci na ochranu populace Tutsi v červnu 1994 ze strany MSF 

                                                           
202 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),44,78,129. 
203 Ministre de la Réhabilitation de Rwanda, Lettre du Ministre de la Réhabilitation aux coordinateurs des 
organisations non gouvernementales opérant au Rwanda – Kigali, 6 décembre 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 
204 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),124, 133. 
205 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),70-85. a Médecins sans Frontières, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, 
Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2014),135-149. 
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F. Opozice proti tomuto kroku zněla od nizozemské i belgické strany, které se obávaly 

ohrožení dalšího setrvání MSF v regionech ovládanými rwandskými armádními silami. 

MSF BE se nakonec k veřejné kampani přidává také. Ovšem před podniknutím těchto 

kroků museli nejprve MSF F evakuovat své členy z chirurgicko-lékařského programu 

v Kigali206, který podléhal vedení CICR, tudíž veškerá veřejná prohlášení, která chtěli 

MSF F realizovat museli nejprve projednat s CICR, který se k veřejným svědectvím staví 

velmi rezervovaně.207  Obdobný scénář, kdy se proti sobě ve veřejných prohlášeních staví 

francouzská oproti belgické sekci je oznámení rozhodnutí o operaci Turquoise 

francouzských vojsk.208 MSF BE se staví proti tomuto kroku vzhledem k historii 

francouzsko-rwandských vztahů.209 

Styk s veřejnými institucemi za účelem poskytnutí informací předním 

představitelům států a organizací ohledně situace ve Rwandě by se dal hodnotit jako 

celkem intenzivní. MSF jako celek předkládají zprávu skládající se z očitého svědectví 

svých pracovníků týkající se genocidy rwandské populace Tutsi (a částečně i Hutu) 

v červnu 1994 generálnímu tajemníkovi OSN, Komisi pro lidská práva OSN a zástupcům 

všech členských zemí Rady bezpečnosti OSN.210 Tuto zprávu pak předávají v říjnu 1994 

Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu, který byl v té době ustanoven.211 

Obdobné kroky podnikají i v případě událostí v táboře Kibeho, který byl pod ochranou 

jednotek UNAMIR, zprávu však rozšiřují mezi členy vyšetřující komise, která má na 

starosti celou záležitost prošetřit a dále pak mezi rwandské autority. Vzhledem 

k neujspokojivým výsledkům vyšetřování se MSF rozhodnout podstoupit svoji zprávu 

veškerým zastupitelským úřadům přítomným ve Rwandě a médiím.212 Dále MSF BE a 

MSF F vytvořili expertní zprávu ohledně stavu vězňů v Gitarama, kterou zasílají nejprve 

                                                           
206 Program CICR v Kigali byl v zóně vlivu rwandských ozbrojených sil (Hutu). v Laurence Binet, Génocides des 
Rwandais Tutsies 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2014),49.. 
207 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),47-50. 
208 Ibid.,57-58. 
209 Corrine Toubeau, MSF : Mieux vaut rien que les Français, La Nouvelle Gazette ,21 juin 1994. Dostupné 
na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 
12.4.2018). 
210 Françoise Bouchet-Saulnier, Pierre Salignon, Dossier: Genocide in Rwanda – eyewitness accounts, July 
1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 
211 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 23. 
212 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014), 105, 106,108, 110-111. 
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rwandským autoritám a zastupitelským úřadům, po neučinění adekvátních kroků ze strany 

rwandské správy, adresují následně tyto podklady médiím.213 

MSF však byli i v přímém kontaktu s národními i mezinárodními organizacemi, 

kdy například na přelomu dubna a května reprezentant MSF BE podnikl schůzku s 

prezidentem Rady bezpečnosti a reprezentanty americké vlády, kde projednávali situaci 

v Butare214, v květnu poté Rony Zachariah z MSF BE podával svědectví ohledně 

rwandského dění před Komisí pro lidská práva OSN.215  Po kampani MSF F v průběhu níž 

zveřejnili otevřený dopis prezidentu republiky, v němž vystupující proti angažovanosti 

Francie ve rwandském konfliktu216 a následném apelu po ozbrojené intervenci, jsou 

reprezentanti MSF F pozvání na konzultace k ministru zahraničí Alainu Juppéovi a 

prezidentu Mitterrandovi.217  Na konci května 1994 byl zveřejněn v deníku New York 

Times otevřený dopis generálního tajemníka MSF International adresovaný Radě 

bezpečnosti OSN, vyzývající RB k ukončení genocidy páchané na příslušnících kmene 

Tutsi.218 

Informační kanály jako Le Monde219, Le Soir220 , Antenne 2221, Sky News, BBC,222 

TF1223 aj. se odkazovaly na MSF jako na zdroj informací či si jednotlivé členy zvaly do 

                                                           
213 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014), 110,115. 
214 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),30. 
215 Rony Zachariah, Présentation à la commission des Droits de l’homme des Nations unies – Rwanda, 
Session d’urgence, Genève, 24- 25 mai 1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-
rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 12.4.2018). 
216 Daniel Schneiderman, En compétition, Le Monde, 18 mai 1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 12.4.2018). 
217 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),47-48. 
218 Ibid.,38. 
219 Le Monde, Vengeances rwandaises.7 septembre 1994. 
 Dostupné na: http://www.lemonde.fr/archives/article/1994/09/07/vengeances-
rwandaises_3814011_1819218.html?xtmc=vengeances_rwandaises_executions_sommaires_enlevements_
massacres_represailles_de_nombreux_temoignages_incriminent_les_vainqueurs_de_la_guerre_civile&xtcr
(konzultováno 12.4.2018). 
220 Le Soir, L’opération humanitaire prônée par la France bat de l’aile. Et les militaires hutus poursuivent leur 
sale besogne, 19 juin 1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-
tutsi/reference-materials (konzultováno 12.4.2018).  
221 Antenne 2, Conférence de presse MSF, Antenne 2 (vidéo), 17 juin 1994. Dostupné na: 
http://www.ina.fr/video/CAB94064259 (konzultováno 12.4.2018). 
222 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),21. 
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vysílání zaměřujících se na rwandskou krizi. Média reprodukovala postoje organizace 

ohledně kroků, které v této věci činilo mezinárodní společenství, a dále pak šířila mimo 

jiné informace týkající se zdravotního stavu a životních podmínek tamní populace, ale také 

bezpečnostní situace v zemi.224 Ovšem i v tomto případě, jak vyplývá z jejich interních 

zpráv, se organizace snažila být vzhledem ke své činnosti ve vybraných tématech vůči 

médiím zdrženlivá, zejména z bezpečnostních důvodů členů vyslaných do země.225  

 Členové MSF se však v tomto případě soustředí i na formu svědectví skrze další 

publikační činnost. V prosinci 1995 vysílá francouzsko-německý televizní kanál Arte226 

dokumentární film Maudits soient les yeux fermés227 týkající se rwandské genocidy a 

absence politické vůle tuto situaci řešit. Režisérem dokumentu byl Fréderic Laffont, člen 

představenstva MSF F. Film vychází ze stejnojménné knihy228, na které Laffont 

spolupracoval s právní zástupkyní MSF Françoise Bouchet-Saulnier. 

4.3 Identita organizace v průběhu rwandské mise 

 Jako v předešlém případě se i tato podkapitola věnuje nástinu percepce organizace 

v průběhu implementace svých programů, tentokrát ve Rwandě. 

I v tomto případě nebylo pro Lékaře bez hranic jednoduché udržovat rovnováhu 

mezi konaným a deklarovaným. Podmínkou pro výkon operací nevládních organizací je 

vždy nutná určitá tolerance ze strany vládních, či dočasně ovládajících složek státu.229 

                                                                                                                                                                                
223 TF1, Interview with Jean-Hervé Bradol, MSF France Programme Manager, 08:00 news bulletin, TF1 
(video) on 16 May 1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/videos 
(konzultováno 12.4.2018). 
224 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),70-85. a Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de 
parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2014),135-149. 
225 Direction de MSF France, Fax de l’équipe de direction de MSF France aux directeurs de la communication 
et des opérations des autres sections MSF, 12 avril 1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 13.4.2018). 
226 Libération, ARTE, samedi 21h45. Rwanda, maudits soient les yeux fermés, de Frédéric Laffont. 
L'improbable procès du génocide. 9 décembre 1995. Dostupné na: 
http://www.liberation.fr/medias/1995/12/09/arte-samedi-21h45-rwanda-maudits-soient-les-yeux-fermes-
de-frederic-laffont-l-improbable-proces-du-g_152661 (konzultováno 13.4.2018). 
227 Frédéric Laffont, Maudits soient les yeux fermés, film documéntaire, 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/videos (konzultováno 13.4.2018). 
228 Françoise Bouchet-Saulnier , Frédéric Laffont, Maudits soient les yeux fermés, (Paris: Arte éditions:1995), 
296. 
229 Peter Sollis, Partners in development? The state, nongovernmental organisations and the UN in Central 
America, Third World Quarterly, Vol. 16, č. 3, 1995, 528. Dostupné na: 
https://www.jstor.org/stable/3992891 (konzultováno 25.1.2018). 
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V tomto ohledu je tedy velmi důležité, aby organizace navázala dialog se všemi stranami 

konfliktu, v tomto případě FAR a FPR, aby zajistili možnost zahájení programu v jejich 

sféře vlivu. Na počátku systematické eliminace příslušníků kmene Tutsi a rovněž i Hutu, 

bylo těžké sledovat udržitelnost nestranného a neutrálního statutu organizace vzhledem 

k časté evakuaci týmu a jejímu neustálému pohybu, která krom prefektury Butare, kde 

tamní autority odmítly následovat rozkazy FAR a chirurgického týmu operujícího v Kigali, 

následovala exod rwandské populace. 230 První ohrožení neutrálního statutu však přichází 

po stažení týmu MSF F ze společného programu s CICR v červnu 1994, kdy tak došlo 

k odchodu jediné sekce operující ve sféře vlivu FAR.231  Jakmile v červnu 1994 FPR 

převzali vládu nad zemí a začala vyvíjet své nehumánní programy za účelem kontroly 

populace. MSF si začínají pokládat otázku, zda jejich přítomnost v zemi nedodává 

legitimitu tamní vládě a zda se do určité míry nestávají vládním komplicem.232 V září 1994 

jsou ze strany FPR ustanovena opatření nařizující pracovníkům nevládních organizací 

pracovat pod ozbrojeným dohledem, kteří měli pracovníky případně usměrňovat v jejich 

konání.233 

Zejména francouzská frakce byla nucena podniknout kroky k učinění jasného 

rozlišení mezi francouzskými kontingenty a jejich národní sekcí. Po odhlasování rezoluce 

stanovující vytvoření bezpečnostní humanitární zóny francouzskými ozbrojenými silami, 

MSF F zasílají dopis představitelům FPR, ve kterém zdůrazňují svou nezávislost na 

jakémkoliv politickém subjektu a dále vysvětlují svůj postoj s ohledem na kampaň, kterou 

za zpuštění ozbrojené intervence zastávali234 „ […] MSF nikdy nepožadovali, ani 

nepodporovali ozbrojenou intervenci vedenou jakoukoliv samostatnou vládou. Bez odkladu 

                                                           
230 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),29-32. 
231 MSF International, Compte rendu de la réunion internationale des directeurs des opérations de MSF 
Belgique, MSF France, MSF Hollande, MSF Luxembourg et MSF Espagne sur le Rwanda , 15 juin 1994. 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 
13.4.2018). 
232 MSF Belgique, Crise rwandaise – sitrep, 28 juin - 3 juillet 1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 13.4.2018). a Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de 
parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2014),19. 
233 MSF Belgique,  Sitrep n° 2 (Confidentiel), 17 juin 1994. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/the-
violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials (konzultováno 13.4.2018). a Laurence Binet, 
Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 
2014), 16-17.  
234 Laurence Binet, Génocides des Rwandais Tutsis 1994, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2014),55. 
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bych Vám chtěl připomenout postoj naší organizace. Lékaři bez hranic jsou nevládní 

organizace, která se vyjadřuje a jedná nezávisle na jakékoliv politické moci.“235   

Na případu vyhoštění francouzské a švýcarské sekce pak lze pozorovat, že 

organizace MSF není vnímána ze strany rwandských autorit jako jednotný celek, naopak 

však kladou důraz na rozlišování jejich národních sekcí.236 Rozhodnutí o vyhoštění 

francouzské sekce pak MSF F vyhodnocují jako odplatu za angažovanost francouzské 

sekce ve veřejném prostoru.237 Po vyhoštění MSF F a MSF CH pokračovaly zbývající 

sekce ve svých programech, nicméně se již neuchylovaly k veřejnému komentování situace 

v zemi.238 

 

4.4 Další aktivity vyvíjené v souvislosti s misí  

 Poslední část této kapitoly se věnuje analýze aktivit MSF, které vyvíjeli v 

souvislosti s programem ve Rwandě v letech 1994 - 1995, ale které však nelze zařadit do 

předcházejících částí. V souvislosti s operacemi vyvíjenými na rwandském území Lékaři 

bez hranic mimo jiné rozvíjeli akce na podporu finanční podpory rwandského programu, 

dále iniciovali petici pro zahájení ozbrojené intervence v zemi a nakonec podávali 

svědectví v národních i mezinárodních procesech a taktéž v průběhu francouzského 

parlamentního vyšetřování. 

