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Abstrakt
Stále častěji zaznívá, že humanitární systém již vyčerpal svůj potenciál a stojí nad propastí. Objem
prostředků, počet humanitárních organizací a počet zachráněných osob rok od roku rostou. Přesto
se rozdíl mezi potřebami a reálnou humanitární asistencí neustále zvětšuje. Tradiční humanitární
aktéři zatím bez úspěchu hledají způsoby, jak opravit systém, který kdysi dobře fungoval. Pokusy o
finanční nebo institucionální reformu selhávají, diskuse o humanitárních principech hlavní aktéry
znejišťuje. Tato práce ukazuje, že tradiční humanitární systém je pouze částí většího ekosystému
humanitární asistence, a analyzuje, s jakými vnějšími vlivy se nedokáže v poslední dekádě
vyrovnat a proč drobné korekce a opravy nestačí, a je proto nutná nová architektura celého
systému. Autor identifikuje nové humanitární aktéry, se kterými tradiční systém nepočítá a z nich si
vybírá spontánní dobrovolníky jako skupinu s dynamickým potenciálem a schopností vytvářet
paralelní systémy vůči profesionálnímu krizovému řízení při katastrofách. Jelikož se jedná o
podceňovaného a přehlíženého aktéra, autor zpřesňuje definici spontánního dobrovolnictví. S
využitím případové studie Cajun Navy a zpovědí ukrajinských zdravotnických záchranářů z doby
nepokojů a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině dochází autor k závěru, že tradiční systém, i přes
potřebu reformy, má se svými tradičními aktéry a humanitárními (etickými) principy své místo při
vybraných krizových situacích a naopak ztrácí svoji efektivnost a pružnost v situacích mimo
konfliktní zónu a při konfrontaci s aktivismem spontánních dobrovolníků. Zvláštní pozornost
věnuje autor situaci ozbrojeného konfliktu, kdy spontánní dobrovolníci vytvářejí bojové jednotky
nebo se přímo zapojují do profesionálních armádních jednotek.
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Abstract
Increasingly, we hear that the humanitarian system has exhausted its potential and is over the
abyss. The volume of funds, the number of humanitarian organizations and the number of
rescued people are growing year after year. Nevertheless, the gap between needs and real
humanitarian assistance is steadily increasing. Traditional humanitarian actors have been
unsuccessfully looking for ways to repair the system that once worked well. Attempts at
financial and institutional reform fail, and the debate on humanitarian principles annoys the
main actors. This work shows that the traditional humanitarian system is only a part of the
larger ecosystem of humanitarian assistance, and analyzes the external influences it fails to
cope with in the last decade, and why minor repairs and corrections are not enough and a
new system architecture is needed. The author identifies new humanitarian actors with whom
the traditional system does not count and points to spontaneous volunteers as a group with
dynamic potential and ability to create a parallel system to professional disaster and
emergency managers. Since it is an undervalued and overlooked actor, the author refines the
definition of spontaneous volunteering. Using the case studies of the Cajun Navy in
Louisiana (U.S.) and the confessions of medical rescuers in the Ukraine during periods of
riots and armed conflict, the author concludes that the traditional system, despite the need for
reform, has its place in specific crisis situations, together with its traditional actors and
humanitarian (ethical) principles. On the contrary, it loses its effectiveness and flexibility in
situations outside the conflict zone and when confronting the activism of spontaneous
volunteers. Particular attention is paid to the situation of armed conflict, when spontaneous
volunteers create combat units or directly engage in professional army units.
Keywords: humanitarian system; humanitarianism; humanitarian principles; spontaneous
volunteers; emergency relief; disaster response

Úvod
V humanitárním světě se pohybuji již mnoho let a mohl jsem se zúčastnit misí do oblastí
zasažených přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty. Můj první pohled na místo katastrofy
po příjezdu byl vždy rozporuplný. Na jedné straně jsem viděl impozantní obrázek ohromného
kolosu humanitární pomoci, který do země vtrhnul a začal zachraňovat svět, a na druhé straně jsem
viděl řadu nedostatků systémového charakteru, které jsem zpočátku neuměl uchopit, a bylo pro mě
těžké nahlédnout pod slupku celého systému. To mě také přivedlo ke studiu literatury, k
rozhovorům s jinými experty a k hledání kazuistik a příkladů z praxe, které by mi potvrdily nebo
vyvrátily moji představu, že systém je v jistém ohledu nemocný, a to tak nemocný, že
konzervativní léčba nebude stačit a bude třeba invazivní operace. Tak vznikl odrazový můstek pro
tuto práci.
Základní impulsy pro napsání této práce však byly dva. Jednak jsem se ve své praxi
humanitárního pracovníka a také dobrovolníka stále častěji setkával s novým fenoménem, který
provází okamžiky následující po přírodní nebo jiné katastrofě nebo který provází ozbrojené
konflikty. Současně stále častěji zaznívá z úst mých zahraničních kolegů podobné hodnocení těchto
situací: s humanitárním světem se něco děje, nebo jinými slovy řečeno, tradiční způsoby reakce na
katastrofy přestávají fungovat, nejsou tak spolehlivé a to nové, co se rodí, je těžko uchopitelné.
Druhým impulsem byl fakt, že v tzv. šedé literatuře1 se pomalu objevuje odborná diskuse na toto
téma a je zřejmě jen otázkou času, kdy se diskuse nad novým paradigmatem pro humanitární
pomoc a řešení katastrof stane předmětem důkladného výzkumu a širšího akademického diskursu.
Skutečnost, že oproti akademické odborné literatuře je na postřehy a terénní zkušenosti bohatší
právě ta šedá, není žádnou anomálií a jen dokresluje fakt, že ke změnám dochází přímo v terénu a
první serioznější místo, kde se změny daří písemně zachytit, je právě oblast šedé literatury.
Tyto jevy jsou pro člověka, který se zabývá humanitární pomocí jistě znepokojivé,
nemohou jej nechat chladným, a to zvlášť když cítí potřebu se aktivně k těmto otázkám vyjadřovat
v odborných kruzích a ne pouze naplňovat předem dané vize a cíle různých politik a proudů, které
se humanitární oblastí zabývají. Řešení je v takovém případě jediné – zcela vážně se pokusit
uchopit výše uvedené, tedy dostupnou literaturu, dostupná fakta z různých katastrof, výpovědi

1

„Šedá literatura jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a
průmyslových institucí v elektronické i tištěné podobě a současně nejsou vydávány komerčními vydavateli,
tj. institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost.” (tzv. Lucemburská definice z roku 1997 a s
dodatkem z roku 2004; https://nusl.techlib.cz/seda-literatura/definice-sede-literatury/: poslední přístup
18.4.2018). V rámci šedé literatury čerpám především ze zdrojů akademických institucí a odborných
organizací zabývajících se humanitární a rozvojovou pomocí.
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zahraničních kolegů a výpovědi terénních aktérů, a zkusit jít této otázce naproti a hledat, zda
skutečně směřuje humanitární svět ke změně paradigmatu, nebo zda jde jen o pocit a vnímání
rychle se měnících okolních podmínek a kontextu, které ale změnu paradigmatu nevyžadují. Ano,
tato práce je o hledání. Nemá ale ambici ani prostor případně zformulovat nové paradigma nebo
snad založit novou školu, která by se tímto směrem vydala. Co však je uskutečnitelné, je
formulovat několika základních otázek, na jejich zodpovězení hledat vhodné prameny, ty pak s
citem interpretovat a dojít k závěru, který bude srozumitelný pro kolegy z oboru, ale i pro
nezasvěceného čtenáře. Nezasvěceného čtenáře v tomto případě vnímám se stejnou důležitostí a
úctou jako své kolegy, ať už z akademického, nebo profesního prostředí, protože, jak bude ukázáno
později, nezasvěcený čtenář se snadno stává hlavní postavou nejen mého bádání, ale i událostí,
které katastrofy přinášejí.
Paradigma, o kterém zde hovořím a u kterého chci zjišťovat, zda se otřásá ve svých
základech, je tradiční systém poskytování humanitární pomoci, která bezprostředně souvisí s
katastrofou. Je to sytém založený na řádu, na vertikálním uspořádání, institucích a především na
používání standardizovaných postupů,2 a to i pro nestandardní situace (kterými katastrofy
bezesporu jsou). Je to svět sebevědomých institucí, sebejistých kroků pro naprosto nejisté situace a
jakýkoliv rušivý element, který podlamuje vratké nohy systému, je pro ně škodlivý. Je to systém,
který je zvyklý se učit z předchozích chyb a vylepšovat své postupy v dalších krocích. Tradiční
systém humanitární pomoci se od svého vzniku po roce 1945 a razantních změnách v 90. letech
stále zlepšuje ve svém výkonu a navenek působí úspěšně. Přesto, jak bude ukázáno dále, budí stále
větší míru nedůvěry plynoucí od většiny jeho aktérů. Až na ty hlavní – klíčové instituce a velké
organizace, které jsou nositeli, plánovači a manažery tohoto systému. Rostoucí nedůvěra v takto
fungující systém, zdá se, při každé katastrofě ještě o další stupeň zesílí. Vylepšování systému
nefunguje tak, jak má, jeho vertikála svázaná svými pravidly, principy a etickými kodexy nefunguje
optimálně. Volání po změně paradigmatu není voláním nosných institucí a organizací, ale vnějším
projevem, který všichni účastníci vidí a vnímají, jen nevědí, jak to celé uchopit. Nové paradigma,
které je předmětem diskusí, má být postaveno na odlišném, delegovaném a decentralizovaném
modelu, který si dokáže všímat a do sebe zapojovat nové aktéry, nové dárce a využívat
komparativní výhody každé úrovně systému: lokální, národní a mezinárodní. Takový je stručný
nástin toho, co někteří otevřeně nazývají potřebou změny paradigmatu, neboť vysprávky toho
stávajícího prostě už nepomáhají (podrobněji například (ALNAP, 2015) nebo (Kent, 2004)).
Nejvíce času jsem strávil a zkušenosti získal v přímém kontaktu s dobrovolníky, ať už
organizovanými (zapojenými například do činností Červeného kříže), nebo spontánními
(objevujícími se a mizícími náhle v okamžiku katastrofy). Pochopil jsem ale, že zkoumat jejich roli

2

V angličtině v podobě tzv. „guidelines“ nebo „SOP“.
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v měnícím se systému nelze bez analýzy systému samotného. Proto má první výzkumná otázka zní:
Mění se humanitární systém tak zásadním způsobem, že je nutné přijmout nové paradigma a
opustit tradiční koncept? Po zodpovězení této otázky přichází na řadu druhé téma, které souvisí s
výše uvedenou diskusí. Jedním z hlavních aktérů humanitárního systému jsou dobrovolníci, tedy
ten článek řetězce, který doznává velkých změn a přitom se jedná o článek páteřní. Dobrovolníci
byli součástí téměř všech zdokumentovaných katastrofických událostí, a to proto, že jsou
přirozenou součástí reakce obyvatelstva na katastrofu, která se jich dotýká nebo o které se
domnívají, že ji mohou svým úsilím ovlivnit. V tom nespočívá ono novum a nebylo by třeba téma
podrobněji rozebírat. Nicméně moderní technologie a měnící se kontext humanitárních katastrof
mění pozici dobrovolníků v rámci systému. Jejich dovednosti, možnosti a angažovanost překračují
dříve myslitelné hranice a vzniká otázka, zda je tento jev pouze kvalitativní změnou jednoho z
parametrů systému, nebo to naopak má vážné dopady na krizové řízení,3 za které v tradičním
humanitárním systému zodpovídají státní instituce. Druhá výzkumná otázka tedy zní: Mění se role
(spontánních) dobrovolníků v humanitárním systému a má tato změna vliv na systém
krizového řízení?
Téma dobrovolníků si ze širokého spektra humanitárního světa vybírám a podrobuji hlubší
analýze záměrně. Jednak proto, že jsem byl a stále jsem dobrovolníkem a prakticky po celou dobu
svého devítiletého působení v oboru jsem s dobrovolníky v nejužším kontaktu, ale také proto, že
sleduji sílící úlohu zvláštní kategorie dobrovolníků, tzv. spontánních dobrovolníků. Spontánní
dobrovolníci jsou nepřehlédnutelní a tradiční humanitární systém si s nimi v zásadě neví moc rady.
Někdy je i záměrně nevidí, nebo je přímo odmítá, jinde se snaží o jejich regulaci a řízení, a to s
různou mírou úspěchu. Někdy tito dobrovolníci vytvářejí paralelní systém založený na svém
mechanismu řízení, ale také na vlastních pravidlech, principech a hodnotách. Pro spontánní
dobrovolníky je charakteristická jedna vlastnost – objevují se zpravidla jen v okamžiku
bezprostřední hrozby nebo probíhající katastrofy a z pomyslného místa činu se vytrácejí, jakmile se
situace začne uklidňovat. To má za následek, že tato skupina úspěšně uniká z dosahu důkladnějšího
výzkumu4 a je těžké se o ní dozvědět něco bližšího, protože se odborníkům nedaří spontánní
dobrovolníky fyzicky podchytit a využít pro další zkoumání. Pokusil jsem se proto zachytit osudy
několika takových spontánních dobrovolníků, kteří se zapojili do záchranných týmů v době
vrcholících nepokojů tzv. ukrajinského Majdanu a v době tzv. války v Donbasu.5 S ohledem na
časové možnosti, fyzickou vzdálenost a rozsah práce jsem si mohl dovolit oslovit pouze malý
3

4

5

Krizové řízení ve smyslu organizování záchranných a likvidačních prací, ale také ve smyslu obnovy území po
katastrofě.
Pokud je vůbec předmětem nějakého výzkumného záměru, tak často v podobě pozorovaného objektu, o
kterém se vede statistika.
Majdanem nebo také Euromajdanem jsou myšleny nepokoje a násilí v Kyjevě na sklonku roku 2013 a
počátkem roku 2014; válkou v Donbasu je myšlen ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který začal v roce
2014 a dosud trvá, období, jež je v této práci zmiňováno, je mezi lety 2014–2015.
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vzorek dobrovolníků a tomu jsem i přizpůsobil formát rozhovorů a literární žánr, který jsem si pro
jejich zpracování vybral. Třetí výzkumnou otázkou tedy bylo: Lze teze o měnícím se
humanitárním systému a měnící se roli dobrovolníků pozorovat na vlastním příběhu konkrétních
spontánních dobrovolníků? Samotné rozhovory sledovaly dva samostatné cíle: Zjistit, jaké jsou
charakteristické znaky pro vybranou skupinu spontánních dobrovolníků, a současně formou
zpovědí nahlédnout do jejich osobních životů.
Odpovědi na otázky číslo jedna a dvě by měly přispět k probíhající diskusi, která se ve
světě (nikoliv u nás) o měnící se tváři humanitárního světa vede, a být případně vodítkem pro
krizové manažery při plánování záchranných a likvidačních operací. V tomto případě bych rád
zdůraznil, že se mi nejedná o taktickou nebo operační úroveň krizového řízení, nýbrž o úroveň
strategickou, a tedy i politickou. Diskuse nad případnou změnou paradigmatu není o nastavení
technických parametrů humanitárního systému, ale o změně celého pojetí a architektury systému.
Pro tak odvážné kroky a rozhodnutí není možné vycházet z podkladů ekonomicko-technického
charakteru, ale naopak z podkladů charakteru filozoficko-etického.
Odpovědi na otázku číslo tři a její podotázky mají za cíl přiblížit a představit osoby
spontánních dobrovolníků, které se v případě ukrajinských událostí nemalým způsobem zapsaly do
jejich historie a já je považuji z pohledu jimi zastávaných rolí za reprezentativní zástupce.
Představení jejich profilů a nahlédnutí do jejich nitra má přinést unikátní možnost prožít s nimi
skutečný příběh reálného dobrovolníka, který se stal, a to na základě autentických výpovědí, tedy
bez příkras a bez cenzury. Zda tito dobrovolníci zapadají do paradigmatu tradičního humanitárního
systému, nebo naopak do toho nového, je součástí závěrečné diskuse.
Tato práce je rozdělena do tří částí. První část se zaměřuje na definice vybraných
základních pojmů za účelem větší srozumitelnosti a dále na popis tradičního humanitárního
systému a faktorů, které na něj dnes působí. Součástí je i zodpovězení výzkumné otázky číslo
jedna. Druhá část se věnuje roli spontánních dobrovolníků v humanitárním systému a také
zodpovídá druhou výzkumnou otázku, která posuzuje roli spontánních dobrovolníků v kontextu
měnícího se humanitárního prostředí. A konečně třetí část přináší zpovědi pěti spontánních
dobrovolníků, kteří se zapojili do ukrajinských událostí. Zhodnocení zpovědí těchto dobrovolníků
je i součástí závěrečné diskuse.
Úskalím předkládané práce je, že se pouští do oblasti, která není v našem českém prostředí
prakticky zmapována. Vznikla zde celá řada prací na témata související s humanitární pomocí, s
etickým rozměrem zahraniční pomoci nebo s otázkami fungování záchranného systému při
katastrofách v Česku nebo zahraničí. Prakticky žádná se ale nevěnuje otázce, zda pod vlivem
měnících se okolností nazrál čas na změnu paradigmatu a tím i hodnot, na nichž stávající systém
stojí. Z tohoto důvodu není ani ustálená česká terminologie, a proto ve své práci často užívám
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anglické ekvivalenty zvýrazněné kurzívou pro ty pojmy, které zatím nepřešly do českého jazyka.
Cílem této práce nebylo vytvářet nový terminologický slovník, ale sledovat dynamiku a povahu
těchto změn.
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Metodologie
Vzhledem k výše popsaným cílům své práce jsem v její první části (o humanitárním systému) a
částečně i v její druhé části (o spontánním dobrovolnictví) zvolil pro práci s odbornou literaturou
metodu „meta-narativní rešerše“.6 Syntetická rešerše by nebyla vhodnou metodou, neboť není mým
cílem sestavit přehledovou studii a výzkumné otázky jsem záměrně formuloval široce, takže bych
nemohl uplatnit omezující kritéria pro důsledný výběr dat. Vhodnější by byla metoda narativní
rešerše, která dává prostor autorovi při výběru zdrojů, a více tedy spoléhá na jeho talent při syntéze
a formulaci závěrů. Rovněž heterogenita dat a převažující kvalitativní aspekt výzkumu hovoří ve
prospěch narativní rešerše, a to bez ohledu na častou kritiku příliš subjektivního rázu takovýchto
rešerší a syntéz z nich plynoucích.
Nicméně má práce, která má za cíl identifikovat faktory působící na změny v humanitárním
systému a na měnící se role spontánních dobrovolníků, se prolíná více obory společenských věd,
aby ve svém závěru dospěla k praktickému doporučení pro krizové manažery. Z tohoto důvodu
jsem se nakonec inspiroval poměrně novou metodou meta-narativní rešerše. Ta oproti výše
zmíněným a spíše „lineárním“ rešeršním metodám umožňuje syntézu rešerší z různých oborů s
důrazem na specifika každého oborového narativu. Metoda umožňuje syntetizovat úhly pohledu
odborníků z různých oblastí, kteří se zabývají jedním společným tématem (v mém případě:
humanitárním systémem a spontánními dobrovolníky).
Když použijeme slova autorů metody meta-narativní rešerše, získáváme mnohostranný a
pestrý obrázek komplexního tématu, který je snadno interpretovatelný a využitelný při formování
konkrétních praktických rozhodnutí nebo politických kroků. Rešerše se zahajuje intuitivním
vyhledáváním a případně expertními konzultacemi s cílem zmapovat diverzitu sledovaného tématu.
Úhly pohledu na téma nejsou svázány pravidly platnými pro meta-analýzu v rámci systematických
rešerší a závisí čistě na rozhodnutí autora, které obory identifikuje jako klíčové pro rešerši, což
bývá nějčastěji podřízeno zadané výzkumné otázce mající spíše otevřený charakter. V dalším kroku
se zvolí ústřední koncepční studie, které zarámují následné rešerše. Ty se zpravidla provádějí v
rámci elektronických databází a důraz je kladen na empirické studie. Posledním krokem je proces
mapování tzv. klíčových faktorů, aktérů a událostí, které formují hlavní myšlenkovou linii narativu
(tzv. „story-line“), a to za každý obor samostatně. Pokud to bylo cílem analýzy, provede se na závěr

6

Anglicky „meta-narrative review“. Metoda vychází z konstruktivismu; je inspirovaná americkým
filosofem Thomasem Kuhnem a jeho tezí o „změně paradigmatu“ jako nositele pokroku ve vědě (toto téma
zpracoval v díle „Struktura vědeckých revolucí“, česky vyšlo v roce 1997); metoda byla poprvé popsána
Greenhalagh v roce 2004.
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meta-narativní syntéza vycházející z předchozí fáze mapování. Pro moji práci bylo důležité i
hledisko principů, které se mají při rešerších standardně dodržovat. I v případě meta-narativních
rešerší jsou stanoveny doporučené principy. Z nich jsem kladl důraz na první dva: na princip
pragmatismu, kdy autor má do rešerše zahrnovat takové zdroje, které nejlépe odpovídají
sledovanému cíli; a na princip pluralismu, který nabádá, aby sledované téma bylo nahlíženo z více
úhlů a perspektiv.
Metodu meta-narativní rešerše jsem využil pro získání a zpracování podkladů pro
teoretickou část mé práce, nikoliv za účelem vytvářet přehledovou studii dostupné literatury.
Zdrojem pro moji rešerši byl jednak „PEZ: Portál elektronických zdrojů UK“,7 ale také „Google
Scholar“. Google Scholar jsem zvolil pro jeho zvyšující se spolehlivost a citlivost rešerší, což
ukázaly některé studie porovnávající Google Scholar s databází PubMed (Freeman et al., 2009) a
(Mastrangelo et al., 2010) a zejména pak studie z Univerzity v Rouenu, která ukázala, že Google
Scholar může při systematické rešerši plnohodnotně nahradit PubMed. (Gehanno, Rollin a
Darmoni, 2013) Rešerši jsem tedy prováděl ze dvou online databází i s vědomím, že vznikne
mnoho duplicit, které bude třeba v průběhu zpracování rešerší odstranit (viz Schéma č. 1). Při
rešerších jsem použil booleovské operátory (viz Tabulka č. 1). V případě „humanitárního systému“
jsem rešeršní dotaz zadával podle názvu článku (a v databázi PEZ i podle abstraktu), v případě
„spontánních dobrovolníků“ jsem rešeršní dotaz zadával na celý publikovaný text, neboť jsem
potřeboval zachytit problematiku dobrovolníků i v případě, že nebyla hlavním tématem nalezeného
článku. Při rešerši jsem použil dvě omezující podmínky. Časovou hranici jsem stanovil od roku
2005 (hurikán Katrina) a jazyk jsem zúžil na anglicky psané práce (v češtině rešerše nepřinesla
prakticky žádné výsledky). Získanou literaturu jsem pak rozdělil do dvou kategorií. Tu, kterou
plnohodnotně využiji ve své práci, a tu, kterou použiji pouze parciálně pro dokreslení popisovaných
jevů.
V druhé části práce využívám rovněž tzv. „longformní“ žurnalistiku, deskriptivní
případovou studii a ve třetí části tzv. „polyfonní román – zpověď“. Tyto prvky podrobněji probírám
v úvodu druhé a třetí části práce.
Tabulka č. 1: Rešeršní dotazy
Téma

Rešeršní dotaz v PEZ-UK

Rešeršní dotaz v Google Scholar

Humanitární systém

(TI+"humanitarian+system")+OR+
(TI+humanitarianism)+AND+
(AB+(humanitarian+AND+system))

allintitle: "humanitarian system” OR
humanitarianism

Spontánní dobrovolnictví

TX+(("spontaneous+volunteers"+OR+
"convergent+volunteers")+AND+
(disaster+OR+emergency+OR+relief))

("spontaneous volunteers" OR
"convergent volunteers") AND
(disaster OR emergency OR relief)