 V průběhu rwandské genocidy se jednotlivé sekce uchylovaly ke kampani cílící na 

mobilizaci finančních zdrojů, které by podpořily jejich tamní programy. 239 MSF F 

                                                           
235 „A aucun moment, Médecins Sans Frontières n’a demandé, ni soutenu une intervention isolée d’un 
gouvernement quel qu’il soit. Je tenais, sans délai, à vous rappeler la position de notre organisation. 
Médecins Sans Frontières est une organisation non gouvernementale. Elle agit et s’exprime en toute 
indépendance de tout pouvoir politique“. v Philippe Biberson, Lettre du Philippe Biberson, Président de MSF 
France, à Théogène Rudasingwa, le Secrétaire Général de FPR, 20 juin 1994. Dostupné na: : 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 13.4.2018) 
236 Ministre de la Réhabilitation de Rwanda, Lettre du Ministre de la Réhabilitation aux coordinateurs des 
organisations non gouvernementales opérant au Rwanda – Kigali, 6 décembre 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 
237 Journal interne MSF France, Expulsion : le prix du témoignage - prises de position MSF, Messages n° 83. . 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 13.4.2018).  
238 Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995, Prises de parole publiques, 
(Médecins sans Frontières: 2014),133.  
239 La Wallonie, Coup de gueule de MSF Belgique, 30 juin 1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 13.4.2018). 
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adresovali v červnu 1994 svým přispěvatelům skrze magazín Journal MSF Info i petici 

vyzývající mezinárodní společenství k zahájení ozbrojené intervence.240   

 Vzhledem k vyhotovení zpráv shromažďujících očitá svědectví jednotlivých členů 

MSF týkajících se rwandské genocidy (duben až červen 1994) a následného počínání 

nového režimu vedeného FPR byli členové MSF vyzváni k podání svědectví v rámci 

procesů vedených jak mezinárodní, tak národní jurisdikcí.241 V případě procesu vedeného 

Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu (ICTR, International Criminal Tribunal for 

Rwanda) měli MSF možnost, v souladu s jednacím řádem, poskytovat informace na 

důvěrné bázi.242 MSF jako organizace, stejně tak jako její jednotliví členové nebyli nuceni 

svědčit ani dodávat své materiály, čímž si MSF dokázali zachovat svou nezávislost.243 

V této souvislosti MSF jako celek využili svého práva vyplývajícího z jednacího řádu 

ICTR na dodávání dokumentů, které usnadňují vyšetřování, nicméně z řádu nevyplývá 

povinnost dodat podklady pro rozsouzení viny, či neviny obžalovaných. 244 Přesto vedoucí 

představitel MSF BE, Rony Zacharias, v procesu svědčil. Ovšem ve svém vlastním 

jménu.245 

Po ukončení belgického parlamentního vyšetřování v roce 1997, jehož předmětem 

bylo prošetření stažení belgického kontingentu z operace UNAMIR iniciované po 

zavraždění deseti příslušníků belgických modrých přileb v dubnu 1994,246 byli MSF BE 

předvoláni belgickým soudem ke svědectví v rámci procesů údajných pachatelů genocidy, 

                                                           
240 MSF Info, Le génocide  - avec pétition arrêtez le génocide au Rwanda, juin 1994.Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/genocide-of-rwandan-tutsi/reference-materials (konzultováno 13.4.2018). 
241 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 22-27. 
242  International Criminal Tribunal for Rwanda, Rules of Procedure and Evidence, Chapter 70, Adopted 5 July 
1995. Dostupné na: http://ictr-archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/rules/260600/5.html (konzultováno 
13.4.2018). 
243 V roce 1995 byly uvnitř celého hnutí nastaveny interní zásady pro spolupráci s mezinárodními trestními 
tribunály. Zásady zní následovně: MSF budou i nadále veřejně vydávat své expertní zprávy z událostí, jejichž 
byli svědkem. Tyto zprávy budou předkládány i v případě trestních procesů. Pro teréní pracovníky, kteří se 
nechtějí účastnit procesu, se MSF bude snažit eliminovat povinnosti přímého svědectví. MSF se bude snažit 
omezit četnost spolupráce v souladu s jednacím řádem zejména v otázkách doložení důvěrných materiálů. v 
Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s interactions 
with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 13. 
244 ICTR, Rules of Procedure and Evidence, Chapter 70, Adopted 5 July 1995. Dostupné na: http://ictr-
archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/rules/260600/5.html (konzultováno 13.4.2018). 
245 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 24. 
246 Belgian senate, Parliamentary commission of inquiry regarding the events in Rwanda, December 6 1997. 
Dostupné na: https://www.phdn.org/archives/www.ess.uwe.ac.uk/Rwanda/Rwanda3.htm (konzultováno 
14.4.2018). 
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kteří se pohybovali na belgickém teritoriu. Vedoucí mise v Butare MSF BE podal výpověď 

v obou případech. Výpovědi však sloužily jako doplněk informací v rámci doplnění 

kontextu, nikoliv jako nástroj k dokázání viny, či neviny obviněného.247  

Na počátku roku 1998 se francouzská sekce přidala k iniciativě, která volala po 

zahájení parlamentního vyšetřování, které by prověřilo činnost Francie ve Rwandě v letech 

1990-1994248. Toto vyšetřování bylo nakonec v roce 1998 ustanoveno.249 MSF F 

v zastoupení Jeana Hervé Bradola v proceduře svědčili, nicméně podané svědectví v tomto 

slyšení nebylo skutečným svědectvím v právním slova smyslu. Opětovně spíše sloužilo 

k pochopení komplexní situace, která v zemi nastala.250 

5. Bosna a Hercegovina 1992 - 1995 

Tak jako u předchozích případů ani tato kapitola nebude rozebírat a hodnotit 

události, které se odehrály v Bosně a Hercegovině (BaH) v letech 1992 -1995. Bude 

však hodnotit aktivity Lékařů bez hranic, které v souvislosti s programy v zemi ve 

vymezené periodě rozvíjely.  I přesto je však žádoucí alespoň stručně nastínit 

vnitrostátní vývoj, který ozbrojenému konfliktu předcházel. 

Na počátku devadesátých let dvacátého století, po rozpadu Jugoslávie, se v nově 

proklamovaném státu začala prohlubovat problematika rozličných etnických skupin, 

které na území BaH pobývaly.251 Etnické složení bosensko-hercegovinské populace 

není zdaleka homogenní, sestává ze tří národnostních skupin: Srbů, Chorvatů a 

Bosňáků/Muslimů a dalších minoritních etnik. Přičemž muslimská skupina 

představovala majoritní etnikum v zemi.252 V průběhu válečného střetu v BaH bojující 

strany, bosensko-srbská separatistická frakce, bosensko-chorvatská separatistická 

frakce a armáda Bosny a Hercegoviny, usilovaly o zabezpečení etnicky homogenních 

                                                           
247 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 27. 
248 Paulo-Serge Lopes, Médecins sans Frontières et le droit international, Table ronde n.2,CERAPS Lille 2, 
C2SD Ministére de la defense, 11. Dostupné na: http://docplayer.fr/26240015-Paulo-serge-lopes-ceraps-
lille-2-c2sd-ministere-de-la-defense.html (konzultováno 14.4.2018). 
249 Assemblée nationale, Mission d’information sur le Rwanda, 15 décembre 1998. Dostupné na: 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/rwanda/r1271.asp (konzultováno 14.4.2018) 
250 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 27. 
251 Andrew Bell, Etnické čistky, (Praha: Práh:2003),140-142. 
252 Miroslav Krleža. Ethnic map of the Republic of Croatia and of the Republic of Bosnia and 

Herzegovina,1. 
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teritorií pro vlastní národy. V zemi se tedy rozpoutaly takzvané etnické čistky. Cílem 

válčících stran bylo zabezpečení a zkonsolidování co nejrozsáhlejšího území pro svůj 

národ v rámci území bývalé Jugoslávie.253   

Zapojení mezinárodního společenství do války v BaH se zakládalo především ve 

zřízení mírových jednotek UNPROFOR (United Nations Protection Force) v červnu 

1992, jejichž mandát spočíval v dohledu na humanitární operace prováděné Úřadem 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR, United Nations High Commissioner 

for Refugees) a Mezinárodním výborem Červeného kříže. Jednotky UNPROFOR 

(United Nations Protection Force) byly oprávněny užívat sílu v sebeobraně v reakci na 

útok na humanitární oblasti, kde operovali UNHCR a CICR a spolupracovat s NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) v případě nutnosti užití leteckých sil.254 V rámci 

mise UNPROFOR měly mezinárodní jednotky ochraňovat bezpečnostní zóny, které 

byly ustanoveny v šesti městech Sarajevu, Tuzle, Srebrenici, Bihači, Goražde a Žepě a 

jejich bezprostředním okolí. 255 Zřízené bezpečnostní oblasti se nacházely na území 

ovládané bosenskými Srby, s výjimkou města Bihač, jehož území bylo pod nadvládou 

chorvatských Srbů. 256 Po složitých mírových jednáních vedených představiteli USA a 

OSN došlo 14. prosince 1995 k podpisu  Daytonské smlouvy o ukončení války a 

nastolení míru v Bosně a Hercegovině.  Smlouva dále upravuje vnitřní uspořádání 

BaH, kterou rozděluje na dvě entity bosensko-chorvatskou federaci a Republiku 

srbskou.257  

 

 

                                                           
253 Erik Melander, Ethnic Cleansing in Bosnia-Herzegovina, 1992–1995, University of Essex 2007, 6-21. 
dostupné na:  http://privatewww.essex.ac.uk/~ksg/dscw2007/Melander.pdf (konzultováno 15.4.2018). 
254 United Nations Protection Force, Former Yugoslavia – UNPROFOR. Dostupné na: 
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprof_p.htm (konzultováno 15.4.2018). 
255 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 819 a č. 824 definují bezpecné oblasti jako oblasti, které by měly být 
osvobozeny od ozbrojených či jakýchkoliv nepřátelských činů, které by ohrožovaly životy či bezpečnost 
tamní populace. v United Nations – Security Council, Resolution 819 (1993). Dostupné na: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement 
(konzultováno 15.4.2018). a United Nations – Security Council, Resolution 824 (1993). Dostupné na: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/07/IMG/N9326207.pdf?OpenElement 
(konzultováno 15.4.2018). 
256 Erik Melander, Ethnic Cleansing in Bosnia-Herzegovina, 1992–1995, University of Essex 2007, 29-30. 
dostupné na:  http://privatewww.essex.ac.uk/~ksg/dscw2007/Melander.pdf (konzultováno 15.4.2018). 
257 United Nations, Dayton Agreement (1995). – Annes 2, 76-81. Dostupné na: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf 
(konzultováno 15.4.2018). 
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5.1 Sekce Lékařů bez hranic, které se v Bosně a Hercegovině angažovaly 

 První průzkumná mise na území jugoslávské federace byla uskutečněna belgickou a 

nizozemskou sekcí v srpnu 1991. Zdravotnická situace byla vyhodnocena jako dostatečně 

pokryta tamními strukturami258, nicméně od září 1991 zde tyto dvě frakce zahájily své 

programy spočívající v dodávkách zdravotnického materiálu v předem vytyčených 

operačních zónách. Tyto programy byly z velké části financovány Evropským 

hospodářským společenstvím.259 

 Ob března 1992 tyto programy rozvíjí i na území BaH, poté co MSF H vytvořili 

podrobný plán zdravotnických potřeb pokrývající nemocnice na celém území BaH. MSF H 

koordinovali své operace ze Sarajeva, přičemž MSF BE z Bělehradu, aby mohli operovat i 

v zónách ovládanými bosenskými Srby.260 V průběhu bosenského konfliktu se MSF H 

soustředí zejména na programy zásobování zdravotnickými materiály, potravinami a 

dalšími sanitárními potřebami řízených ze Sarajeva a Kiseljaku.261 Dále má ve své gesci 

obdobný program soustředěný na enklávu v Tuzle.262 

 V srpnu 1992 v zemi podniká mezinárodní tým složený z členů sekce MSF F a 

MSF BE výzkumnou misi soustředící se na zdravotní stav populace soustředěné 

v uprchlických táborech.263 MSF F nevyhodnocuje za nutné, aby se v těchto zařízeních 

rozvíjely programy soustředěné na zdravotnickou pomoc s ohledem na stav tamních 

zdravotnických organizací,264 a dále apeluje na ukončení veškerých aktivit MSF v zemi. 