7

Zde jsem zvýšenou pozornost věnoval těmto databázím: Web of Science, PsycInfo, Scopus, Proquest,
Science Direct, Medline, SpringerLink a EBSCO.
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Schéma č. 1: Průběh rešerše

Vysvětlivka: první hodnota se vztahuje k rešerši pojmu „humanitární systém“ a druhá hodnota k pojmu
„spontánní dobrovolníci“.
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I. HUMANITÁRNÍ SYSTÉM
1. Terminologie
Definic humanitárního systému8 je několik, a proto existuje i bohatá diskuse o tom, která z nich
nejlépe vystihuje podstatu věci a zda proces formulování definice je již ukončen, nebo ne. Mezi
nejvíce akceptované a respektované definice patří definice převzatá z pravidelné zprávy „ALNAP:
State of the System,9“ která definuje humanitární systém takto: „Humanitární systém je sítí
vzájemně propojených institučních a operačních jednotek10 – které získávají prostředky, a to přímo
nebo nepřímo, z veřejných nebo soukromých zdrojů – za účelem posílit, podpořit nebo nahradit
vnitrostátní mechanismy pomoci při poskytování humanitární asistence a ochrany adresované
obyvatelstvu, které se ocitlo v krizi.“11 (ALNAP, 2017, s. 6) I prestižní a respektovaná instituce jako
ALNAP musela po třech letech měnit ústřední definici předmětného oboru, což ukazuje na fakt, že
sama uznává posun v obsahu definice mezi lety 2015 a 2018, a to s ohledem na sílící kritiku
odborné veřejnosti.12 Ve výsledku je nová definice bohatší o rozměr finančních zdrojů, ale mnohem
podstatnější je explicitní zmínka, že pomoc při humanitárních krizích (označována jako
„humanitární asistence“) má subsidiární charakter, tedy že není primárně „záchranářská“ (ve
smyslu, že svět zachraňuje zemi, která se ocitla v humanitární krizi), ale naopak se má nejprve daná
země citlivě podpořit, posílit a teprve pak se má případně nahradit její role (nebo spíše selhání).
Rovněž je z nové definice cítit, že pomocí se nyní nerozumí pouze pomoc samotná (materiální,
personální, finanční), ale i tzv. ochrana („protection“), tedy teze, že někdy může být ochrana života,
zdraví a důstojnosti obyvatelstva zasaženého humanitární krizí stejně důležitá, nebo i důležitější (a
to z percepce samotného obyvatelstva zasaženého krizí). Naopak poskytování čistě základní
pomoci bez doprovodné ochrany může být velmi neproduktivní a neefektivní.
Pokud vyjdeme z Cambridgského výkladového slovníku, tak slovo humanitární můžeme
chápat jako „osobu nebo činnost zapojenou nebo se vztahující ke zlepšování lidských životů a

8

V angličtině „Humanitarian system“.
ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance), sdružení mezinárodních nevládních
organizací zaměřených na pomoc při katastrofách; pravidelně vydává publikaci o stavu humanitárního
sektoru.
10
Zde myšleno jako tzv. humanitární aktéři, kterým je věnována samostatná kapitola sedm.
11
Originální anglické znění: „The network of inter-connected institutional and operational entities that receive
funds – directly or indirectly from public donors and private sources, to enhance, support or substitute for
within-country responses in the provision of humanitarian assistance and protection to a population in
crisis.“
12
Definice humanitárního systému podle ALNAP z roku 2015: „...the network of interconnected institutional
and operational entities through which humanitarian assistance is provided when local and national
resources are insufficient to meet the needs of a population in crisis.“ (ALNAP, 2015, s. 18)
9
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zmírňování utrpení“.13 Krizí14 se v tomto případě míní stav, kdy jedna nebo více událostí způsobí
zásadní ohrožení života, zdraví, bezpečí nebo kvality života v rámci komunity nebo jiné velké
skupiny obyvatel, zpravidla na velkém území, a to včetně krizí způsobených ozbrojeným
konfliktem. (Humanitarian Coalition, 2015)
Na první pohled se zdá, že výše uvedená definice humanitárního systému jasně ukazuje,
kdo, jak a komu má v případě krizí pomáhat. Přes pravidelné úpravy této definice je možné
identifikovat několik zásadních problémů, které možná mají podíl na tom, že je otázka hledání
nového paradigmatu tak aktuální.
První problém spočívá v pojmu „humanitární asistence“.15 Cílem humanitární asistence je
„zachránit lidské životy, zmírnit utrpení a zachovat lidskou důstojnost při humanitárních krizích
způsobených člověkem nebo přírodou“.16 Tomuto termínu je věnována přímo rezoluce Valného
shromáždění OSN č. 46/182 (OSN, 1991), která ve svém článku 6 vyzývá státy, aby v případě krizí
zajistily vlastnímu obyvatelstvu přístup k základním potřebám (potraviny, zdravotní péče, léky a
přístřeší) a aby tak bylo činěno v souladu se základními principy humanity, neutrality a nestrannosti
(článek č. 2).17 Vzhledem k tomu, že podle rezoluce může být nositelem této pomoci i samo OSN,
které není možné již ze samotné podstaty považovat za neutrální organizaci (podstatou její činnosti
je přijímání politických rozhodnutí, rezolucí, a to včetně rezolucí Rady bezpečnosti OSN), je
problematické naplnění právě článku č. 2. Na to upozorňují někteří autoři,18 kteří si všímají, že
například z pohledu Mezinárodního výboru Červeného kříže (dále ICRC19) je neutralita obecnější a
trvalejší pojem a nelze ji zaměňovat s opakem vojenského nepřátelství, jež může být v čase
pomíjivé. Neutralita se tedy netýká pouze vojenských operací v daném čase, ale také zaujímání
postojů ideologických a politických.20 Otázka, která zůstává nezodpovězena, a bude dále probírána
13

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humanitarian (poslední přístup 12. 4. 2018)
Anglické ekvivalenty jsou „crisis“ nebo „disaster“.
15
Humanitární asistenci je nutné odlišovat od humanitární intervence. Humanitární asistence je zpravidla
prováděna nevládními organizacemi s malou ingerencí státu, naopak humanitární intervence je většinou
donucovací akt vykonaný jedním nebo více státy vůči jinému státu. Otázce humanitárních intervencí bude
věnována kapitola 8.3.
16
„To save lives, alleviate suffering and maintain human dignity.“ (Development Initiatives, 2017, s. 85) Jiní
autoři však do humanitární asistence zahrnují nejen humanitární pomoc a pomoc obecně (většinou
okamžitou, krátkodobou a v kontextu přírodních nebo válečných katastrof), ale také mezinárodní rozvojovou
pomoc (jako dlouhodobou a většinou řešící otázky rekonstrukce země, zmírňování hlavních sociálních
problémů jako je například chudoba). (Beigbeder, 1991, s. 84)
17
Základní humanitární principy podle kodexu Mezinárodního Červeného kříže v této souvislosti ještě zmiňují
princip nezávislosti. Označení „Mezinárodní Červený kříž“ se používá jako ekvivalent názvu „Mezinárodní
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce“ (https://www.Červenykriz.eu/cz/hnuti.aspx – poslední přístup
6. 4. 2018).
18
Například (Plattner, 1996) nebo (Weller, 1997).
19
„International Committee of the Red Cross“ je mezinárodní humanitární organizace založená roku 1864 se
zvláštním mandátem svěřeným mezinárodním společenstvím sloužícím k ochraně a pomoci všem obětem
ozbrojených konfliktů. ICRC je jednou ze složek Mezinárodního Červeného kříže.
20
„Neutrality is a permanent principle whereas non-belligerency is a specific decision, on a case-by-case basis,
not to take part in hostilities.“ (Plattner, 1996)
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v osmé kapitole, zní, zda každá pomoc, i ta, která je poskytnuta při porušení principu neutrality,
může být považována za humanitární asistenci (nebo prostě jen za pomoc bez adjektiva
„humanitární“) a zda vůbec může být součástí humanitárního systému. Ještě citlivější je téma
neutrality a poskytování humanitární asistence v souvislosti s ozbrojenými konflikty (na ty se sice
výše uvedená rezoluce OSN nevztahuje, avšak definice humanitárního systému ano). Tato otázka
má přirozené konsekvence do oblasti financování pomoci a do oblasti dárcovství.21
Druhou zásadní námitkou, kterou můžeme proti definici vznést, je fakt, že se zde explicitně
nehovoří o tom, jak, respektive kým, bude humanitární asistence distribuována a doručována
obyvatelstvu. Přitom otázku aktérů v této oblasti považuji za velmi důležitou, a proto jí věnuji
sedmou kapitolu této části a také celou druhou část.
Zbývá uvést poznámky související s používanou terminologií v českém jazyce, které
mohou chápání definice humanitárního systému komplikovat. V definici se pracuje s pojmem krize,
který jsem již objasnil, nicméně do českého jazyka se slovo „crisis“ může překládat jako
„mimořádná událost”22 nebo „krizový stav”.23 Vzhledem k tomu, že oba tyto pojmy jsou podrobněji
rozvedeny v Terminologickém slovníku ministerstva vnitra ČR (Ministerstvo vnitra ČR, 2016) a v
obou případech je zde používán ještě jeden český ekvivalent „katastrofa“, budu dále v práci
používat termíny katastrofa (případně pohroma) nebo krize synonymicky a pro situace
„emergency“ použiji termín „mimořádná událost“. Podstatou termínu krize (katastrofa) je situace,
„…při které je vážně narušeno fungování určitého systému či jeho části a která je spojená s
potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení.“ (Česko, 2016) Důležité také je, že
krizí se v tomto smyslu myslí i stav způsobený ozbrojeným konfliktem. I ten je součástí lidské
reality, a tedy i humanitárního systému.
Dále „obyvatelstvo, které se ocitlo v krizi“, může být v souladu s používanou českou
terminologií označeno za „zasažené obyvatelstvo“ nebo za „oběti“. (Ministerstvo vnitra ČR, 2016)
Jak si všímá Princová, někteří autoři zabývající se problematikou psychosociální pomoci v
souvislosti s katastrofami nesouhlasí s užíváním termínů jako „zasažená osoba“, „oběť“ nebo
„příjemce“ (pokud jde o materiální nebo peněžní pomoc), neboť to může evokovat jejich slabost,
pasivitu nebo závislost. (Princová, 2011, s. 54) Pro účely této práce však termín „zasažená osoba“
nebo „oběť“ nemá uvedené negativní konotace, neboť označuje skupinu osob, které se fyzicky
nacházejí v oblasti zasažené katastrofou. Rovněž z praktických důvodů jazykové úspornosti a z
důvodů čtenářského komfortu by bylo komplikované využívat náhradní doporučované obraty jako
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Již nyní je možné prozradit, že významná část humanitárních aktérů nemá zájem sledovat princip neutrality,
neboť bývá překážkou pro jejich činnost (například některé náboženské nadace, soukromí dárci, diaspora
apod.).
22
Anglicky „emergency“.
23
Anglicky „disaster“.
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například „lidé dotčení událostí“ nebo „obyvatelstvo, které se ocitlo v krizi“. Pokud budu
zdůrazňovat lidský rozměr katastrofy, použiji jiné a vhodnější označení.
Existují také více holistické definice humanitárního systému, například: „Humanitární
systém je systém, který umožňuje těm, kteří jsou zasaženi humanitární krizí, formulovat, co
potřebují k tomu, aby zmírnili své utrpení, a zároveň umožňuje jiným, v rámci velké lidské rodiny,24
kteří jsou na tom lépe, aby poskytli své zdroje k uspokojení výše uvedených potřeb. Je to primárně
vztah mezi lidmi, kde vlády, instituce a organizace, včetně těch mezinárodních, jsou pouhými
zprostředkovateli této pomoci.“ (Walker a Maxwell, 2008, s. 2) A dojít můžeme až k druhému
definičnímu pólu, který odmítá, že by nějaký humanitární systém vůbec existoval: „Není zde žádný
humanitární systém, jen různí aktéři, kteří jsou na sobě sice závislí, ale stěží je o nich možné říci, že
by byli orientováni na stejné cíle.“ (Davis, 2003) Davis25 tím chtěl zdůraznit, že ve své podstatě
nemůže ani jít o systém, pokud systém máme chápat v mechanickém pojetí, neboť se spíše jedná o
organické pojetí vztahů a závislostí, dokazující tak spíše nesystematický charakter celého
humanitárního systému. (Ibidem)

24
25

Anglicky „human family“.
Austen Davis byl v roce 2003 ředitelem MSF-Holland.
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2. Je humanitární systém opravdu nemocný?
Od skončení druhé světové války jsme svědky postupného a v poslední době až expanzivního růstu
humanitárního sektoru. Přibývá počet humanitárních organizací, jejich velikost se zvětšuje, celý
humanitární systém dokáže zachránit více a více lidských životů.26 Pomoc byla v roce 201727
poskytnuta celkem 93 milionům osob, po světě se pohybuje 4 500 registrovaných nevládních
organizací zabývajících se humanitární pomocí, což představuje 480 000 pracovníků na plný
úvazek, a to ve statistikách chybějí ostatní nevládní a komunitní organizace a dobrovolníci, kteří se
humanitární pomoci také účastní a jejichž pomoc se nikde neeviduje. Narůstá počet donorů a každý
rok se zvětšuje i objem financí, jež humanitárním systémem protečou. Úmrtnost, onemocnění a
podvýživa v době konfliktů a katastrof globálně poklesla, hladomory byly téměř vymýceny.
Přesto počet osob, které potřebují podle definice OECD a UNOCHA (OECD, 2018)
humanitární pomoc, neustále roste a roste rychleji než dostupné finanční prostředky.28 Rozšiřují se
tak nůžky mezi potřebnými, jejich potřebami a prostředky vyčleněnými na jejich záchranu nebo
pomoc, byť ty každý rok také rostou. V roce 2017 tento deficit postihl 36 milionů osob, ke kterým
se pomoc nedostala, a to také proto, že z celkového objemu peněz, jenž je pravidelně avizován jako
rozpočet OSN potřebný na uspokojení potřeb, je nakonec donory skutečně uvolněno jen cca 52 %
celkové potřebné částky. (OCHA, 2018, s. 10) Humanitární systém se dokáže finančně, materiálně i
personálně nafukovat, nedokáže ale udržet dynamiku a tempo s rostoucím počtem strádajících a s
jejich potřebami, ale také s novými výzvami, na které systém nebyl dosud zvyklý (např. soukromí
dárci, diaspory, nové technologie). A také povaha konfliktů a krizí se mění. Roste urbanizace, stále
více osob žije v oblastech a podmínkách, kde jsou zranitelnější29 v případě přírodní pohromy nebo
konfliktu. Roste frekvence přírodních katastrof, ale i konfliktů; konflikty samotné se stávají
komplexnějšími a trvají delší dobu než dříve a celkový počet lidí, kteří prchají před násilím nebo
přírodními katastrofami, roste takovým tempem, že počet 66,5 milionů30 za rok 2017 je nejvyšší
26

Například podle poslední zprávy UNOCHA (Úřad pro koordinaci humanitárních organizací OSN) se podařilo
na počátku roku 2017 varovat mezinárodní společenství, že v Somálsku, Jižním Súdánu, Jemenu a v
severovýchodní Nigérii hrozí vypuknutí hladomoru a včasná reakce donorů a hlavních aktérů systému
dokázala hladomoru zabránit. (OCHA, 2018, s. 3)
27
Následující údaje vycházejí z ročenky UNOCHA za rok 2017. (OCHA, 2018)
28
Podle UNOCHA činily v roce 2017 humanitární potřeby celkem 23,5 mld. USD (a financovat se podařilo
pouze 11,9 mld. USD, tedy 51 %), v roce 2007 potřeby činily 4,4 mld. USD a financování bylo ve výši 3,7
mld. USD (tedy 84 %). http://interactive.unocha.org/publication/globalhumanitarianoverview/ (poslední
přístup 6. 4. 2018)
29
Zranitelností (Anglicky „vulnerability“) se zde myslí snížená schopnost jednotlivců nebo komunit předvídat,
zvládat a znovu se postavit na vlastní nohy po katastrofě, která je zasáhne (například lidé žijící v chudobě
jsou zranitelnější při zemětřesení; lidé, kteří nemají dostupnou přípravu na katastrofy, jsou zranitelnější při
hurikánech apod.). http://www.ifrc.org/en/what-we-do/ (poslední přístup 6. 4. 2018)
30
Zahrnuje i osoby vnitřně přesídlené (tzv. „IDPs“); poměr osob mezi katastrofami a konflikty činí přibližně
3:1; dvě třetiny všech prchajících osob se nacházejí na tzv. globálním Jihu. http://www.unhcr.org/5943e8a34
(poslední přístup 6. 4. 2018)
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hodnotou od druhé světové války. Nejen proto se humanitární systém stále častěji stává terčem
kritiky.
Prakticky o každém systému je možné tvrdit, že je v nějakém ohledu nevýkonný,
nedostačující nebo zkrátka plný dílčích chyb. To samé by mohlo být řečeno i o humanitárním
systému. Otázkou však je, zda množící se hlasy o jeho rozkladu nebo krizi jsou oprávněné, či
nikoliv. S ohledem na složitost systému, která byla popsána v předchozí kapitole, vyvstává další
otázka, a to, kdo je oprávněn takové závěry na účet humanitárního systému učinit. Má to být
správce největší části rozpočtu, tedy Organizace spojených národů? Nebo to mají být ti, jimž má
humanitární systém sloužit v první řadě, nebo to mají být jednotliví hráči – aktéři v rámci systému?
Nebo snad všichni aktéři dohromady? Obecná tvrzení o tom, že humanitární systém je v krizi, se v
posledních pěti letech objevují stále častěji a většinou mají skutečně jen obecný charakter.
V rámci své práce jsem se pokusil vystopovat několik klíčových kritických hlasů, které se
na účet humanitárního systému ozývají, najít a zhodnotit, zda se jedná o případ, kdy je možné
dosáhnout nápravy tím, že se vadná součást systému opraví nebo nahradí, anebo se jedná o situaci,
kdy se problém skutečně dotýká samotné architektury systému a drobné opravy k uspokojivému
výsledku nepovedou. Zvolil jsem cestu analýzy dostupné literatury, ale také zachycení prohlášení
pro média a výpovědí jednotlivých aktérů.

2.1 Pohled z patra nejvyššího
Antonio Guteres31 ve svém vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu (roku 2015)32
zcela nečekaně a odvážně (možná v souvislosti se svým končícím mandátem) prohlásil, že
humanitární systém, který známe v dnešní podobě, zcela nestačí a nevyhovuje humanitárním
potřebám, které každým dnem narůstají. „UNHCR33 za svou 64letou historii nikdy nečelila takové
humanitární mizérii, jaké čelí dnes. Architektura pomoci, kterou jsme vybudovali po druhé světové
válce, již nestačí tempu dnešního světa. Sýrie je živým kanárkem v uhelném dole a zároveň poslem
mnohem horších krizí, které nás v dohledné době čekají. Pokud neopravíme stávající systém,
situace se velmi, opravdu velmi zhorší.“ (Gutteres, 2015) Guteres ve svém projevu naznačil některá
řešení, a to v oblasti financování, kde vidí prostor pro privátní sféru (která na rozdíl od té veřejné
finančně posiluje). „Dnes je humanitární systém postaven na třech hlavních pilířích. Na
pomáhajících organizacích (poznámka autora: myšleno nejen nevládní organizace, ale i organizace
zřizované OSN), na hostitelských populacích (poznámka autora: myšleno zemí i komunit) a na
dárcích.“ (Ibidem) Současně vidí řešení v rozmělnění hranic mezi humanitární pomocí a

31

Antonio Guterres: Vysoký komisař OSN pro uprchlíky UNHCR (v letech 2005–2015), generální tajemník
OSN (od roku 2017).
32
World Economic Forum Annual Meeting, 21–24. ledna 2015, Davos.
33
UNHCR: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
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rozvojovou pomocí34 (ta podle jeho slov dosahuje osminásobku pomoci humanitární). Na pomoc
mají mít nově možnost dosáhnout země, které sice patří do středně příjmové kategorie, a tedy
nemají z tohoto titulu nárok na rozvojovou pomoc, ale jsou přitom hlavními příjemci uprchlíků ze
zasažených oblastí (jako příklad uvádím Libanon a Jordánsko). „Ale to vše vyžaduje kulturní
revoluci v uvažování dárcovských vlád, agentur a mezinárodních finančních institucí. Sýrie je jen
důkazem toho, že starý přístup dnes již nefunguje. Nastal čas vést vážnou debatu o budování
systému nového.“ (Ibidem)

2.2 Pohled z úrovně mezinárodních nevládních organizací (INGO)
Tentokrát využiji expertní rozhovor, který provedl ALNAP se zástupcem silné mezinárodní
nevládní organizace35 (ALNAP v tomto případě slíbil diskrétnost a jméno organizace nezveřejnil).
„Naše práce je založena na tom, že posíláme do oblastí experty, kteří mají za úkol trénovat místní
odborníky, a tak budovat jejich kapacity pro další katastrofy. Používáme model ,bílého muže’,36 tedy
model, kdy do zasažené oblasti přijde někdo moudrý ze Západu,37 který naučí místní, jak se mají
chovat a jednat v krizových situacích, ale ten člověk je přitom zcela odtržený od reality, přichází z
jiného světa. Když se bavíme o budování odolnosti a podpoře místní infrastruktury, tak mi vadí, že
prakticky není možné získat dárce (donora), který by podpořil například vytvoření funkčního
zdravotního systému na území v Afghánistánu ovládaném Tálibánem nebo na území v Somálsku
ovládaném aš-Šabáb.38 Přitom se přímo nabízí, že se tím zvýší odolnost obyvatelstva a sníží jejich
závislost na humanitární pomoci, ale pro donory je to politicky neakceptovatelné, neboť to neladí s
hodnotami západního humanitarismu.“ (ODI, 2018, s. 31)

34

Humanitární pomoc řeší okamžitou potřebu (např. povodně, zemětřesení, válka), rozvojová pomoc se
zaměřuje na otázku dlouhodobého rozvoje v tzv. „under-developed“ zemích (do češtiny nejčastěji překládáno
jako rozvojové země). Vztah obou konceptů je podrobně probírán v kapitole osm.
35
INGO: (anglicky: „International non-governmental organization“) je zkratka, které se používá pro označení
nevládních organizací s mezinárodní působností (např. ADRA, CARE, Lékaři bez hranic, Save the Children,
Mercy Corps, Amnesty International, Greenpeace, Luther World Relief aj.). Toto označení se však nepoužívá
pro Mezinárodní Červený kříž.
36
Anglicky: „white man savior mode“.
37
V odborných publikacích o humanitárním systému se velmi často využívají termíny jako „West/ern“ a „non
West/ern“(západní a nezápadní země) nebo „Global North“ a „Global South“ (globální Sever a globální Jih).
Tato dichotomie odráží rozdíly ekonomické, kulturní a hodnotové. Rozdělení není přesné a je často
kritizované, nicméně pomáhá pro lepší ilustraci a snadnější výklad některých ekonomických, rozvojových a
sociologických témat (za globální Jih nebo nezápadní země se označují státy Afriky, Jižní Ameriky, jižní Asie
a všechny další tzv. „under-developed countries“). Ve své práci používám označení Západ a globální Sever ve
stejném významu, rovněž tak Východ a globální Jih.
38
Organizovaná ozbrojená skupina usilující o vytvoření Islámského státu v Somálsku.
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Další pohled z prostředí mezinárodních humanitárních organizací nabízí zpráva MSF39 o
stavu humanitárního systému, která podrobně analyzuje nedostatky zhoršující poskytování
humanitární pomoci v krizových situacích. MSF si všímá především toho, že agentury OSN a
mezinárodní nevládní organizace nejsou přítomné tam, kde je to nejvíce třeba, zejména kvůli
bezpečnosti nebo z důvodu logistických obtíží a dále že se mezinárodní nevládní organizace
soustřeďují na snadno dostupné zasažené populace a v případě zhoršení situace se překotně
evakuují. Zpráva také kritizuje, že se mnoho humanitárních aktérů zapojuje do práce místních
komunit, organizací a vlád spíše v roli expertů a méně v pozici terénních pracovníků a že místní
organizace nemají takové odborné znalosti, kvalifikaci a technické vybavení, aby mohly poskytovat
adekvátní pomoc. „Důsledkem těchto selhání systému humanitární pomoci je, že k lidem se
nedostává život zachraňující pomoc, kterou zoufale potřebují.“ (Healy a Tiller, 2014, s. 4)
MSF také odmítá pohled OSN a výše uvedené argumenty Guterese, které souvisejí s
novým pojetím a uchopením humanitární a rozvojové pomoci a ve svém zdůvodňujícím dopise o
důvodech neúčasti na Světovém humanitárním summitu v roce 2016 v Istanbulu přímo uvádí, že
vidí nebezpečí spočívající v tom, že reforma humanitárního systému směřuje do oblasti
„rozpuštění“ hranice mezi humanitární a rozvojovou pomocí, což může mít za následek finanční
nedostatečnost pro urgentní situace, ale také dopady na udržitelnost humanitárních principů
(především na neutralitu). (MSF, 2016)