Dle MSF F se zprostředkováním lékařských materiálů MSF stává společníkem 

                                                           
258 MSF France, Compte-rendu de la réunion du comité de direction de MSF France, 8.8.1991. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials (konzultováno 
17.4.2018). 
259 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 19. 
260 Ibid.,42. 
261 MSF Belgique, Message du coordinateur général de MSF Belgique en ex-Yougoslavie aux responsables de 
Contact, journal interne de MSF Belgique, 8.3.1992. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-
guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials (konzultováno 18.4.2018). 
262 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 64-69. 
263 Ibid., 57. 
264 MSF France, Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de MSF France, 28.8. 1992. 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials 
(konzultováno 18.4.2018). 
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kriminálního režimu vykonávajícího etnické čistky.265 MSF BE trvá na rozvoji 

zásobovacích programů ve Srebrenici a Zenice. 266Od konce března 1993 tak MSF BE 

otevírají zdravotnicko-chirurgický program ve Srebrenici, který od června 1993 do 

července 1995 pod svou koordinací vedou společně se členy sekce francouzské.267 V tomto 

složení vedou i zdravotnicko-chirurgický program v Goradže od července 1993 do konce 

roku 1995.268 Pod belgickou koordinaci spadal i program rozvíjející zásobování 

v bezpečnostní zóně Žepa a Bihač269 a dále program zdravotní asistence uprchlíkům 

soustředících se ve městě Banja Luka.270 Pro lepší přehlednost ohledně bosenských misí 

viz příloha č. 4. 

5.2 Způsoby vynášení svědectví v letech 1992-1995 

Tak jako u předešlých případů, ani bosensko-hercegovinská mise se nevyjímala ve 

veřejné prezentaci svědectví a postojů organizace vůči vývoji událostí v BaH. Činnost 

organizace v této oblasti spočívala jak v ustanovování tiskových prohlášeních, tak v 

poskytování informací médiím, kdy občasně zastávala jediný zdroj informací pro 

zahraniční média. S veřejnými institucemi poté interagovali prostřednictvím osobních 

setkání, otevřených výzev, či dodávání expertiz realizovaných v průběhu svých programů. 

Dále se podíleli na realizaci dokumentárního filmu hovořícím o Srebrenických událostí, či 

na kampani o zvyšování povědomí (campagne de sensibilisation) týkající se vývoje v BaH. 

                                                           
265 Fabrice Weissman, Silence, on soigne…Un aperçu des prises de position publiques de MSF, de la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme v publikaci Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman, Agir 
à tout prix?, (Paris: La Découverte, 2011), 245. 
266 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015),  80, 89,112. a  Le Soir, MSF récolte 10 000 jouets pour Gorazde, 13.12.1995. Dostupné na: 
http://www.lesoir.be/archive/d-19951213-
W36G5R?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%26wor
d%3DMSF%2520gorazde (konzultováno 18.4.2018). 
267 Le Monde, BOSNIE-HERZEGOVINE: Le témoignage d'un membre de Médecins sans frontières Le calvaire 
des habitants de Srebrenica, 1.4.1993. Dostupné na: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1993/04/01/bosnie-herzegovine-le-temoignage-d-un-membre-de-
medecins-sans-frontieres-le-calvaire-des-habitants-de-
srebrenica_3917210_1819218.html?xtmc=le_temoignage_d_un_membre_de_medecins_sans_frontieres_l
e_calvaire_des_habitants_de_srebrenica&xtcr=1 (konzultováno 18.4.2018). a Laurence Binet, MSF et la 
guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2015),  73-78. a Laurence 
Binet, MSF et Srebrenica 1993-2003, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2015),64. 
268 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 80. 
269 Ibid., 133. 
270 MSF Belgique, Drame Humanitaire après la prise de la Krajina - MSF dépêche 55 tonnes d’aide d’urgence 
vers Banja Luka, Communiqué de presse MSF Belgique, 7.8. 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials (konzultováno 
18.4.2018). 
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Tisková prohlášení dotýkající se událostí v BaH byla vydávána jak pod záštitou 

MSF International, tak také pod hlavičkou jednotlivých sekcí. Témata prohlášení 

zahrnovala informace ohledně ustanovování a zajištění programu, zásobování země 

zdravotnickými, farmaceutickými a sanitárními potřebami271, bezpečnostní situace 

v enklávách, vývoje událostí v daných regionech, znepokojení z vytváření detenčních 

center, ve kterých bylo soustředěno zejména muslimské etnikum, etnických čistek a 

pohřešované populace až po deklarace hodnotící postoj a činnost mezinárodního 

společenství ve věci válečného konfliktu v BaH. 

 Ani v tomto případě nebyly vždy deklarované postoje jedné ze sekcí v souladu 

s přesvědčením a postoji těch zbylých.  V tomto případě však nešlo jen o dvojakost 

prohlášení jednotlivých národních sekcí, ale také o mnohá prohlášení hodnotící stav 

v zemi, která zaznívala ze strany MSF F, která v době realizovaných protichůdných 

prohlášení na území BaH ještě ani neoperovali.272 Nejednotný postoj se poté týkal i 

veřejného apelu po ozbrojené intervenci v BaH.  Rony Brauman, prezident MSF F, se od 

konce května 1992 silně vymezuje pro ustanovení ozbrojené intervence v zemi, kde dle něj 

zasílání humanitární pomoci není řešení. Tuto rétoriku, alespoň v oblasti ozbrojené 

intervence, přebírá i generální tajemník MSF International, Alain Destexhe. Tento apel ke 

zbraním publikován bez předchozí konzultace vyvolal kontroverzní reakce ze strany MSF 

BE, MSF H a rady MSF International. 273 MSF BE mimo jiné podotýkají, že v průběhu 

těchto apelů nemá francouzská sekce žádné pracovníky v BaH.274 V červenci 1992 se však 

k apelu na zapojení mezinárodních ozbrojených sil přidává i nizozemská sekce.275 

K případu nedostatečné koordinace mezi národními sekcemi došlo i při vydání prohlášení 

                                                           
271 V průběhu konfliktu byla nad Jugoslávií zřízená bezletová zóna, MSF si ovšem vyjednali několikrát 
povolení k přistání jejich zásobovacích letounů. v MSF International, Médecins Sans Frontières affrète trois 
avions pour Sarajevo,  Communiqué de presse MSF B/F/H, 2.7.1992. . Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials (konzultováno 
18.4.2018). 
272 Značné rozhořčení mezi MSF BE a MSF H vyvolala tzv. campagne de sensibilisation vedená francouzskou 
sekcí na základě výpovědí bosenských uprchlíků, kteří před konfliktem uprchli do Francie. MSF BE a MSF H 
nebyli o záměru této kampaně informováni dopředu a tudíž ji nemohli ani případně rozporovat, přičemž 
vytýkají MSF F nedbalost vzhledem k pracovníkům MSF BE a MSF H, kteří na rozdíl od MSF F operovali 
v terénu a které tato kampaň mohla vystavit v nebezpečí. v Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-
Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 2015), 65-66. 
273 Ibid.,44-49. 
274 MSF Belgique, Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de MSF Belgique, 9 juin 
1992.Dostupné na: http://speakingout.msf.org/fr/msf-et-la-guerre-en-ex-yougoslavie/reference-materials 
(konzultováno 15.4.2018). 
275 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 53-54. 
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týkajícího se zhoršení bezpečnostní situace ve Srebrenici v červenci 1995 a nedostatečné 

kapacity modrých přileb na události reagovat. Tiskové prohlášení realizované MSF F a 

MSF BE čelilo kritice z nizozemské strany, kdy „veškerá veřejná prohlášení týkající se 

bývalé Jugoslávie musejí být před zveřejněním diskutovány s ostatními sekcemi[…] 

jakákoliv prohlášení mohou vystavovat pracovníky v terénu v nebezpečí.“276 Dále MSF H 

poukazují na zapojení nizozemského kontingentu přímo ve Srebrenici, díky čemuž je celá 

situace v Nizozemsku veřejně diskutovaným tématem. Prohlášení tohoto typu uskutečněné 

ze strany MSF H by tak, dle jejich názoru, mělo silnější dopad na veřejné mínění v zemi.277 

Předávání svědectví z bosensko-hercegovinské mise spočívalo i ve styku 

s veřejnými a mezinárodními institucemi.  První analýza, kterou v rámci bosenských 

programů MSF F předávají veřejným institucím, sestává z výpovědí bosenských muslimů, 

azylantů pobývajících v detenčních centrech Saint- Etienne. MSF F realizují na základě 

výpovědí 60 azylantů a epidemiologické studie analýzu, jenž dle jejich závěru dokazuje, že 

tito lidé unikli systematickému etnickému vyhlazení z táborů v regionu Kozarac.278 Studii 

v prosinci 1992 předkládají nejprve francouzským a evropským autoritám a následně ji 

veřejně prezentují v médiích. Relevanci tohoto výzkumu a zároveň legitimitu MSF F 

k uskutečnění svědectví tohoto druhu zpochybňují ostatní sekce, které jsou naopak od MSF 

F činné v terénu. V tomto ohledu MSF F iniciuje po zveřejnění studie campagne de 

sensibiliation, v rámci níž chce informovat francouzskou společnost ohledně „zločinů proti 

lidskosti“, které jsou páchány srbskou stranou v BaH.279 Na podzim 1995 jsou MSF 

požádáni, aby podali svá svědectví v průběhu interního vyšetřování nizozemského 

Ministerstva obrany ve věci srebrenických událostí.  V rámci tohoto šetření se jednotliví 

dobrovolníci operující ve Srebrenici odmítnout účastnit skrze přímou výpověď, zodpoví 

                                                           
276 „Any public statements about the situation in Former Yugoslavia would consult other sections on desk 
level before doing so […] making advocacy/statemens could bring the security of expatriats at risk.“ v MSF 
Hollande,Message from the MSF Holland project manager for Bosnia-Herzegovina to MSF Belgium and MSF 
France project managers, 11.7. 1995. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-
materials (konzultováno 15.4.2018). 
277 MSF Hollande,Message from the MSF Holland project manager for Bosnia-Herzegovina to MSF Belgium 
and MSF France project managers, 11.7. 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials (konzultováno 15.4.2018). 
278 MSF France, Le processus de purification ethnique dans la region de Kozarac (Bosnie-
Herzegovine),Enquête auprès de 60 ex-détenus bosniaques et de leurs familles accueillis en France (Saint-
Etienne),  Rapport MSF France, 7.12. 1992. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-
in-the-former-yugoslavia/reference-materials (konzultováno 16.8.2018). 
279 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 65. 

http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials
http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials
http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials


56 
 

však otázky vyšetřujících písemnou formou.280 V rámci šetření pak předávají ministerstvu i 

doloženou komunikaci mezi MSF a nizozemským kontingentem.281 

Další druh interakce mezi MSF a veřejnými orgány byl vyvíjen skrze veřejné apely 

adresované jak národním, tak mezinárodním orgánům. V rámci mezinárodní výzvy 

nevládních organizací vedené v červenci 1993 MSF a dalších jedenáct NO vybízelo Radu 

bezpečnosti OSN k učinění kroků vedoucích ke zpřístupnění regionu Tuzla, jenž byl 

prakticky odříznut od jakýchkoliv dodávek humanitární pomoci. 282 V obdobnou dobu 

adresuje MSF H nizozemským vládním představitelům dopis, ve kterém vyjadřují 

znepokojení nad zhoršující se situací v BaH.283 V lednu 1994 MSF F ve spolupráci s 

dalšími čtyřmi francouzskými NO zasílají novoroční přání francouzským a rovněž i 

evropským poslancům (poslancům členských zemí EU), prostřednictvím kterého chtěli 

demonstrovat své rozhořčení nad situací v bývalé Jugoslávii a zastřením humanitárních 

akcí pro politické cíle. Dále pak vyzvat evropské představitele k urychlenému řešení krize 

a podnítit snahu evropských orgánů o nastolení reflexe o pluralitě a toleranci v rámci 

bývalo-jugoslávského prostoru.284 V dubnu 1994 MSF společně s UNHCR veřejně 

vyžadují ustanovení humanitárního příměří v enklávě Goražde.285 V tomto smyslu se poté 

MSF F vydávají na osobní schůzku s François Mitterrandem.286   V září 1994 podávají 

MSF stížnost u RB OSN vzhledem k nově vydané rezoluci 943287, která ponechává 

v seznamu položek, na které je při vstupu do BaH uvaleno embargo, i na logistické a 

                                                           
280 MSF Belgique, Questions and answers Dutch Inquiry’ Message from Christina Schmitz, MSF ex-
coordinator in Srebrenica to Peter Caesar, MSF Belgium,’ 11.10.1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials (konzultováno 16.4.2018). 
281 Laurence Binet, MSF et Srebrenica 1993-2003, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 
2015), 81. 
282 Douze agences humanitaires demandent aux Nations unies de mettre fin au blocus de Tuzla 
Communiqué de presse de MSF, 28.7. 1993. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-
in-the-former-yugoslavia/reference-materials (konzultováno 16.4.2018). 
283 MSF H, Communiqué de presse de MSF Hollande, 28. 7.1993. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials 
(konzultováno 16.4.2018). 
284 MSF France, Communiqué de presse d’Action Internationale contre la Faim, Handicap International, 
Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Pharmaciens sans Frontières, 6.1.1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials 
(konzultováno 16.4.2018). 
285 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 97. 
286 France 3, Rony Brauman on his interview with François Mitterrand, (video), 21.4.1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/fr/node/4128 (konzultováno 16.4.2018). 
287 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 103. 
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sanitární materiály, jejichž dodávka je nutná k zajištění chodu enkláv v průběhu zimního 

období.288  

Rozličná média jako Le Monde289, Le Soir290, France 3291, Libération292, The 

Independent, The New York Times,293  aj. se na MSF leckdy odkazovala jako na jediný 

zdroj informací, případně zprostředkovávala svědectví členů MSF skrze rozhovory, či 

diskuse. Média reprodukovala postoje organizace ohledně kroků, které v této věci činilo 

mezinárodní společenství a dále pak šířila mimo jiné zprávy týkající se zdravotního stavu 

populace, bezpečnostní situace v zemi a bezpečnostních zónách a průběhu etnických čistek 

páchaných na bosenských muslimech.294  

Členové MSF se však v tomto případě soustředí i na formu svědectví skrze další 

publikační činnost. V srpnu 1995 zveřejňují MSF poznámky svých pracovníků z denních 

zápisů z průběhu dobývání srebrenické enklávy bosensko-srbskými silami.295  Dále MSF 

financovali dokumentární film Srebrenica in memoriam296, který seskupuje svědectví lidí, 

kteří před bosensko-srbským vpádem do Srebrenice nalezli útočiště v další z enkláv, Tuzle. 

Film byl po několika měsících odvysílán veřejnostním kanálem France 2 a francouzsko-

německou stanicí ARTE. MSF F pak tento dokument používá k podněcování veřejné 

                                                           
288 United Nations - Security Council, Resolution 943. 23.9.1994. Dostupné na: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/372/78/PDF/N9437278.pdf?OpenElement (konzultováno 16.4.2018). 
289Např. Le Monde, La guerre en Bosnie-Herzégovine Le retrait serbe de Gorazde Les organisations 
humanitaires s'interrogent sur le nombre réel des blessés Sans vouloir minimiser l'ampleur des 
bombardements, les responsables du HCR trouvent les bilans exagérés, 28.4.1994. Dostupné na: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1994/04/28/la-guerre-en-bosnie-herzegovine-le-retrait-serbe-de-
gorazde-les-organisations-humanitaires-s-interrogent-sur-le-nombre-reel-des-blesses-sans-vouloir-
minimiser-l-ampleur-des-bombard_3826429_1819218.html#ODcyFJxwKUrMLcdH.99 (konzultováno 
16.4.2018) 
290 Např. Le Soir, Sophie Baquet sur le sort de la derniére enclave musulmane a l’Est de la Bosnie, 9.9.1995. 
Dostupné na: http://plus.lesoir.be/archive/d-19950909-
W3796Y?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%26wor
d%3DMSF%2520gorazde (konzultováno 16.4.2018). 
291 France 3, La situation a Gorazde, (video), 10.4.1994. Dostupné na: 
http://www.ina.fr/video/CAC94042693 (konzultováno 16.4.2018). 
292 Např. Hélène Despic-Popovic, Les Casques bleus se sont repliés, des milliers de civils ont fui vers le nord. 
L'enclave assiégée de Srebrenica tombe aux mains des troupes serbes, Libération, 12.7.1995. Dostupné na: 
http://www.liberation.fr/evenement/1995/07/12/les-casques-bleus-se-sont-replies-des-milliers-de-civils-
ont-fui-vers-le-nord-l-enclave-assiegee-de-_137910 (konzultováno 16.4.2018). 
293 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 47,119. 
294 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 183-219. 
295 Laurence Binet, MSF et Srebrenica 1993-2003, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 
2015), 74. 
296 Christophen Picart, Srebrenica in memoriam, film documéntaire,1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/videos (konzultováno 16.4.2018). 
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debaty týkající se pádu enklávy a pohřešovaných osob, které zmizeli v průběhu bosensko-

srbské invaze.297 

5.3 Identita organizace v průběhu bosenské mise 

Předmětem této podkapitoly je zanalyzovat jakým způsoben se v rámci bosenské 

mise MSF prezentovali a jak byla jejich činnost reflektována.  

Od samého počátku konfliktu MSF F upozorňovali na takzvané confusion 

humanitaire, tedy humanitární zmatení.  Dle prezidenta MSF F, Ronyho Braumana, jsou 

nadměrné dodávky humanitární pomoci ze strany západních států a Evropského 

hospodářského společenství jen určitý druh humanitárního alibi, které využívají političtí 

reprezentanti k zastření své bezmoci k ukončení konfliktu politicko-vojenským řešením.298 

Na druhou stranu MSF BE a MSF H se aktivně podíleli na zásobování postižených oblastí 

zdravotnickými a sanitárními materiály.299 Opět lze tedy pozorovat určitou rozpolcenou 

konzistenci názorů a přesvědčení  v rámci organizace jako celku. 

Při zahájení programů v Bosně a Hercegovině byly předem vytyčeny operační 

zóny, které spadaly pod gesci jednotlivých sekcí MSF BE a MSF H.300 MSF BE své 

bosenské operace koordinovali z Bělehradu, aby si zajistili dostupnost i do oblastí 

podléhajících bosensko-srbskému vlivu. MSF H naopak koordinovalo své operace přímo 

ze Sarajeva.301 Organizace se tedy snažila o vyváženost svých programů po celém území 

BaH. S vývojem událostí však začaly vyvstávat pochyby, zda jejich činnost nepodléhá 

bosensko-srbské manipulaci, ve které humanitární organizace mohou hrát roli sociálních 

služeb okupačních sil. 302 Zejména od počátku roku 1995 si začala bosensko-srbská strana 

klást ultimáta303 podmiňující humanitárním pracovníkům přístup do enkláv.304  

                                                           
297 Laurence Binet, MSF et Srebrenica 1993-2003, Prises de parole publiques, (Médecins sans Frontières: 
2015), 74. 
298 Rony Brauman, Rapport moral du président de MSF France à la XXIIe Assemblée générale de la section 
française de MSF, 15 mai 1993. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-
former-yugoslavia/reference-materials (konzultováno 20.4.2018). 
299 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015), 13. 
300 Médecins sans Frontières , Compte-rendu de la réunion du comité de direction de MSF, 8 août 1991. 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-
materials (konzultováno 20.4.2018).  
301 Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole publiques, (Médecins sans 
Frontières: 2015),  42. 
302 MSF France, Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration de MSF France, 28 août 1992. 
Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-
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V roce 1994 obvinilo ministerstvo zdravotnictví samozvané Srbské republiky BaH 

členy MSF přítomné v Goradži, že nedostávají svým humanitárním principům. Jejich 

svědectví týkající se situace v Goradži hodnotí jako politicky zabarvená. MSF toto 

obvinění odmítají s tvrzením, že informace, které podávají, se týkají čistě humanitární 

oblasti, a tudíž jednají v souladu s Ženevskými konvencemi.305 Percepce MSF jako 

humanitární organizace je v zemi přesto rozporuplná. Bosenský novinář Zlatko Disdarevic 

poté popisuje zmatení obyvatel BaH v percepci humanitární pomoci a pracovníků, kteří do 

země proudí. Dle jeho slov nikdo neznal původ, způsob financování, zaměstnance, ani cíle 

nepřeberného množství nevládních organizací, které převážně v Sarajevu a Banja Luka 

operovaly.306 

5.4 Další aktivity vyvíjené v souvislosti s misí 

Čtvrtá a zároveň poslední část této kapitoly se věnuje analýze aktivit MSF, které 

vyvíjeli v souvislosti s programy v Bosně a Hercegovině v letech 1991-1995, ale které 

však nelze zařadit do předcházejících částí. MSF v této souvislosti vypracovali zprávu 

obsahující svědectví o evakuaci obyvatelstva Srebrenice, aktivně se angažovali v průběhu 

francouzského parlamentního vyšetřování ve věci srebrenických událostí, v tom samém 

ohledu dodali potřebné dokumenty i Nizozemskému institutu pro vojenskou dokumentaci a 

v neposlední řadě poskytovali svědectví v rámci vyšetřování Mezinárodního trestního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii. 