2.3 Pohled ze Sýrie: místní nevládní organizace (NGO40)
Jiný pohled na humanitární systém má například Amy Sergie, ředitelka malé soukromé nadace
„Karam Foundation“.41 Sergie udělala před konáním Světového humanitárního summitu v Istanbulu
v roce 2016, kterého se účastnila jako představitelka malé nadace aktivně se zapojující do
humanitární pomoci, vlastní průzkum mezi syrskými uprchlíky na území Sýrie a položila jim
jednoduchou otázku: „Jakou pomoc byste si představovali jako nejvíce účinnou?“ Respondenti byli
otázkou zaskočeni, protože ve většině případů byli zvyklí na opačný postup. Tedy takový, kdy se v
jejich táboře objeví nevládní organizace a nabídne jim konkrétní pomoc, většinou materiální, aniž
by se jich někdo ptal a aniž by si zjišťoval, zda je taková pomoc potřeba, nebo ne. Pro Karam
Foundation, která pomoc prostřednictvím místních organizací financuje, nikoliv přímo poskytuje,
byly tyto odpovědi pouze potvrzením toho, že propast mezi skutečnými potřebami a jejich

39

MSF je francouzská zkratka pro mezinárodní humanitární organizaci Lékařů bez hranic (fr. „Médecins Sans
Frontières“). Zkratku využívám ve své práci. Citovaná zpráva viz (Healy a Tiller, 2014).
40
NGO: anglická zkratka („ non-governmental organisation“) pro nevládní organizaci.
41
Nevládní organizace zabývající se pomocí přímo v Sýrii (zaměřuje se na vzdělávací projekty, humanitární
pomoc, ale také na rozvojovou pomoc). https://www.karamfoundation.org/ (poslední přístup 6. 4. 2018)
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uspokojením je opravdu velká. „Humanitární systém v mé zemi selhává a mám jen velmi malou
naději, že Světový humanitární summit na tom něco změní, avšak ti, kteří o tom rozhodují, musejí o
těchto selháních vědět přímo z terénu.“ (Devex, 2016) Jak dále uvádí Sergie, chyba systému je v
tom, že přerozdělováním peněz z nejvyšších pater OSN přes další velké agentury spěje k tomu, že
místní malá nevládní organizace je nakonec nucena vykonat takovou pomoc, která odpovídá
grantovým pravidlům a požadavkům a nikoliv konkrétním potřebám v místě. Naopak malé nadace
nebo fondy mají malou šanci se do těchto peněžních systémů zapojit. Na druhou stranu mají, díky
soukromým dárcům (často pocházejícím od diaspory), možnost podpořit jakoukoliv místní
nevládní, komunitní organizaci v jejím projektu (například obnova třídy nebo školy ve zničeném
městě). Až na výjimky se místní organizace bohužel až příliš často stávají pouhými subdodavateli
velkých organizací (tedy s minimální nezávislostí a samostatností v rozhodování), které si je
najímají na realizaci humanitární pomoci.

2.4 Pohled z Libanonu: starosta
ALNAP v rámci svých expertních rozhovorů zaznamenal i pohled starosty jedné vesnice na severu
Libanonu, kde v roce 2017 žilo 6 500 Libanonců a 3 000 Syřanů. „Jsou zde čtyři místní nevládní
organizace a my o jejich práci vlastně vůbec nic nevíme, protože na naší radnici se nikdy nezastaví.
Nevím, kdo je od nich, jaké prostředky dostávají, jaký program zajišťují. Rádi bychom jim vyšli
vstříc, pokusili jsme se o to, ale obávám se, že všechny tyto libanonské nevládní organizace jen
dělají svůj byznys, který je o velkých penězích. Označují se sice jako neziskové, ale jde jim o zisk.
Často zaměstnávají cizince a přitom by mohli využívat naše místní lidi. Vytváří to napětí mezi
Libanonci a Syřany. Jejich projekty často neodpovídají skutečným potřebám a nejednou se stalo, že
když jim došly peníze, museli jsme jejich projekty zafinancovat my, a když i nám došly peníze, tak
projekty prostě skončily. A takhle to už trvá několik let.“

2.5 Pohled těch, kterým má humanitární systém pomáhat
V souvislosti se Světovým humanitárním summitem proběhl v roce 2015 ještě jeden důležitý
průzkum, tentokrát mezi příjemci humanitární pomoci v následujících zemích42: Egypt, Jordánsko,
Libanon, Palestina a Jemen. Výsledek byl nepříjemným překvapením a také se stal jedním z
hlavních témat summitu. Hodnotící škála pro respondenty byla od 1 (minimum bodů) do 10
(maximum bodů). Uspokojení potřeb, kterého se jim dostalo v souvislosti s katastrofou, hodnotili
lidé známkou „2,5“, neutralitu a nestrannost pomoci známkou „4“, zjišťování názoru samotných
42

Celkem se průzkumu zúčastnilo 1 231 osob.
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příjemců pomoci známkou „1,73“, slušné a důstojné jednání ze strany poskytovatelů pomoci
známkou „2,04“ a pomoc připravit se na budoucí krize známkou „2,5“. (WHS, 2016b, s. 4)
Celková důvěra v humanitární systém se tedy pohybovala v dolní třetině hodnotící škály, což se
obecně prezentuje jako zklamání jak pro poskytovatele pomoci (nevládní organizace), tak i pro
donory, národní vlády a mezinárodní společenství vůbec.

2.6 Závěr: co si humanitární aktéři o systému opravdu myslí
Výše uvedené příklady ukazují, že každý z aktérů humanitárního systému vnímá nedostatky tohoto
systému, ale přirozeně každý je vidí v něčem jiném. Z pohledu představitele OSN jde v první řadě
o finanční nedostatečnost a o technický detail spočívající v odděleném financování humanitární a
rozvojové pomoci. S tím naopak nesouhlasí MSF, která vidí humanitární systém jako systém, jenž
by naopak neměl zasahovat do sféry rozvojové pomoci a ohrozit tak podstatu principů (především
neutrality, nestrannosti a nezávislosti), na kterých je založen, a nedostatky vidí na straně
nekompetentních místních organizací. Zástupce velké mezinárodní nevládní organizace kritizuje
pokrytectví tzv. západního humanitarismu, selektivně si vybírajícího jen bezpečné a komfortní zóny
pro své působení a naopak ponechávajícího stranou oblasti, které pomoc zcela jistě potřebují, ale
politicky se nehodí do prezentací velkých světových dárců (například proto, že oblast je pod
správou nepřátelské skupiny). Rovněž upozorňuje na převažující model „bílého muže“, tedy
zachránce přicházejícího z vyspělého světa do toho zaostalého, aby jej něčemu novému naučil a
nastavil správný systém přímo v místě.
Představitelka tzv. malých donorů (malé nadace působící v místě krize) vidí chybu systému
v nastaveném financování, které probíhá právě od velkých organizací a agentur (jako je OSN a
mezinárodní nevládní organizace) směrem do místa, kde krize nastala. Šance zeptat se místních
lidí, co vlastně potřebují a tomu přizpůsobit pomoc, je s ohledem na byrokratičnost celé grantové
administrativy prakticky nulová, a tak se místní organizace stávají, chtě nechtě, jen subdodavateli a
vazaly velkých organizací a také jen prodlouženou rukou jejich představ o tom, co je v místě
zrovna potřeba. To vlastně potvrzuje i starosta libanonské vesnice, který nemá možnost ovlivnit to,
jak se v jeho vesnici rozděluje pomoc, jaká pomoc do vesnice dorazí a jaké projekty se v ní dějí.
Ani sama vesnice nemá šanci se do projektů zapojit, protože místa jsou vyčleněna pro ty, koho si
nevládní organizace sami dovezou. Přestože ve vesnici působí libanonské nevládní organizace,
starosta se obává, že jejich cíle jsou spíše ziskové a obchodní než veřejně prospěšné. A jako
poslední v pořadí, nikoliv ve významu, promlouvají samotní příjemci pomoci, kteří hodnotí
poskytovanou pomoc ve všech zjišťovaných kritériích jako špatnou až velmi špatnou (dolní třetina
bodovací škály). Přitom kritéria hodnocení byla stanovena jako ta základní, která si s humanitární
24

pomocí obyčejně spojujeme, tedy, zda pomoc byla materiálně užitečná a příjemci využitelná, zda
byla poskytnuta nestranně (tedy spravedlivě) a zda byla poskytnuta s nezbytnou důstojností.
Vybral jsem několik reprezentativních hlasů, které, každý z jiného úhlu pohledu, považují
humanitární systém za nemocný, zraněný. Slovy Antonia Guterese, který částečně zůstává
optimistou (anebo z titulu své funkce nemůže být až takovým pesimistou), „systém je nalomený
(,broke’), ale není zlomený (,broken’)“. (Gutteres, 2015) Avšak pohled na výše uvedené problémy
ukazuje, že náprava nespočívá v drobných technických úpravách nebo opravách jednotlivých
součástek systému, ale že je nutná revize, anebo je dokonce nutné celý systém postavit na nových
základech. Tradiční paradigma, které vychází z centralizovaného vertikálního modelu historicky
postaveného na západních hodnotách a principech a fungujícího podle „dodavatelského“ modelu,
se ocitá před otázkou, zda toto paradigma bude třeba opustit a nahradit novým, jež více odpovídá
prostředí, které je spíše decentralizované, plné nových nebo staronových aktérů a bude spíše než na
soutěži mezi dodavateli služeb a zboží (myšleno humanitární pomoci) stavět na komparativních
výhodách jednotlivých aktérů (nejen mezinárodních, ale i národních a místních) a na větší pestrosti
dárců. To však znamená i zásah do nejcitlivějšího bodu celého systému, do hodnot a principů, na
nichž je postaven.
Pro další práci si proto vypůjčím slova, která uvedli mnou vybraní zástupci z
humanitárního systému, a budu zkoumat, zda jsou to jen pouhá tvrzení, nebo zda mají reálná
opodstatnění. Zaměřím se na faktory, které na humanitární systém působí nejsilněji (i při vědomí,
že zde nemohu, vzhledem k rozsahu a zaměření své práce, obsáhnout všechny tyto vlivy) a budu
hledat odpověď, zda humanitární systém je opravitelný (jak tvrdí OSN a většina velkých
mezinárodních nevládních organizací), nebo je nutné se s tradičním systémem rozloučit a budovat
systém nový.
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Předmětem mého dalšího zájmu budou tyto faktory:43
●

DĚDICTVÍ: Historické základy a dědictví humanitárního systému. Je pro systém důležitá
jeho minulost?

●

PROSTŘEDÍ: Měnící se prostředí, ve kterém se systém pohybuje. Nakolik může okolní
prostředí změnit kvalitu uvnitř systému?

●

TECHNOLOGIE: Technologie mění dynamiku systému. Mění se tím i sám systém, nebo je
vůči tomu imunní?

●

FINANCE: Finance jsou „mazivo“, které umožňuje hladký chod systému. Je systém
schopen absorbovat i jiné „mazivo“, nebo se systém „zadře“?

●

AKTÉŘI: Humanitární aktéři jsou jednak ti, kteří zajišťují chod systému, ale především ti,
pro něž byl systém vytvořen. Opravdu mohou všichni aktéři do systému vstoupit, nebo
někdo zůstává na periferii a vytváří si paralelní systém?

●

HODNOTY: Hodnoty a principy, na kterých je systém postaven. Etický rozměr
humanitárního systému. Jsou humanitární hodnoty a principy neměnné, nebo se staly
systému na obtíž?

Schéma 2.1: Faktory působící na humanitární systém

43

Záměrně zde neotevírám otázku toho, „CO“ by měl systém produkovat – jaká je nejlepší forma pomoci a co
lidé zasažení krizí potřebují nejvíce. To bohužel bývá často jediným tématem odborné diskuse o humanitární
pomoci. Je to přitom pouze technický aspekt, který je z pohledu systému nezajímavý a podružný. Pokud
systém selhává, tak v tom, kdo a jak má identifikovat, co je skutečně třeba. Jak konkrétní potřebu uspokojit
materiálně nebo personálně, není v jednadvacátém století tak zásadní problém, je to pouze otázka kvalitní
logistiky a dobré koordinace.
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3. Dědictví: zdědili jsme jediný humanitární systém?
3.1 Ahistoričtí zachránci přítomnosti a výmluvní spasitelé budoucnosti
Teprve v nedávné době se odborná veřejnost zaměřuje na výzkum tzv. humanitární historie a je
vlastně s podivem, že se tak děje až nyní. Přestože jiné příbuzné obory, jako je diplomacie,
mezinárodní vztahy, mezinárodní humanitární právo, válečná medicína apod. čerpají ze své bohaté
historie, sféra humanitární pomoci tak donedávna nečinila. Jedním z možných vysvětlení je, že
reakce na humanitární krize je vždy otázkou přítomnosti, odehrává se většinou náhle, bez předchozí
přípravy, a trvá pouze po dobu humanitární krize a času, který je vymezen na její zvládnutí. Tento
úzký časový koridor přitahuje pozornost nejen těch, již své úsilí okamžitě věnují pomoci, ale i
odborné veřejnosti, která následně danou krizi zkoumá. Humanitární systém se učí ze své
přítomnosti, nikoliv však ze své minulosti. Dnes poskytnutá humanitární pomoc je natolik rychlá,
že si ji zítra nikdo téměř nepamatuje, a lidé, kteří dnes pomáhají, se zítra již nesejdou. A právě tento
faktor může být problémem v komplexním uchopení celé reality. Proto tzv. „lessons learnt“,44 které
se naučíme dnes, mohou být přínosem do budoucna, jak věci dělat lépe, ale určitě nemohou pomoci
odpovědět na otázku, zda vůbec děláme správné věci.
Jak si například všímá Davey (2014, s. 3), nemusí jít primárně o neochotu učit se, ale o
absenci vhodného přístupu k tomu, jak uchopit historickou perspektivu humanitární pomoci. Pokud
se to však podaří, možná zjistíme, že v kořenech současného modelu humanitární pomoci stojí
chybné předpoklady, na kterých byl moderní systém založen. Proto Davey apeluje na odbornou
veřejnost, aby věnovala svoji diskusi právě kořenům humanitární pomoci a jejím proměnám v čase.
Cílem této podkapitoly je identifikovat vybrané momenty z historie tzv. „tradiční
humanitární pomoci“.45 Tyto historické momenty totiž přispěly k dnešnímu vnímání humanitární
pomoci jako čistě evropského projektu, který se spíše silově rozšířil do ostatního světa. Záměrně a
selektivně se soustředím na tyto klíčové momenty, jež chci uchopit s ohledem na jejich vliv na
humanitární systém. Nebudu popisovat kontinuitu ani chronologii humanitární pomoci, neboť k
tomuto popisnému pojetí existuje bohatá literatura a není to ani cílem mé práce.
Kořeny formalizovaného evropského humanitarismu46 sahají do poloviny devatenáctého
století, do roku 1863, kdy byla do Ženevy svolána první mezinárodní konference zabývající se
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Anglický termín užívaný pro zkušenosti získané z předchozích projektů a událostí s cílem zlepšit obdobné
budoucí projekty.
45
Slovo „tradiční“ má v oblasti humanitárního systému význam původního systému existujícího od poloviny
devatenáctého století, kdy získal formální a institucionalizovanou podobu, a který dosud neprošel
radikálnější sebereflexí, přestože se pokouší o drobná vylepšení nebo reformy.
46
Termín „humanitarismus“ je používaný pro praktický i teoretický koncept humanitární pomoci a asistence.
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zmírněním utrpení raněných vojáků na bitevním poli.47 Jednalo se o první formalizovaný krok,
který se stal závazným pro signatářské státy a na nějž navazovaly další ženevské konvence.
Důležité je, že postupně se tento přístup k péči o zraněné vojáky ve válce přenesl i do neválečných
oblastí a také mimo samotnou Evropu a mimo signatářské země. A to cestou kolonií, které
evropské státy tehdy ovládaly. Mnohé z nástrojů humanitární pomoci, jež známe dnes, byly
odzkoušeny právě v koloniích – například pomoc při hladomoru, přidělování hotovosti48 nebo
potravinových lístků. Posledně jmenovaný nástroj využili například Britové v Indii (1866 a 1943)
při pomoci obětem hladomoru, avšak ne primárně jako nástroj pomoci, ale jako nástroj evidence a
kontroly obyvatelstva. (Simonow, 2014, s. 4) Ve francouzských koloniích se zase prosadil model
„hodného bílého lékaře“ jako nositele zdravotnické pomoci a kontroly šíření nemocnosti, ale také
jako symbolu „civilizační mise“, tedy velmi zdařilé cesty, jak legitimizovat přítomnost Západu a
jeho kontroly v koloniální říši. (Davey, 2012, s. 8)
Po první světové válce je v oboru humanitární pomoci často zmiňován vznik „Společenství
národů“ a „Ligy společností Červeného kříže“49 a jejich přínos pro vznik uprchlické legislativy a
koordinace pomoci pro převážně ruské poválečné (porevoluční) uprchlíky. Podstatnější z našeho
pohledu je však vznik jiné organizace známé dnes pod názvem „Save the Children Fund“ (SCF).
SCF je předchůdcem nevládních organizací, které začaly velmi efektivně využívat média (film a
tisk) k získávání prostředků na pomoc dětem, již následně i prakticky prováděly (zejména na
Balkáně). Někde zde je možné hledat i počátky fenoménu humanitární pomoci zaměřené na děti,
fenoménu, který následně překročil hranice Západu (Evropy) a expandoval i do kultur, kde vnímání
dětí a jejich postavení ve společnosti je zcela odlišné.
Dalším důležitým momentem byl konec druhé světové války. Jednak byla vytvořena kostra
pro moderní humanitární systém, a to v podobě vzniku OSN, ale také v podobě přijetí důležitých
dokumentů, například Všeobecné deklarace lidských práv a svobod. Současně je to období vzniku
několika stovek nevládních organizací zabývajících se humanitárními otázkami, a co je důležité,
tak po uspokojení humanitárních potřeb, které souvisely s ukončenou válkou, se jejich pozornost
přesunula na oblast tzv. globálního Jihu, tedy na země, jež procházely dekolonizačním procesem a
patřily k Západu nebo s ním měly přátelské vztahy v rámci polarizující tzv. studené války. Z
pohledu mé práce je podstatné, že tyto organizace často přebíraly úlohu odcházející koloniální
správy, a to jak v podobě finanční a materiální, tak také v podobě kvalifikovaných pracovníků.
Podoba pomoci se blížila k dnešnímu termínu rozvojové pomoci. To samozřejmě mělo vliv na
vnímání a chápání humanitární činnosti těchto organizací místním obyvatelstvem s přesahem do

47

Výsledkem bylo přijetí první ženevské konvence v roce 1864 pod názvem „Ženevská úmluva o zlepšení
osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli“.
48
Dnes má podobu tzv. „Cash Transfers“.
49
Dnes Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).
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dnešní doby, neboť místní neměli možnost poznat jiné humanitární organizace. Tato role byla dále
umocněna geopolitickými faktory. V rámci soutěživosti mezi Východem a Západem se nevládní
organizace stále častěji stávaly prodlouženou rukou americké nebo evropské domácí politiky. O
nezávislosti humanitární pomoci a celého systému na území bývalých kolonií se proto nedá
hovořit,50 přestože nezávislost je klíčovým humanitárním principem v pojetí tradičního
humanitárního systému.51 V některých případech dokonce šlo o zjevnou manipulaci humanitární
pomoci s cílem porazit nepřítele nebojovými prostředky.52
Válka v Biafře v letech 1967–7053 je z našeho pohledu také podstatná, neboť přinesla
důležitý okamžik, kdy část francouzských lékařů pracujících pod organizací Červeného kříže
odmítla dodržet podmínky své pracovní smlouvy, jež vyžadují po zaměstnancích Červeného kříže
absolutní mlčenlivost ohledně věcí a událostí, kterých se stanou svědky. Tito lékaři opustili
Červený kříž a založili vlastní organizaci „Lékařů bez hranic“ (MSF) a svoji činnost postavili na
novém principu „svědectví“.54 Tím byla zbořena další pomyslná hranice, neboť do humanitárního
systému vstoupil nový princip, který nepřipouští mlčet o hrůzných věcech války nebo jiného násilí
a naopak chce o těchto věcech světovou veřejnost informovat (přitom objektivní informování bývá
dnes v době hybridních válek často nesplnitelné).55
Konec studené války s sebou přináší jev, který sice nebyl úplně neznámým, ale nyní se
začal stávat velmi častým. Jedná se o tzv. „komplexní krize“, tedy krize kombinující více
ohrožujících faktorů a rizikových momentů a mající nedozírné sociální dopady (především velké
počty úmrtí jako následek války, hladomorů, vysidlování apod. (Nan, 2010, pozn. 13). Stává se
běžným jevem, že vláda státu přestává mít kontrolu nad svým územím a státy se rozpadají, sílí
násilí, které stále více dopadá na civilisty a bojiště se přesouvá do ještě větší blízkosti civilistů.
Podstatné pro tuto fázi je, že se nově i menší humanitární organizace musejí dostávat na bitevní
pole a otevírá se otázka, která je dnes obzvláště rezonující, a to otázka tzv. bezpečného přístupu do
zasažené oblasti. „S přímou finanční a politickou podporou od tzv. západních vlád se stalo naprosto
běžným jevem pro různé organizace OSN a také pro nevládní organizace to, že se přesunuly přímo
50