V únoru 1996 vydávají MSF zprávu obsahující svědectví o průběhu pádu enklávy, 

následného třídění populace dle pohlaví a zdravotního stavu a organizace delokace 

populace v organizovaných konvojích do neznámých destinací. Zpráva mimo jiné obsahuje 

                                                                                                                                                                                
materials (konzultováno 20.4.2018). a Laurence Binet, MSF et la guerre en ex-Yougoslavie, Prises de parole 
publiques, (Médecins sans Frontières: 2015), 104-105. 
303 Bosno-srbské síly podmiňovali výměnu zahraničních pracovníků MSF ve Srebrenici a Goradži, 
zprostředkování kontaktu mezi nimi a francouzskými orgány, což MSF zamítli. v MSF International, Message 
de MSF Pale pour MSF Srebrenica, 20.6.1995. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-
war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials (konzultováno 20.4.2018). 
304  Eric Stobbaert, Du rôle de MSF dans les enclaves de Bosnie orientale, Pale publié dans Contact n°33, avril 
1995. Dostupné na: http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-
materials (konzultováno 20.4.2018). 
305 Françoise Bouchet-Saulnier, Point Synthétique, 20.4.1994. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/msf-and-the-war-in-the-former-yugoslavia/reference-materials 
(konzultováno 20.4.2018). 
306 Sylvie Brunel, L’Humanitaire, un nouvel acteur des realtions internationales, Revue internationale et 
stratégique, 2001/1, č.41, 5. Dostupné na: http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2001-
1-page-93.htm (konzultováno 20.4.2018). 
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i informace o zmizelých členech jejich lokálního týmu, kteří jsou od těchto událostí 

pohřešováni. V tomto ohledu MSF apelují na ustanovení šetření po pohřešovaných 

osobách. 307 

V rámci vyšetřování Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), jehož mandátem bylo 

rozsouzení válečných zločinů, ke kterým došlo během konfliktů na území bývalé 

Jugoslávie v devadesátých letech,308 MSF na vyžádání vyšetřujících orgánů poskytli kopii 

seznamu nemocných a zraněných, pracovníků MSF, kteří zmizeli, když byla enkláva 

evakuována, a dále kopii zprávy o návratu svých zaměstnanců z terénu. Veškeré 

dokumenty byly vydány pod záštitou důvěrnosti.309 V lednu 1999 byla realizována 

výpověď jednoho ze členů týmu MSF, který byl přítomný ve Srebrenici v době jejího 

pádu. Výpověď byla na přání svědka uskutečněna písemnou formou. Po zodpovězení 

prokurátorových otázek následoval neformální pohovor s vyšetřovateli ICTY. 310 

V roce 1996 byl Nizozemský institut pro vojenskou dokumentaci pověřen tamní 

vládou o vedení šetření ve věci srebrenických událostí ve spojitosti s holandským 

kontingentem, který byl oprávněn chránit tuto bezpečnostní zónu. 311 V průběhu 

vyšetřování, které bylo ukončeno v roce 2002, vyšetřovatelé využívali a měli k dispozici 

zprávy vydané MSF v souvislosti s vyšetřováním Ministerstva obrany na podzim 1995 a 

v rámci francouzského parlamentního vyšetřování. 312 Měsíc po vydání závěrečné zprávy 

tohoto šetření bylo v Nizozemsku zahájeno parlamentní vyšetřování s totožným 

mandátem.313 

                                                           
307 MSF International, Personnel de l’hôpital de Srebrenica et personnel local : témoignage de l’évacuation 
de Srebrenica et du sort des collègues disparus, únor 1996. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/srebrenica/reference-materials (konzultováno 22.8.2018). 
308 Nations Unies, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 1993 -2017. Dostupné na: 
http://www.icty.org/fr (konzultováno 22.8.2018). 
309 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 14. 
310 Ibid.,15. 
311 Dutch institut for war documentation, Srebrenica report, 2002. Dostupné na: 
https://www.niod.nl/en/srebrenica-report (konzultováno 23.4.2018). 
312 Dutch institut for war documentation, Srebrenica report Appendix 5, 2002. Dostupné na: 
https://niod.nl/sites/niod.nl/files/I%20-%20Dutchbat%20III%20and%20the%20population%20-
%20medical%20issues.pdf (konzultováno 23.4.2018). 
313 Christ Klep, A Tale of Two Commissions: Dutch Parliamentary Inquiries During the Srebrenica Aftermath 
v publikaci Isabelle Delpla, Xavier Bougarel, Jean-Louis Fournel, Investigating Srebrenica: Institutions, Facts, 
Responsibilities, (Berghahn Books: 2012), 67-68.  
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Vzhledem k tomu, že mandát Mezinárodního trestního tribunálu nezahrnuje 

vyvození politických a vojenských odpovědnostní, které vedli k nečinnosti vojenských sil 

NATO a OSN v průběhu etnických čistek ve Srebrenici, MSF F požadovali ustanovení 

francouzského parlamentního vyšetřování, jehož předmětem by bylo prošetření 

francouzské zodpovědnosti v rámci vojenských operací vedených OSN, v jejichž čele stál 

generál Janvier, který v té době velel silám OSN v celé bývalé Jugoslávii.314 Důvodem 

proč MSF F volali po tomto vyšetřování, ovšem nebylo vyvození personálních důsledků, 

jako spíše objasnění a odůvodnění pochybení v rozhodovacích procesech na politické a 

vojenské úrovni a případné odstranění dysfunkce těchto struktur.315 Tato komise byla 

nakonec ustanovena v listopadu 2000.316 V rámci šetření podala svá svědectví kromě 

jiných i trojice členů MSF317. MSF F se rovněž rozhodli, že v průběhu národního 

vyšetřování zavedou takzvanou kritickou podporu (l‘appui critique) komise, která 

spočívala v publikaci doslovných přepisů slyšení na internetových stránkách organizace, se 

záměrem upozornit na rozpory a nepřesnosti v deklaracích vyslýchaných.318 Dále MSF 

zveřejnili důležité informace vyplývající ze zprávy vyšetřování vedeným OSN, důvěrné 

dokumenty OSN, články a dokumenty vypracované v průběhu vyšetřování v jiných 

zemích. V tomto ohledu opět upozorňovali na případné rozpory plynoucí ze 

závěrů rozličných vyšetřovacích komisí a dále vznášeli otázky, které bylo záhodno v rámci 

šetření zodpovědět.319 

6. Specifika Lékařů bez hranic jako aktéra mezinárodních vztahů 

Předmětem závěrečné kapitoly této diplomové práce je porovnat výše analyzované 

případy za účelem zhodnocení způsobu, jakým se MSF jako aktér mezinárodních vztahů 

                                                           
314 Paulo-Serge Lopes, Médecins sans Frontières et le droit international, Table ronde n.2,CERAPS Lille 2, 
C2SD Ministére de la defense, 11. Dostupné na: http://docplayer.fr/26240015-Paulo-serge-lopes-ceraps-
lille-2-c2sd-ministere-de-la-defense.html (konzultováno 23.4.2018). 
315 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 19. 
316 Assemblée nationale, Evenements de Srebrenica 1995, rapport final,2001. Dostupné na: 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/srebrenica.asp (konzultováno 23.4.2018). 
317 V rámci vyšetřování byli vyslyšeni Pierre Salignon, koordinátor akcí MSF, které v té době působil 
v Bělehradu a další dva očití svědci událostí. Salignonova výpověď nebyla právním svědectvím v pravém 
slova smyslu, ale byla použita jako doplnění kontextu a analýzy zaměřené na osudy obětí. v Françoise 
Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s interactions with 
investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 20. 
318 Philippe Mesnard, Srebrenica, entre mission et commission,La Découverte: Mouvements, 2002/2, č.20, 5. 
Dostupné na: https://www.cairn.info/revue-mouvements-2002-2-page-146.htm (konzultováno 23.4.2018). 
319 Françoise Bouchet-Saulnier, Fabien Dubuet, Legal or humanitarian testimony? History of MSF‘s 
interactions with investigations and judicial proceedings,(Paris:CRASH, 2007), 19-20. 
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prezentují, a dále zda jednají v souladu s hodnotami, ke kterým se hlásí. Tato analýza ověří 

předpoklady, které byly stanoveny v úvodu práce. Pro přehlednost je kapitola členěna na 

základě analyzovaných bodů jednotlivých kapitol. Následný výstup plynoucí z komparace 

případů bude blíže popsán dle nástrojů popsaných v kapitole zabývající se teoretickými 

východisky práce. U předem definovaných faktorů vymezujících aktéra mezinárodních 

vztahů bude popsáno, jak se v těchto bodech MSF vyznačuje a následně bude vypracovaný 

profil organizace zasazen do kontextu jejího historického vývoje. 

6.1 Komparace případů 

 Cílem této podkapitoly je provést komparaci tří zkoumaných případů v oblastech, 

které byly blíže analyzovány v předcházejících kapitolách. Konkrétně se jedná o okruhy 

angažovaných sekcí, způsoby vynášení svědectví v letech, kdy se MSF aktivně účastnili 

programů v zemi, identity organizace a dalších aktivit, které MSF v rámci i nad rámec 

programů vykonávali.  

Z komparace sekcí, které se v průběhu misí v Somálsku, Rwandě a Bosně a 

Hercegovině aktivně podílely na rozvoji programů v zemi, lze vypozorovat, že dominantní 

účast na zdravotnických, nutričních, zásobovacích a asistenčních programech vychází ze 

strany belgické, francouzské a nizozemské sekce. Výše uvedené entity se přímo účastnily 

ať už formou vývoje samostatných programů či formou spolupráce s ostatními frakcemi ve 

všech analyzovaných misích. Kromě bosenské mise se v zemích účastnily i sekce 

švýcarská a španělská, které ovšem nerozvíjely samostatné programy, ale vždy 

spolupracovaly na programech s ostatními frakcemi. Všechny z uvedených frakcí jsou 

zároveň i sekcemi, které disponují operačními centry, které zastřešují jednání ostatních 

sekcí a poboček. I přestože v některých lokalitách tyto entity tvořily smíšené týmy 

pracovníků (zejména zdravotnicko-chirurgické programy), ze srovnání vyplývá, že si 

jednotlivé národní sekce zakládaly na zřízení programů, které jsou čistě v jejich gesci. 

V rámci jednotlivých misí se MSF snažili pokrýt co možná nejširší území státu, ve kterém 

zrovna operovali. Dále je patrné, že postoje vůči rozličným krokům, programům a 

deklaracím přítomných (i nepřítomných) národních jednotek nejsou vždy v souladu 

s přesvědčením celého hnutí.  

Před samotným srovnáním způsobů, kterými MSF vynášeli svědectví, je nejprve 

potřeba ustanovit si kategorie svědectví, které MSF v rámci své činnosti využívali. V rámci 
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analýzy jednotlivých případů byly rozeznány následující okruhy: tisková prohlášení, 

expertní zprávy z terénu předávané veřejným orgánům, osobní setkání s veřejnými činiteli 

za účelem zvýšení informovanosti ohledně aktuálního dění v daných státech, otevřené 

apely adresované veřejným a mezinárodním institucím, svědectví v rámci vyšetřování 

státních orgánů písemnou či osobní formou, poskytování informací médiím, informační 

kampaně za účelem zvednutí povědomí, audiovizuální a publikační činnost. 

Tisková prohlášení byla ustanovována v průběhu všech případů, jejich předmětem bylo 

zpravidla informovat veřejnost ohledně vyvíjených aktivit MSF, bezpečnostních 

podmínek, zdravotního stavu populace, vývoje konfliktu, podmínek, ve kterých populace 

daných zemí žije až po stanoviska organizace hodnotící postoj a činnost mezinárodního 

společenství ve věci ozbrojených konfliktů v Somálsku, Rwandě a Bosně a Hercegovině. 

V rámci zkoumaných případů, žádný nevybočuje četností či tématickou odchylkou těchto 

prohlášeních. Liší se ovšem postoje jednotlivých sekcí ohledně stanovisek hodnotících 

činnost mezinárodního společenství. Ve všech případech můžeme pozorovat názorovou 

nekonzistentnost a protichůdná prohlášení, která jednotlivé národní sekce vydávaly. Do 

opozice se ve většině případů staví francouzská oproti belgické sekci. Postoj nizozemské 

sekce poté v jednotlivých případech osciluje mezi těmito dvěma. 

Činnost organizace v ohledu adresování svých expertních prací z terénu rozličným 

veřejným orgánům, které byly vydány v období, kdy organizace na území pobývala lze 

hodnotit jako vyváženou v případech somálské a rwandské mise. Relevance francouzské 

studie ohledně stavu bosenských azylantů však může být do značné míry zpochybněna. 

V případě expertních zpráv lze pozorovat snahy organizace analyzovat nejen zdravotní 

podmínky populace, ale i vnitrostátní vývoj dotyčných zemí. Expertízy z terénu, které byly 

adresovány do rukou představitelů veřejných a mezinárodních institucí a následně i ve 

většině případů médiím, pojednávají nejen o zdravotním stavu populace, jíž podávají svou 

péči, jako v případě epidemiologické studie dokazující vážnou nutriční situaci v Somálsku 

či studie hodnotící zdravotní stav rwandských vězňů, ale také blíže popisují vnitrostátní 

vývoj v průběhu ozbrojeného konfliktu. Expertíza pojednávající o intervenci belgických 

parašutistů v Somálsku, zpráva zabývající se rwandskou genocidou, expertní hlášení 

věnující se událostem v táboře Kibeho a francouzská studie týkající se bosenských 

azylantů ve Francii. V těchto expertních zprávách MSF zohleňují nejen zdravotní stav 

populace, která byla vystavena jednomu z výše uvedených konfliktů, ale také očitá 
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svědectví svých pracovníků v terénu, kteří nepřímo definují strůjce rozbrojů. V případě 

francouzské studie poté zprostředkovávají svědectví uprchlíků. 

V rámci osobních setkání s veřejnými činiteli za účelem zvýšení informovanosti 

ohledně aktuálního dění v daných státech představitelé MSF frekventovali zejména 

funkcionáře OSN, diplomatické zastoupení států, ministry a další vládní a politické 

reprezentanty, či francouzského prezidenta François Mitterranda. V případě somálské a 

rwandské mise lze hodnotit osobní kontakt s veřejnými funkcionáři jako vyvážený. MSF 

byla v obou případech v kontaktu s úředníky OSN a americkými reprezentanty. 

V somálském případě potom rozšířila svou interakci o rozličná diplomatická zastoupení 

sídlící v Paříži. Naopak v tom rwandském se MSF F účastnili setkání s ministrem 

zahraničím a nejvyšším představitelem státu, François Mitterrandem. V bosenském případě 

byly aktivity na této úrovni omezeny na interakce mezi francouzskými představiteli státu. 

K otevřeným apelům adresovaným veřejným a mezinárodním institucím se MSF 

uchylovali ve všech studovaných případech. Tyto apely byly činěny formou otevřených 

dopisů, jejichž adresáti se případ od případu lišili. Ve směs však byly určeny pro čelní 

představitele států, či mezinárodních organizací (generální tajemník OSN, reprezentanti 

RB OSN, prezident Francouzské republiky). V případě bosenské mise se MSF F uchýlili 

k rozeslání novoročních přání všem představitelům Evropského společenství, MSF H 

zaslali v rámci totožného programu dopis nizozemským vládním představitelům. Zásadně 

se ovšem liší obsah jednotlivých zpráv. Zatímco v somálském případě se MSF a ostatní 

NO obávají zhoršení bezpečnostní situace v zemi po ustanovení ozbrojené intervence 

UNOSOM I, ve rwandském případě volaly oba dva dopisy po zahájení vojenské intervence 

v zemi. V bosenském případu obsahovala formulovaná výzva předně rozhořčení NO nad 

takzvaným confusion humanitaire, tedy zastření humanitárních akcí za politické cíle a 

vyzývala evropské představitele k urychlenému politicko-vojenskému řešení krize. Je 

zajímavé, že pouze ve dvou případech byli iniciátory těchto kroků MSF International jako 

celek, v ostatních případech za touto činností stojí francouzská sekce. 

Dalším užívaným nástrojem je svědectví v rámci vyšetřování státních orgánů. Toto 

svědectví probíhalo písemnou formou, kdy v bosenském případu byli vyzváni MSF, aby 

svědčili v rámci interního vyšetřování nizozemského Ministerstva obrany ve věci 

srebrenických událostí, které probíhalo na podzim 1995. Příslušníci MSF, kterých se 

vyšetřování týká, však odmítli v průběhu šetření svědčit přímou formou a uchýlili se 
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k výpovědi formou písemnou, v rámci níž poskytli úřadu i další interní zprávy. Tento 

nástroj byl užit ještě v dalších případech, ovšem až v periodě, kdy MSF nevyvíjela svou 

zdravotnickou a asistenční činnost v dotčených územích a kdy od šetřených událostí 

uplynula značná časová prodleva. 

Co se týče postkytování informací médiím, ve všech případech byli citováni MSF jako 

zdroj informací či se přímo účastnili debat a rozhovorů. Jak vyplývá z interních zpráv 

organizace, ve všech případech se snažili regulovat, či předem interně diskutovat témata, 

která by mohla ohrozit setrvání organizace v zemi, či bezpečnost svých zaměstnanců. 

Pouze v somálském případě byl hnutím ustanoven tiskový mluvčí, který interpretoval 

veškeré postoje organizace v rámci jejích programů. 

Pro zvýšení veřejného podvědomí MSF využívají takzvanou campagne de 

sensibilisation, tedy informační kampaň za účelem zvednutí povědomí. Tento prostředek 

využili ve dvou ze tří případů, a sice ve věci somálských a bosenských programů. 

V prvním z nich chtěli upozornit na tristní situaci v ohledu nutriční situace v zemi. Tím 

chtěli mimo jiné dosáhnout nejen zvýšení povědomí o nastalé situaci jak u veřejných 

činitelů (osobní schůzky s čelními představiteli USA), tak u široké veřejnosti, ale také 

zvýšit příjem prostředků plynoucí právě na tento program. Druhý případ má upozornit na 

zločiny, které jsou páchány v BaH a které vyplývají z francouzské diskutabilní studie 

realizované se vzorkem bosenských uprchlíků. V obou případech tento nástroj využívá 

pouze francouzská sekce. 

Posledním identifikovaným okruhem je audiovizuální a publikační činnost organizace 

realizované v průběhu misí. Ve všech případech došlo k realizaci dokumentárních filmů 

pojednávající ohledně průběhu a důsledcích vyvstávajících z ozbrojených konfliktů. 

Somálská krize byla však pokryta pouhou reportáží v dokumentárním filmu oslavující 

dvacáté výročí organizace. Ve rwandském případě filmu předcházelo vydání stejnojmenné 

knihy a zároveň předlohy pro film Maudits soient les yeux fermés320. V prvních dvou 

případech byl režisér filmů zároveň členem představenstva MSF F. Pouze poslední z nich, 

věnující se pádu enklávy Srebrenica, byl společným projektem MSF. 

Přestože se Lékaři bez hranic prezentují jako humanitární organizace vyznávající 

základní humanitární principy jako nestrannost, nezávislost a neutralitu, identita 

                                                           
320 Françoise Bouchet-Saulnier , Frédéric Laffont, Maudits soient les yeux fermés, (Paris: Arte éditions:1995), 
296. 
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organizace se v průběhu analyzovaných misí potýkala s následujícími obtížemi, které 

mohly vést k nejednoznačné percepci organizace. Ve všech případech se MSF snažili o 

vytváření vyvážených programů v rámci sfér vlivu jednotlivých stran konfliktů, ovšem 

s vývojem událostí v zemích byly dříve či později programy vyvíjeny v převažujícím 

množství na jedné ze stran konfliktu, z tohoto důvodu mohla být vnímána jako stranící 

jednomu z etnik, či klanů. V tomto ohledu rostly obavy hnutí o jejich případné spoluúčasti 

na praktikách daných ozbrojených sil. V somálském případu byl příklon k jedné ze stran 

konfliktu  nejsignifikantnější. S najmutím stráží, příslušníků pocházejících pouze z klanu 

Hawiye, byla jejich percepce poznamenána touto klanovou příslušností. V tomto ohledu 

však určité zmatení v percepci západních humanitárních pracovníků nekončí, s rozvojem 

ozbrojených intervencí mezinárodního společenství, ke kterým došlo ve všech třech 

případech, tamní populace reflektovala (ve Rwandě a Somálsku) velmi citlivě i původ 

zdravotnického personálu. Přičemž se zapojením zahraničních jednotek v zemích narůstala 

i nelibost vůči cizím humanitárním pracovníkům. V BaH pak místní populace popisuje 

jako těžko rozeznatelné zapojení veškerých zahraničních organizací v zemi.  Nejednou tak 

museli MSF pronášet deklarace ohledně svého neutrálního, nezávislého a nestranného 

postoje v rámci konfliktu, aby došlo k vymezení se vůči zahraničním jednotkám, či vůči 

jednotlivým stranám konfliktu. Pouze jednou došlo v rámci výzkumu k vyhoštění MSF ze 

země, konkrétně se jednalo o vyhoštění francouzské a švýcarské sekce ze Rwandy, které 

dle tamních úřadů neplnily své humanitární poslání v zemi.321V tomto ohledu lze 

vypozorovat, že organizace alespoň v tomto případě není vnímána jako celistvá, naopak je 

kladen důraz na rozlišování jejích národních sekcí. 

Poslední zkoumaná oblast se věnuje dalším aktivitám, které MSF v rámci i nad 

rámec programů vykonávali a které buď s časovým ohledem či povahou kategorie 

nemohou být zařazeny do předchozích okruhů. V této kategorii jsou rozlišené jak prvky 

vynášení svědectví, které ovšem bylo prováděno s odstupem let v rámci šetření různých 

veřejných orgánů, podání stížnosti u OSN s účelem podněcující zahájení vyšetřování, 

ustanovení takzvané kritické podpory vyšetřující komise a dále pak podpůrné programy 

zaměřující se na mobilizaci finančních zdrojů.  

                                                           
321 Ministre de la Réhabilitation de Rwanda, Lettre du Ministre de la Réhabilitation aux coordinateurs des 
organisations non gouvernementales opérant au Rwanda – Kigali, 6 décembre 1995. Dostupné na: 
http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials 
(konzultováno 12.4.2018). 

http://speakingout.msf.org/en/the-violence-of-the-new-rwandan-regime/reference-materials
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Vynášení svědectví následující po ukončení programů a konfliktů ve zkoumaných 

zemích lze rozdělit do těchto okruhů: expertní zprávy z terénu předávané veřejným 

orgánům, svědectví v rámci vyšetřování státních orgánů písemnou či osobní formou, 

svědectví v rámci procesů řízených jak mezinárodními, tak národními instancemi.  

Expertízy z terénu byly ve většině případů vyhotoveny v rámci několika měsíců po 

průběhu některé ze zlomových událostí. V bosenském případu došlo k vyhotovení studie 

shromažďující informace a očitá svědectví z průběhu srebrenických událostí po sedmi 

měsících, dva měsíce po podepsání mírových dohod.  

Dalším okruhem je svědectví v rámci vyšetřování státních orgánů písemnou, či 

osobní formou. K této formě aktivit došlo v souvislosti s rwandským a bosenským 

konfliktem. První z uvedených probíhalo formou osobního svědectví v rámci 

francouzského parlamentního vyšetřování, jehož účelem bylo prověřit činnost Francie ve 

Rwandě v letech 1990-1994. Jean Hervé Bradol byl v rámci vyšetřování požádán o dodání 

svědectví, které mělo sloužit k provedení analýzy komplexní situace, která v zemi 

panovala. V bosenském případě byli povoláni v rámci francouzského parlamentního 

vyšetřování, které bylo zřízeno za účelem vyvození možné zodpovědnosti francouzských 

vojenských představitelů v rámci vojenských operací vedených v průběhu srebrenických 

událostí, tři představitelé MSF k podání osobního svědectví. Všichni tři se svědectví 

účastnili přímou osobní formou. Nizozemský institut pro vojenskou dokumentaci byl 

pověřen tamní vládou o vedení šetření ve věci srebrenických událostí. V průběhu 

vyšetřování (1996-2002), vyšetřovatelé využívali a měli k dispozici zprávy vydané MSF 

v souvislosti s vyšetřováním Ministerstva obrany na podzim 1995 a v rámci francouzského 

parlamentního vyšetřování, nikdo ze členů však nebyl požádán o přímé, či nepřímé 

svědectví.322 

Co se týče svědectví v rámci procesů řízených jak mezinárodními, tak národními 

jurisdikcemi, této formy bylo využito opět v souvislosti s rwandským a bosenským 

konfliktem. V této souvislosti MSF jako celek využili práva v rámci šetření dodávat pouze 

dokumenty, které usnadňují vyšetřování, nicméně nedodávají podklady pro rozsouzení 

viny, či neviny obžalovaných. Ve rwandském případě se jednalo jak o proces řízený 

mezinárodní, i národní instancí. V procesu řízeném belgickou jurisdikcí byla podaná 

                                                           
322 Dutch institut for war documentation, Srebrenica report, 2002. Dostupné na: 
https://www.niod.nl/en/srebrenica-report (konzultováno 23.4.2018). 

https://www.niod.nl/en/srebrenica-report
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výpověď v rámci procesu s domnělými strůjci rwandské genocidy pobývajících v Belgii 

vedena jako výpověď představitele hnutí MSF. Naopak v procesu řízeném Mezinárodním 

trestním tribunálem pro Rwandu podával Zachcrias výpověď ve svém vlastním jménu. 