Jako příklad uveďme působení CARE nebo CRS („Catolic Relief Service“) – na území Jižního Vietnamu
dodávaly potraviny pouze do oblastí, kde působily jednotky podporované USA. (Ashley a Davey, 2014, s. 18)
Podobně fungoval „potravinový kanál“ směřující od nevládních organizací přes afghánské uprchlíky v
Pákistánu směrem k rukám mudžáhidů bojujících proti tehdejšímu Sovětskému svazu na území Afghánistánu.
(Collinson a Elhawary, 2012)
51
Problematice humanitárních principů, včetně principu nezávislosti, se věnuji v osmé kapitole.
52
V době tzv. „alžírské války“ (boj za nezávislost Alžírska na Francii v letech 1954–1962) distribuovala
Francie potravinovou pomoc jen do těch zemědělských oblastí, které stály na straně Francie; podobně Britové
v padesátých letech poskytovali zdravotnickou péči a budovali zdravotnickou infrastrukturu v tehdejší
Britské Malajsii jako součást podpory boje proti Malajské komunistické straně. (Ashley a Davey, 2014)
53
„Biafra“ bylo území na jihovýchodě Nigérie, kde probíhala nigerijská občanská válka (1967–70).
54
Francouzsky „témoignage“, anglicky „bearing witness“.
55
Již v případu Biafry však došlo k nežádoucímu efektu, neboť tato svědectví byla velmi účinně využita v
mezinárodní kampani, kterou Biafra spustila vůči světové veřejnosti, aby podpořila vlastní secesionistické
úsilí.
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na bojiště a do míst, která byla pro humanitární pracovníky v době studené války naprosto
nepředstavitelná.“56 (Collinson a Elhawary, 2012)
V souvislosti s genocidou ve Rwandě57 poprvé zaznívá volání po novém humanitarismu,58
přestože tato událost nebyla první, kdy humanitární svět byl postaven před otázku, jak a jestli vůbec
zasahovat do událostí uvnitř země v případě, že hrozí tragické humanitární následky. Ukázalo se
totiž, že tradiční humanitarismus zaměřený na zmírňování utrpení a dodávky humanitární pomoci
je neúčinný a „v lepším případě má účinky podobné paliativní péči“. (Nascimento, 2010, s. 61) Co
se naopak stalo potřebným, byl produkt, jejž humanitární sektor ve své stávající podobě neuměl
zajistit, a to ani na úrovni jeho největších hráčů (OSN nebo jednotlivých států). Tím žádaným
zbožím byla ochrana.59 Ochrana se však pojí se silou, kterou humanitární sektor ve své ryzí formě
nedisponuje, a do popředí zájmu se dostala otázka, zda pro tyto případy není správné zvážit násilný
vstup do země, posvěcený mezinárodním společenstvím (nejlépe v podobě rezoluce Rady
bezpečnosti OSN), jenž zajistí bezpečnost a ochranu a nastolí vhodné podmínky pro tradiční
humanitární asistenci, aby nešlo pouze o paliativní péči. A tak vzniká mezinárodní politicko-právní
projekt zvaný „Responsibility to Protect“, zkráceně „R2P“.60 Jak například uvádí Bílková (2010, s.
28), nastal ideový posun, první významný od druhé světové války, kdy se proti sobě postavila idea
suverenity státu (tak ji v zásadě vnímal dosud i humanitární sektor) a idea individuálních lidských
práv (včetně práv na bezpečí). Přesně v tento okamžik se pozornost obrací k rezolucím OSN z
přelomu 80. a 90. let,61 které zmiňují právo na humanitární asistenci a zbavují státy práva
odmítnout od jiných aktérů (nejen jiných států, ale i nevládních humanitárních organizací) žádost o
zajištění distribuce humanitární pomoci strádajícímu obyvatelstvu. Toto pojetí navazuje na
francouzský „koncept práva/povinnosti zásahu“62 v případě, že strádá obyvatelstvo, a pokud je
právu na pomoc státem bráněno, musí být odpor státu překonán, třeba i silou. To, že se v 90. letech
nejedná již pouze o koncept, svědčí ochota Rady bezpečnosti označit takové jednání státu a stav v
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Například „Operation Lifeline Sudan“ (humanitární pomoc zastřešená OSN v době druhé súdánské občanské
války v letech 1983 až 2005), při které se UNICEF (Dětský fond OSN) aktivně zapojil do bojové situace,
avšak tentokrát na straně bojující proti centrální vládě.
57
Masové vyvraždění Tutsiů ze strany Hutuů v roce 1994 na území Rwandy.
58
Anglicky „new humanitarianism“.
59
Anglicky „protection“.
60
Projekt přijatý na půdě OSN v roce 2005 ve formě rezoluce s cílem zajistit prevenci a upravit postup
jednotlivých států i mezinárodního společenství v případech, kdy na území státu dochází ke genocidě,
válečným zločinům, etnickým čistkám nebo zločinům proti lidskosti (případně tyto skutečnosti hrozí). (OSN,
2005)
61
OSN dokumenty A/RES/43/131 z roku 1988 a A/RES/45/100 z roku 1990.
62
Autory konceptu jsou Bernard Kouchner (zakladatel Lékařů bez hranic) a Mario Bettati (profesor
mezinárodního práva na univerzitě v Paříži).
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zemi, který daný stát dopustil, za „ohrožení mezinárodního míru“ v souladu se zněním článku 3963
Charty OSN.64
Ochrana a bezpečí však nejsou jen tokovou veličinou, řečeno ekonomicky, ale také
veličinou stavovou. Pokud má humanitární asistence dávat smysl, je nutné zajistit bezpečí a
ochranu, a pokud má smysl zajišťovat bezpečí a ochranu, je nutné uvažovat o podstatě nebezpečí.
Těžiště pomoci pak přechází do oblasti dodržování lidských práv, vlády práva.65 Jde o stav, kdy
stabilní a legitimní vláda disponuje autoritou zajišťující vnitřní bezpečnost země, ale také
rozvojovou pomoc (tedy nikoliv chirurgické zákroky – humanitární pomoc, ale věnuje se kořenům
problému a zajišťuje dlouhodobou léčbu). (Nan, 2010) To je to nové paradigma, které vstupuje do
povědomí, avšak úzce se vztahuje k otázce humanitarismu, nikoliv k celému humanitárnímu
systému.
Po rwandské tragédii (a stejně tak po srebrenickém masakru66) se svět již nezdráhá být
aktivnějším při zasahování do vnitřní suverenity státu, pokud se na tom Rada bezpečnosti OSN
shodne. Intervence do Afghánistánu (2001) a do Iráku (2003) jsou toho důkazem, stejně jako
pozdější operace, které se opíraly o koncept R2P67 nebo které se vedou pod označením „globální
válka proti terorismu“. Z našeho pohledu nás nezajímá vojenský rozměr těchto operací, ale
zapojení humanitárního sektoru (systému) do následné humanitární asistence.68 To, jak je místním
obyvatelstvem vnímána podstata humanitární asistence a pomoci, jež je poskytována prakticky
kulturně identickými lidmi, jako byli ti, kteří provedli vojenskou intervenci, může být zcela odlišné
od chápání humanitární asistence a pomoci těmi, kteří tuto pomoc zajišťují a poskytují.
Humanitární asistence (pomoc) tak může být snadno vnímána jako součást vojenského řešení,
donucení nebo intervence a může v očích států, které nesdílejí západní hodnoty občanské
společnosti nebo demokracie, znamenat její zneužití k vyšším geopolitickým cílům. Humanitární
systém, tak jak jsem jej definoval v počátku, přichází o jistotu svého základního atributu, pevného
pilíře, tedy o stejné (univerzální) vnímání humanitarismu.
Vybral jsem několik historických předělů klíčových pro vývoj humanitárního systému. Aby
byl obraz kompletní, je třeba zmínit i pokusy o reformu systému, které pocházejí zevnitř systému
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„Rada bezpečnosti určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu, a
doporučí nebo rozhodne, jaká opatření budou učiněna podle článku 41 a 42, aby byl udržen
nebo obnoven mezinárodní mír a bezpečnost.“ (Charta OSN, 1945)
64
A skutečně se tak stalo například v souvislosti s děním ve Rwandě (rezoluce RB OSN č. 955/1994) nebo v
Kosovu (rezoluce RB OSN č. 1244/1999).
65
Anglicky „rule of law“ (právní doktrína).
66
Masové vraždění bosenských mužů ze strany Srbů na území bosenské enklávy Srebrenica v roce 1995.
67
Zde je nutné zdůraznit, že ještě před zavedením pojmu „R2P“ se běžně užíval pojem „Humanitární
intervence“, který není s R2P totožný a znamená (většinou) záminku pro vojenskou (donucovací) intervenci
vedenou proti jinému státu, a to z humanitárních důvodů (například intervence Indie do Bangladéše,
Vietnamu do Kambodži nebo Tanzanie do Ugandy, vše v 70. letech).
68
Ta měla různou podobu, například v Afghánistánu šlo tzv. „Provinční rekonstrukční týmy“.
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samotného. Často bývá v této souvislosti používáno označení strukturální reforma. Ta souvisí s
určitým organizačním a logistickým nezdarem, který provázel humanitární asistenci při tsunami v
jihovýchodní Asii v roce 2004. Podstata této strukturální reformy spočívala v zavedení tzv.
„klastrového přístupu“,69 a to přímo jako iniciativa kanceláře hlavního koordinátora pro mimořádné
události OSN. Přes vzletné označení a velmi rozsáhlou odbornou diskusi není možné tuto reformu
považovat za změnu paradigmatu nebo za zásadní systémový krok, neboť se týká pouze úpravy a
zlepšení fungování systému. (ODI, 2007, s. 45) V podobném duchu není možné považovat za
systémovou změnu tzv. transformační agendu,70 která opět z nejvyšších míst OSN reagovala na
chyby, jichž se systém dopustil v roce 2010 při zemětřesení na Haiti. Reformy jsou zaměřené na
zlepšení a urychlení koordinace v nejvyšších patrech hlavních humanitárních aktérů. Opět se jedná
o drobné korekce v systému, které se změnou paradigmatu nesouvisejí a k zodpovězení počáteční
výzkumné otázky příliš nepřispívají. Je třeba je oddělit od zásadních témat, jež v této kapitole
analyzuji.
Shrnutí klíčových historických předělů
V této podkapitole jsem chtěl ukázat, že současný humanitární systém je postaven na modelu a
hodnotách blízkých západnímu světu a vycházejících z prvotních impulzů, které mají evropské
kořeny v polovině devatenáctého století. Tento systém byl cestou koloniální vlivové sféry
exportován i do zemí mimo Evropu a právě s ohledem na formu, v jaké byl představen (viz příklad
francouzských a britských kolonií), byl také místním obyvatelstvem vnímán. Evropská fixace na
dítě a přenos této priority do zemí mimo Evropu ukazuje, že ne vždy musejí být hodnoty
univerzálně platné, válka v Biafře vnesla do humanitárního systému otázku, zda má systém
přihlížet, když je pácháno zlo, a pouze se soustředit na svou tradiční původní úlohu, tedy snižovat
následky zla, avšak neřešit jeho příčiny. Rozpad koloniální sféry vlivu uvedl nové aktéry (zejména
nevládní humanitární organizace) do dvojjediné role, a to jako pokračovatele vlivu Západu na
vývoj v zemi (i vzhledem k těsnému sepětí mezi vládami západního světa a nevládními
organizacemi, které z těchto zemí pocházejí), ale také jako silového hráče, jehož materiální,
finanční a personální potenciál často výrazně převyšoval potenciál nově se rodících států, které
vznikly po rozpadu kolonií. Konec tzv. studené války otevírá humanitárnímu světu nebývalé
možnosti pro svoji angažovanost a také pro svůj vliv, což je posíleno i vlivem hlavního architekta
těchto změn, tedy Organizace spojených národů.
Rwandská a srebrenická tragédie přinášejí poslední významný předěl, neboť tentokrát z
pohledu OSN a jednotlivých států končí období absolutního respektu před nedotknutelnou
suverenitou každého státu a jeho vnitřních záležitostí a přichází zlom v podobě nové mezinárodní
69
70

Anglicky „Cluster Approach“.
Anglicky „Transformative Agenda“.
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politiky (jejíž součástí je i tzv. nový humanitarismus), kdy nedostatek odpovědnosti státu vůči
vlastnímu obyvatelstvu může být za určitých podmínek nahrazen odpovědností mezinárodního
společenství, které může nabýt i podoby silového řešení, tedy vojenské intervence. Pokud je tato
vojenská intervence následována „intervencí“ humanitární (Afghánistán, Irák), je třeba mít na
paměti, že vnímání humanitárních organizací a celé humanitární asistence ze strany místního
obyvatelstva i vlády přechází do roviny, kdy tato asistence má vojensko-politické rysy, a proto
ztrácí před místními lidmi na důvěryhodnosti. Současný vývoj na Středním a Blízkém východě je
pokračováním výše uvedeného, pouze s drobnými modifikacemi a se zdůrazněním smutného faktu,
že míra utrpení se zvýšila a humanitární aspekt tzv. „protahovaných konfliktů“71 je hrozivější, než
býval ještě na počátku století.
Výše uvedené faktory však neznamenají, že tradiční humanitární systém je špatný nebo
nevhodný. Naopak jeho tradice a základy jsou velmi pevné a zdravé, avšak plně funkční jen pro
místo, kde systém historicky vznikl. Za více než stopadesátiletou historii jeho formalizované
podoby došlo k přirozenému vývoji, který kopíruje i vývoj mezinárodněpolitický, a je třeba
akceptovat fakt, že pokud humanitární systém má být funkční i mimo své historické hranice, musí
tyto změny a důležité předěly reflektovat a také akceptovat skutečnost, že nejde jen o kosmetické
úpravy směřující k jeho větší výkonnosti, ale o nutnou revizi některých nosných pilířů. V opačném
případě mu hrozí, že za jeho hranicemi se zkonsoliduje alternativní humanitární systém.