Výpovědi však sloužily opět jako doplněk informací v rámci kontextu, nikoliv jako nástroj 

k dokázání viny, či neviny obviněného. V obou případech byly využívány expertní zprávy, 

které MSF dříve v souvislosti s touto misí vydali. Naproti tomu v bosenském případě se 

jednalo o svědectví u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, které bylo 

podáno pouze písemnou formou. V rámci vyšetřování poté byly orgánům dodány i interní 

materiály pod záštitou důvěrnosti. 

V souvislosti s výzkumem dalších aktivit, které MSF v rámci svých programů 

vyvíjeli, je nutné zmínit i stížnost, kterou v rámci svého somálského programu adresují 

zástupcům OSN a vlád, které v zemi měly své vojenské zastoupení, ve věci porušení 

humanitárního práva v rámci operací UNOSOM. Účelem podání této stížnosti bylo 

vyvození důsledků v rámci vojenské struktury pod níž UNOSOM spadá a dále stanovení 

mechanismu pro možnost podání stížnosti či odvolání v případě, že dojde k porušení 

humanitárního práva pod mandátem OSN. Obdobnou činnost vykonali MSF pouze 

v somálském případě. 

K bezprecedentnímu kroku v rámci působení MSF došlo při ustanovení l’appui 

critique nebo-li kritické podpory vyšetřující komise v průběhu francouzského 

parlamentního vyšetřování. Tento postup neučinili v rámci žádného předešlého šetření 

státních orgánů. V tomto ohledu by se dalo považovat jednání MSF, jako nestátního aktéra, 

jako pokus ovlivnit zahraniční politiku státu. Tím že identifikuje možné nesrovnalosti 

v průběhu vyšetřování a kriticky sleduje průběh celého šetření.  

Působení hnutí Lékařů bez hranic v rámci kampaní za účelem mobilizace 

finančních zdrojů můžeme pozorovat ve dvou ze zkoumaných případů, somálském a 

rwandském. V rámci těchto kampaní se organizace snaží využívat i vizuálních či 

audiovizuálních pomůcek za účelem co nejbližšího vykreslení situace v zemi. 

V bosenském případě se k této činnosti MSF nepřiklonili. 
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Přehled komparovaných okruhů nabízí tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 

Zkoumaný okruh Somálsko Rwanda 

Bosna a 

Hercegovina 

1)Účast všech sekcí, které disponují operačními 

centry ANO ANO NE 

2) Způsoby vynášení svědectví   

tisková prohlášení ANO ANO ANO 

expertní zprávy předávané veřejným institucím ANO ANO ANO 

osobní setkání s veřejnými činiteli ANO ANO ANO 

otevřené apely adresované veřejným orgánům ANO ANO ANO 

svědectví v rámci vyšetřování státních institucí NE NE ANO 

poskytování informací médiím ANO ANO ANO 

informační kampaň ANO NE ANO 

audiovizuální a publikační činnost ANO ANO ANO 

3) Identita organizace   

převažující operace na jedné ze stran konfliktu ANO ANO 

nelze 

vyhodnotit 

smíšená percepce s intervenujícími jednotkami ANO ANO ANO 

4) Další aktivity vyvíjené v rámci i nad rámec 

mise   

expertní zprávy předávané veřejným institucím NE NE ANO 

svědectví v rámci vyšetřování státních institucí NE ANO ANO 

svědectví v rámci soudních procesů NE ANO ANO 

kritická podpora vyšetřovací komise NE NE ANO 

kampaň za účelem mobilizace financí ANO ANO NE 

 

6.2 Lékaři bez hranic dle teorie aktérství 

 Předmětem této podkapitoly je realizovat analýzu vycházející z komparace 

stanovených případů na základě vymezeného teoretického rámce. 

 V rámci kapitoly teoretických východisek došlo k uzpůsobení teoretického rámce 

aktérství vypracované Charlottou Brethertonovou a Johnem Voglerem.323 Jak již bylo 

nastíněno v teoretické kapitole, autoři vymezují aktérství pomocí sociálně 

konstruktivistických předpokladů, tedy kombinace vnitřních a vnějších faktorů - 

příležitosti, přítomnosti a schopnosti.324 Příležitost v tomto kontextu představuje externí 

                                                           
323 Charlotte Bretherton, John Vogler, The European Union as a Global Actor, (New York: Routledge,2006).   
324 Ibid.,23-24. 
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faktory znemožňující nebo umožňující činnost organizace. Faktor přítomnosti definuje 

identitu organizace, tedy to jak je vnímána ve vnějším prostředí.  Schopnosti organizace 

MSF jsou považovány jako zásadní bod výzkumu (závazky k dodržování sdílených 

hodnot, schopnosti organizace identifikovat své priority a vytvářet strategie, tedy 

schopnost MSF jednat konzistentně a koherentně). Je třeba zdůraznit, že jednotlivé faktory 

jsou blízce provázány a v některých případech sami sebe podmiňují. Dahlovo325 pojetí 

moci je v tomto kontextu chápáno, jako kombinace schopností a přítomnosti aktéra v rámci 

MV.  Autorka na základě předem stanovených a zkoumaných bodů bude moci definovat, 

jaká jsou specifika Lékařů bez hranic jako aktéra mezinárodních vztahů a dále zda tato 

organizace dostává závazkům svých sdílených hodnot, ke kterým se hlásí.  

 Dimenze příležitosti tedy externích vlivů, které umožňují či znemožňují činnost 

organizace, je v kontextu práce chápána jako státní správa, či jiná entita ovládající území 

státu, na kterém MSF operují a dále jako bezpečnostní situace, která v lokalitách 

podmiňuje činnost MSF. Ve všech případech je rozvinutí humanitární pomoci podmíněno 

tolerancí ze strany státního aparátu, ve kterém chce organizace provádět svou asistenci.326 

V zemi zmítané válečným konfliktem pak zpravidla musí být nastolen dialog s většinou 

nesvářených stran. Z provedené analýzy vychází, že nastolení dialogu se záměrem 

rozvinutí své činnosti s rozličnými válečnými stranami, MSF v počátcích nepokojů velmi 

dobře koordinuje. Možnosti v zemi dále setrvávat pak jednotlivé sekce MSF uzpůsobují 

v ojedinělých případech způsobu vynášení svědectví. Dobré bezpečnostní podmínky 

v zemi jsou nezbytnou podmínkou pro přímý vývoj lékařských aktivit v zemi. Se 

stoupajícím bezpečnostním rizikem klesá počet zahraničních pracovníků v terénu, 

zásobovací procesy však většinou setrvávají i nadále. 

 Dále, dimenze přítomnosti vymezující identitu organizace, tedy to, jak jsou MSF 

vnímáni ve veřejném prostoru. Hnutí Lékaři bez hranic se jako celek hlásí k základním 

humanitárním principům nezávislosti, nestrannosti, neutrality a jako lékařská organizace 

samozřejmě k dodržování lékařské etiky. Organizace se dále hlásí k principu svědectví, 

který využívá jako nástroj k informování o krizových situacích a následném podněcování 

                                                           
325 RobertA. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American American City, (New Haven:  

Princeton University Press 1961),1.   
326 Peter Sollis, Partners in development? The state, nongovernmental organisations and the UN in Central 
America, Third World Quarterly, Vol. 16, č. 3, 1995, 528 . Dostupné na: 
https://www.jstor.org/stable/3992891 (konzultováno 25.1.2018). 
 

https://www.jstor.org/stable/3992891
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veřejné debaty na tato témata. Z pohledu vymezení identity, svědectví zaručuje, jak 

z výzkumu vyplývá, její statut odborného konzultanta v rámci různých šetření vedených 

mezinárodními i národními orgány. Subjektu podněcující debatu a informačního zdroje 

veřejných institucí, ale i civilní společnosti. V rámci komparovaných případů lze 

vypozorovat, že i přes snahu dialogu a spolupráce se všemi stranami konfliktu  MSF 

mnohdy dostávají nálepku určité příslušnosti na základě toho, v jaké sféře vlivu rozvíjejí 

své operace či případně s jakou stranou konfliktu jsou v těsném kontaktu. Vnímání MSF je 

dále spojeno se západním původem organizace, kdy v případě ozbrojených intervencí, do 

kterých jsou zapojeny i jednotky pocházející ze stejných zemí jako vyslaní pracovníci MSF 

či v případě, že země původu personálu a výkonu mise pojí určitá společná historická 

zkušenost, může pochopitelně docházet ke zmatení percepce záměrů jednotlivých entit a 

dále generalizování jednání přítomných cizinců na daných územích.  

Schopnosti organizace MSF by se daly definovat jako zásadní okruh analýzy. 

Vzhledem k tomu, že tento bod zastřešuje předcházející dimenze, analyzované části se tak 

budou částečně prolínat. Charta MSF zahrnuje již zmíněné základní humanitární koncepty 

nezávislost, nestrannost, a neutralitu. Dále pak zahrnuje i závazek k etickému výkonu 

lékařské práce. Jako další sdílenou hodnotu zaměstnanců MSF lze považovat i již zmíněný 

princip svědectví. Z komparace lze vysledovat, že hodnocené závazky k dodržování dílčích 

hodnot (v rámci práce nebylo možné posoudit obligace dodržování lékařské etiky), jsou ze 

strany MSF naplňovány s jednou výjimkou, a sice závazku neutrality v rámci ozbrojených 

konfliktů.  Je třeba zdůraznit, že i přes odchýlení se od neutrálního statutu, si organizace 

tento fakt plně uvědomuje a ve většině případů tyto kroky interně diskutuje a vyhodnocuje, 

zda mají v daných oblastech vyvíjet své programy i nadále. V případě identifikace priorit a 

vytváření strategií lze ovšem pozorovat, že jednotlivé národní sekce, které se podílí na 

programech v postižených oblastech, nejednají vždy koordinovaně. Deklarované postoje 

jednotlivých národních sekcí, které ovšem jednají pod stejným jménem, se v rámci 

zásadních otázek mnohdy rozcházejí. Prohlášení, ale i činy národních sekcí pak mohou 

působit protichůdně, čímž trpí konzistentí a koherentní percepce organizace jako celku. 

Z analýzy vyplývá, že zejména francouzská sekce mezi své priority řadí témoignage, které 

ovšem v některých případech může přesahovat rámec lékařské humanitární organizace. 

S vývojem organizace lze pozorovat, že si v průběhu devadesátých let činnost spojená se 

svědectvím vymezuje podstatný prostor v rámci konaných aktivit MSF. S rozvojem 

témoignage může být tento element považován ze strany vládních složek, jako nežádoucí a 
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v ojedinělých případech může vést až k vykázání organizace ze země (nebo alespoň 

jednotlivých národních sekcí, rwandský případ podtrhuje nejednotnou percepci organizace 

jako celku). Prioritní však pro veškeré sekce zůstává bezpečnost svých zaměstnanců, kteří 

pobývají v terénu. Jak vyplývá z analyzovaných interních zpráv, této podmínce ve většině 

případů podmiňují i možnosti svědectví. 

Přehled specifik Lékařů bez hranic jako aktéra mezinárodních vztahů nabízí tabulka č. 2. 

Tabulka č.2 

Předpoklady aktérství 

Plnění ze strany 

MSF jako celku 

1) Dimenze příležitosti   

vyjednávání se státní správou, či jinou entitou ovládající území 

státu ANO 

podléhání bezpečnostní situaci v zemi ANO 

2) Dimenze přítomnosti   

odborný konzultant / informační zdroj ANO 

převažující spolupráce s jednou ze stran konfliktu ANO 

percepce západního původu organizace ANO 

3) Dimenze schopností   

● závazky k dodržování dílčích hodnot   

nezávislost ANO 

nestrannost ANO 

neutralita NE 

 ● koherence NE 

● konzistentnost NE 

 

Z provedené analýzy případů zkoumající implementaci lékařských a asistenčních 

programů v letech 1991-1995 je patrné, že ačkoliv organizace v rámci internacionalizace 

iniciovala ustanovení Mezinárodní kanceláře za účelem zlepšení koordinace a zastřešení 

jednotlivých národních sekcí, tento proces se v průběhu první poloviny devadesátých let 

ještě nekonsolidoval. Provedený výzkum potvrzuje charakteristiku Lindenbergovi327 

typologie struktury nevládních organizací, která podtrhuje silnou národní identitu 

jednotlivých sekcí, kdy můžeme pozorovat silné národnostní rysy zejména francouzské, 

belgické a nizozemské sekce, jejich silnou akceschopnost spočívající ve schopnosti 

                                                           
327 Marc Lindenberg, Declining State Capacity, Voluntarism, and the Globalization of the Not-for-Profit 
Sector, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 28, no. 4, Supplement, 1999, 158-160.  Dostupné na: 
http://ukaz.cuni.cz (konzultováno 15.3.2018).  

http://ukaz.cuni.cz/
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rychlého nastolení dialogu se stranami konfliktu, ale také protichůdné a nekoherentní 

jednání, jako jsou protichůdná prohlášení na/proti podporu vojenských intervencí, 

implementace asistenčních programů, prioritizace operačních možností, či naopak 

možnosti svědčit.  

Princip témoignage je ve struktuře organizace pevně zakořeněn již od jejích 

počátků, kdy mezi zakládající členy organizace patřili i novináři. Samotná organizace 

považuje tento princip jako jednu z morálních výsad, kterou se MSF vyznačují.328 Lze 

vypozorovat, že se v průběhu devadesátých let k tomuto nástroji uchylovali se stoupající 

tendencí a v některých případech tuto možnost upřednostnili před činností v terénu (případ 

francouzské sekce). V tomto období také došlo k formulaci zásad při podávání svědectví 

v rámci soudních procesů na mezinárodní i národní bázi. V rámci mezinárodních vztahů se 

MSF profilují jako lékařská humanitární organizace vyznačující se svým konzultačním 

statutem v rámci mezinárodních i národních institucí. 

Předpoklad, že dodržování svých sdílených hodnot – neutrality, nestrannosti a 

nezávislosti – podmiňuje implementaci a udržitelnost programů MSF se nenaplnil. Přesto 

je však nutné zmínit, že i přes patrný odklon od neutrality, organizace velmi pečlivě 

v jednotlivých případech analyzuje a interně diskutuje kroky, které buď vedly k odklonu 

od tohoto principu a nebo ty, které je nutné učinit k vyváženému postoji v rámci konfliktu. 

V rámci analyzovaných programů lze vysledovat, že ve dvou ze tří případů došlo 

k porušení takzvané humanitární nedotknutelnosti. Jaké pohnutky vedli strůjce k napadení 

humanitárních pracovníků, ovšem nebylo předmětem výzkumu, nelze tedy určit, zda k  

porušení humanitárního práva došlo právě z důvodu nedodržení závazku neutrality. 

 

Závěr 

Diplomová práce osvětluje problematiku specifik nevládní humanitární organizace 

Lékaři bez hranic jakožto aktéra mezinárodních vztahů v období devadesátých let 

dvacátého století, kdy dochází k postupné globalizaci a tím i čím dál tím větší diverzifikaci 

aktérů mezinárodních vztahů. Práce výše uvedené analyzuje za pomoci užití teoretických 

východisek aktérství vypracovaných Johnem Voglerem a Charlotte Brethertonovou. Text 

                                                           
328 Lékaři bez hranic, Svědectví a ochrana, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-
ochrana , (Konzultováno 29.4.2018).   

https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-ochrana
https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-ochrana
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vychází z předpokladu, že Lékaři bez hranic, jakožto humanitární organizace, dostávají 

svým závazkům dodržováním svých sdílených hodnot vycházejících ze společné charty. 

Tyto hodnoty jsou poté reprezentovány neutralitou, nestranností, nezávislostí a lékařskou 

etikou. Autorka předpokládala, že tyto hodnoty podmiňují činnost organizace jako takové. 

V rámci výzkumu proběhlo srovnání vyvíjených aktivit v průběhu implemetace 

zdravotnických a asistenčních programů ve vybraných vnitrostátních ozbrojených 

konfliktech. Práce se zaměřila na komparaci tří případů. Konkrétně analyzovala programy 

Lékařů bez hranic, které se uskutečnily na počátku devadesátých let v Somálsku, Rwandě a 

Bosně a Hercegovině.  Studie se vymezuje analýzou misí, jejichž trvání je u konce a které 

pojí identická kvalifikace, tedy s asistenčním zdravotnicko-chirurgickým zaměřením.  

Z provedené analýzy vyplývá, že ačkoliv organizace domněle prošla procesem 

internacionalizace, který měl být zastřešen založením Mezinárodní kanceláře MSF v roce 

1991, tento proces se v letech 1991-1995 ještě nekonsolidoval. Lékaři bez hranic se v této 

periodě vyznačují silnou národní identitou jednotlivých sekcí, kdy ve zkoumaných 

případech můžeme pozorovat silné národnostní rysy, zejména francouzské, belgické a 

nizozemské sekce, jejichž jednání je mnohdy protichůdné a nekoherentní. Tyto rysy 

můžeme sledovat především v případě identifikace priorit a vytváření strategií. 

Deklarované postoje jednotlivých národních sekcí, které se podílí na programech 

v postižených oblastech a které jednají pod stejným jménem, se v rámci zásadních otázek 

mnohdy rozcházejí. Prohlášení, ale i činy národních sekcí pak mohou působit protichůdně, 

čímž trpí konzistentí a koherentní percepce, ale i prezentace organizace jako celku. Sekce 

se rozcházejí především nad otázkami podpory vojenských intervencí, rozhodnutí o 

implementaci asistenčních programů, prioritizace ustanovení operací či naopak možnosti 

svědčit. 

Z výzkumu lze dále vypozorovat, že se MSF v průběhu devadesátých let uchylovali 

k vynášení svědectví se stoupající tendencí a v některých případech tuto možnost 

upřednostnili před činností v terénu, přičemž princip témoignage je ve struktuře organizace 

pevně zakořeněn již od založení hnutí. Samotná organizace považuje tento princip jako za 

jednu z morálních výsad, kterou se MSF vyznačují.329 V rámci práce byly rozeznány 

následující okruhy svědectí, které MSF v průběhu svých misí uplatňovali: tisková 

                                                           
329 Lékaři bez hranic, Svědectví a ochrana, Dostupné na: https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-
ochrana , (Konzultováno 29.4.2018).   

https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-ochrana
https://www.lekari-bez-hranic.cz/svedectvi-ochrana
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prohlášení, expertní zprávy z terénu předávané veřejným orgánům, osobní setkání 

s veřejnými činiteli za účelem zvýšení informovanosti ohledně aktuálního dění v daných 

státech, otevřené apely adresované veřejným a mezinárodním institucím, svědectví v rámci 

vyšetřování státních orgánů písemnou či osobní formou, poskytování informací médiím, 

informační kampaně za účelem zvednutí povědomí, audiovizuální a publikační činnost. 

Svědectví však organizace vynášela i s odstupem let v rámci šetření různých veřejných 

orgánů, kdy programy v daných zemích již neprobíhaly. V této souvislosti pak byly 

rozlišeny následující prvky svědectví: expertní zprávy z terénu předávané veřejným 

orgánům, svědectví v rámci vyšetřování státních orgánů písemnou či osobní formou, 

svědectví v rámci procesů řízených jak mezinárodními, tak národními instancemi.  

Z analýzy vyplývá, že zejména francouzská sekce mezi své priority řadí 

témoignage, které ovšem v některých případech může přesahovat rámec lékařské 

humanitární organizace. V období devadesátých let zároveň došlo k formulaci zásad při 

podávání svědectví v rámci soudních procesů na mezinárodní i národní bázi. Vzhledem 

k četnosti případů, ve kterých se státní i mezinárodní orgány obracely na MSF s žádostí 

dodání expertních zpráv či další formy svědectví, lze říci, že se Lékaři bez hranic v rámci 

mezinárodního systému profilují jako lékařská humanitární organizace vyznačující se 

svým konzultačním statutem v rámci mezinárodních i národních institucí. 

Ve zkoumaném období lze sledovat silnou akceschopnost organizace spočívající 

zejména ve schopnosti rychlého nastolení dialogu se stranami konfliktu a dále její 

prioritizaci bezpečnosti svých terénních zaměstnanců před jakoukoliv další činností. I 

přesto lze vypozorovat, že i přes snahu dialogu a spolupráce se všemi stranami konfliktu  

MSF mnohdy dostávají nálepku určité příslušnosti na základě toho, v jaké sféře vlivu 

rozvíjejí své operace či případně s jakou stranou konfliktu jsou v těsném kontaktu.  

Předpoklad, že dodržování svých sdílených hodnot neutrality, nestrannosti, 

nezávislosti a lékařské etiky (v rámci práce nebylo možné posoudit závazek dodržování 

této hodnoty) podmiňuje implementaci a udržitelnost programů MSF, se nenaplnil. 

Závazek k dodržování dílčích hodnot je ze strany MSF naplňován s jednou výjimkou, a 

sice závazku dodržování neutrálního statutu. Je třeba zdůraznit, že i přes odchýlení se od 

principu neutrality, organizace velmi pečlivě v jednotlivých případech analyzuje a interně 

diskutuje kroky, které buď vedly k odklonu od tohoto principu a nebo ty, které je nutné 

učinit k vyvážení postoje v rámci konfliktu. Podmiňování kritické reflexe ohledně 
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vyvíjených aktivit zaujímá v rámci celého hnutí velmi důležité místo. Za tímto účelem byla 

na konci dvacátého století založena nadace CRASH, jejíž činnost má vyvolávat kritické 

úvahy o činnostech této humanitární organizace. 

Identita Lékařů bez hranic v průběhu devadesátých let dvacátého století je dále 

poznamenána jejím západním původem, který ji limitoval zejména v průběhu 

mezinárodních ozbrojených intervencí, kdy docházelo ke zmatení percepce záměrů 

jednotlivých entit a dále generalizování jednání přítomných cizinců na daných územích. 

Z provedeného výzkumu vzešlo možné potencionální pole pro budoucí výzkum. 

Pro zamýšlenou práci by bylo možné rozšíření zkoumaného období, které by tak mohlo 

mapovat šíři konsolidace procesu internacionalizace hnutí Lékařů bez hranic. Možná práce 

by tak byla schopná definovat specifika a vývoj Lékařů bez hranic v mezinárodním 

prostředí v dlouhodobém kontextu, které nebylo možné postihnout v rámci předkládané 

diplomové práce z důvodu limitace jejího rozsahu. 
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Summary 

The aim of this Master thesis is to identify the specifics of non-governmental organization 

Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) as an actor of international relations, 

mainly through the presentation and activities of the organization during the 

implementation of its programs in the early 1990s, when the process of internationalization 

was consolidated. The thesis also covers the issue of respecting the commitment to shared 

values for which Doctors Without Borders claim responsibility  and which also represents 

the principles of their activities. The analysis is made by using the theoretical framework 

of actorness created by John Vogler and Charlotte Bretherton. This thesis is based on the 

assumption that MSF, as a humanitarian organization, is committed to respecting its shared 

values based on the Common Charter. These values are then represented by neutrality, 

impartiality, independence, and medical ethics. The author assumes that these values 

determine the activity of the organization itself.  

Moreover, the analysis is made through the comparison of three MSF missions 

implemented during the internal state conflicts in Somalia, Rwanda and Bosnia and 

Herzegovina. The analysis shows that during this period, Doctors Without Borders is 

chracterized by a strong national identity of particular sections, in that we can see the 

strong national features of the French, Belgian and Dutch sections, which often behaved 

contradictorily and incoherently. The research also shows that during the 1990s, MSF 

recoursed to witnessing with a rising tendency and, in some cases, preferred this option 

before fieldwork. Since the foundation of the movement, the principle of witnessing is 

firmly rooted in the structure of the organization. The commitment to respecting the shared 

values is fulfilled with one exception, namely the obligation to respect the neutral status. 
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