3.2 Existují paralelní humanitární systémy?
Západní humanitární systém není jediný, i když je jediným systémem, který byl celoplanetárně
institucionalizován. Mimo západní svět můžeme najít několik jiných systémů nebo modelů se
stejnou, nebo ještě bohatší historií a mnohé z nich přetrvávají do dnešních dnů a většinou existují
souběžně se systémem západním.
Z historického pohledu můžeme odlišit systémy72 asijské od systémů afrických a systémů
arabských. V případě asijských systémů existují dva modely, které se staly dominantními ve svých
zemích.
Na jedné straně stojí Japonsko s Čínou,73 kde převládá systém založený na elitách, jež mají
odpovědnost za pomoc osobám v nouzi (respektive na morální povinnosti těch šťastnějších pomoci
71

Anglicky „protracted conflicts“; jde o označení pro ozbrojené konflikty (dnes například konflikt v Sýrii,
Jemenu, Středoafrické republice, na Ukrajině), pro něž je charakteristické, že mají dlouhodobý charakter
(nebo jde o série bojových epizod), jsou velmi proměnlivé s nekontrolovatelným průběhem. Důsledkem
takových konfliktů je častější porušování mezinárodního práva, rozsáhlé humanitární dopady, dopady na
infrastrukturu a velký počet vnitřně přesídlených obyvatel.
72
Systém zde chápu v jeho základní podobě jako soustavu prvků, které mají mezi sebou vazby, ovlivňují sebe
navzájem a i chování celku. Porušení vazeb vede ke ztrátě kvality systému.
73
„Rendao“ jako čínský výraz pro humanitarismus se objevuje již v Konfuciovi. (Yeophantong, 2014, s. 9)
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méně šťastným), dále na náboženských základech, kulturních tradicích a na filozofii. Souhrnně
bychom zde vystopovali vliv šintoismu, konfucianismu a zen-buddhismu. (Yeophantong, 2014, s.
9) Zejména starověká Čína nám zachovala písemné zdroje, v nichž je možné se dočíst, že
humanitární pomoc při katastrofách byla nikoliv jen prioritou, ale i ctí panovníka, který na ní velmi
lpěl. Druhým pilířem modelu byla společenská elita, která se v duchu konfucianismu do pomoci,
nikoliv z donucení, ale dobrovolně, zapojovala. (Ibidem) To, že na příkladu Číny je vidět, že
nečinila rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí a chápala je jako jednu cestu pomoci,
dokládají stavby a opatření zaměřené na prevenci katastrof nebo alespoň na zmírnění jejich
následků, jako například kontrolní mechanismy avizující příchod povodní, velké vodní stavby nebo
plošná opatření proti hladomoru v podobě poskytování úvěru nebo přímo zápůjčky zrna pro setbu.
(Ibidem, s. 9)
Naopak v jihovýchodní Asii převládá horizontální model vztahů, založený více na osobních
vztazích a náboženství. (Ibidem, s. 14) V Indii v době předkoloniální je možné vnímat vliv
buddhismu a islámu, péče o lidi v krizi měla charakter nejen materiální pomoci, ale také
poskytování finančních prostředků nebo možnosti veřejných prací a materiální pomoci chudým. V
oblasti Asie tedy můžeme vidět nejen to, že tu neexistoval jediný model humanitární pomoci při
katastrofách, ale i to, že některé tehdejší, ještě předkoloniální, prvky (například právě v Indii)
nacházíme v moderním humanitárním systému až nyní a panuje o nich představa, že jsou
výsledkem modernizace humanitárního systému (např. poskytování finanční hotovosti namísto
materiální pomoci nebo nabízení veřejně prospěšných prací, které umožňují zlepšit finanční situaci
zasažených osob). Kromě toho je zřejmé, že humanitární pomoc často přecházela plynule do
podoby rozvojové pomoci, a hranice tedy nebyla tak striktně dána jako dnes.
Zejména země s koloniální zkušeností patří dnes k těm, jež sdílejí nedůvěru k tradičnímu,
tedy západnímu, humanitárnímu systému. Projevuje se to nejen nedůvěrou k vnější pomoci, která
přichází ze Západu, ale také rostoucím sebevědomím těchto států. Studie ALNAP (2010, s. 45) si
všímá, že u států mimo tzv. západní sféru vlivu roste neochota přijímat pomoc ze zahraničí nejen v
situaci ozbrojených konfliktů, ale i při přírodních katastrofách. Příkladem může být Indie v roce
2004, jež při zasažení vlnou tsunami zcela odmítla mezinárodní pomoc, podobně jako Filipíny při
tajfunu Haiyan.74 (Twigg, 2015, s. 233) Zajímavým příkladem je také Mosambik, který v roce 2007
podobným způsobem odmítl pomoc při povodních, které přitom dobře zvládl svými silami, což
bylo pro mezinárodní společenství velmi nečekané, jelikož necelých šest let před tím, při přesně
stejné situaci záplav, to byl právě mezinárodní humanitární systém, který se kompletně ujal
humanitární pomoci. (Twigg, 2015, s. 303) V tomto ohledu si i IFRC všímá zajímavého faktu, že
tím, jak se posiluje vnitřní schopnost středně rozvinutých a méně rozvinutých („rozvojových“) států
74

Tajfun Haiyan (známý též pod názvem Yolanda) zasáhl Filipíny v roce 2013 a vyžádal si mnoho obětí a
materiálních škod.
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budovat vlastní kapacitu a infrastrukturu pro zvládání katastrof, klesá jejich ochota domlouvat se s
mezinárodním společenstvím na mezinárodní pomoci. (IFRC, 2013, s. 35) Naopak se objevuje ještě
jiný trend, spoléhat více na pomoc založenou na solidárním modelu.75 Tento model humanitární
pomoci nutně nesleduje tradiční západní humanitární principy poskytované pomoci (neutralita,
nestrannost a nezávislost), ale na přední místo priorit řadí solidaritu, avšak chápanou například
nábožensky, etnicky nebo kmenově. Toto je zvlášť patrné v arabsky hovořících zemích, kdy se
popisovaná vzájemnost silně projevuje například vůči Palestině nebo Somálsku. (Moussa, 2014, s.
11) V Somálskuje možné pozorovat, že zapojení západních organizací do humanitární pomoci
jakéhokoliv charakteru přestalo být rutinní záležitostí a každá jejich angažovanost podléhá přísné
politické a bezpečnostní kontrole. (McGoldrick, 2011, s. 969) V části věnované humanitárním
aktérům76 bude podrobněji rozebrána nová humanitární role některých arabských států nebo nadací
(přímo nebo nepřímo zřizovaných a financovaných arabskými státy).
Samotný arabský svět má také blíže ke spojení dvou moderních světů humanitární a
rozvojové pomoci v jeden celek. Pojem, který se v arabštině nejvíce blíží k termínu
humanitarismus, je „insaniya“, zahrnující v sobě nejen okamžitou a materiální pomoc při
katastrofách (tomu se hodně blíží koncept „al-is’af“), ale i dlouhodobou pomoc zaměřenou na
chudé, rozvojové projekty, a dokonce i na otázky lidských práv. Kořeny tohoto konceptu sahají do
dávné historie islámu, ať už jde o pojmy, jako je „zakat“ nebo „wakf“ (čemuž se zase blíží
hebrejský „heqdesh“), které neznají principy nestrannosti nebo neutrality a jdou přímo po linii
náboženské nebo po linii morální povinnosti pomáhat chudým. (Cohen, 2005, s. 351)
Pro svět předkoloniální Afriky platí obdobné závěry a místní koncepty pomoci v nouzi jsou
postavené na kultuře péče o druhé, kultuře pohostinnosti a udržitelnosti. Velkou roli zde sehrává i
tradice života v malých komunitách, které lépe dokážou identifikovat potřeby svých členů, neboť
„souseda zná nejlépe jeho soused“ (Bennett, Foley a Krebs, 2016, s. 98)
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Solidárnímu modelu věnuji větší pozornost v osmé kapitole.
Viz kapitola sedm.
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3.3 Závěr: Je humanitární systém schopen reflexe, univerzality a absorpce?
Schéma 3.1: Vliv historického dědictví a paralelních systémů na humanitární systém
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Pohled do historie nám ukázal, že tradiční humanitární systém je mimo své původní hranice
vnímán často s nedůvěrou, a to i proto, že nebyl schopen reflektovat svůj historický obraz. Model
tradičního západního humanitarismu zažil dynamický vývoj od poloviny devatenáctého století,
zrodil se v Evropě a cestou kolonií se rozšířil do okolního světa. Vyspělé evropské myšlenky a
vnímání hodnoty humanitarismu se podařilo přeměnit téměř v univerzální díky činnosti Červeného
kříže77 a expanzi nejen jeho hodnot a principů, ale i principů válečného a humanitárního práva
(tehdy ještě striktněji dělené na haagské a ženevské právo) do celého světa. Možná je na vině silně
ahistorický pohled humanitární sféry na svoji minulost nebo je to dáno jen silným pocitem většiny
aktérů uvnitř systému, že přítomnost se zdá mnohem důležitější než minulost a že stačí čerpat
zkušenosti („lessons learnt“) z přítomných katastrof a krizí nebo nanejvýše z těch pár let starých.
Model, podle něhož funguje dnešní humanitární systém, se přirozeně vyvíjel se všemi specifiky,
která za posledních více než stopadesát let musel řešit, ať už to byly koloniální správa, světové
války, studená válka nebo expanze lidských práv a otevření otázky „zasloužené státní suverenity“
po skončení studené války. Každá z etap přidala do systému svůj vklad. Neznalost této evoluce
však znamená, že se snižuje schopnost reflexe a zhoršuje se těžkopádnost systému v dnešní době,
která není ani koloniální, ani bipolární, ale ani hledající se ve světě progresujících lidských práv.
Naopak jde o dobu ryze multipolární, se státy s rostoucím sebevědomím a s plovoucími centry
ekonomického růstu, ale i propadu. Celkově vzato jde o příliš mnoho proměnných na to, aby to
systém zvládl vstřebat, aniž by se musel reformovat.
S multipolaritou a dynamikou rozvoje souvisí i další aspekt ahistorického pohledu na
humanitární systém. Tradiční systém není schopen vstřebávat impulsy ze světa stojícího mimo jeho
historické hranice, neboť tyto impulsy jsou pro jeho základy ohrožením. S tím, jak se profilují noví
aktéři nepocházející ze západního světa tradičního humanitarismu, tak se do systému nebo spíše do
jeho okolí dostávají jiné percepce humanity, které jsou pro tu naši těžko srozumitelné právě kvůli
ignorování jejich historického kontextu. Nezápadní systémy nevznikají až v dnešní době, ale
navazují na mnohem starší vlastní tradici a jen díky multipolárnímu uspořádání a plovoucí
dynamice dostávají více prostoru a síly pro svůj sebevědomý hlas. Bylo by ale mylné se domnívat,
že proti západnímu – tradičnímu – systému stojí jeden konkurenční nezápadní. Ukázal jsem, že
mimo západní svět se formovalo hned několik jiných systémů nebo uspořádání souvisejících s
humanitární činností. Tyto formace neutvářejí sice jeden homogenní konkurenční model, ale
naopak, možná o to komplikovaněji, paralelní svět vlastních humanitárních systémů a modelů,
které dokážou existovat autonomně a s vysokou úspěšností, byť neodpovídají našim pohledům a
naučeným standardům.

77

Například v roce 1877 byla založena národní společnost Japonského Červeného kříže, roku 1912 byla do
ICRC přijata národní společnost Čínského Červeného kříže; https://www.icrc.org/en/who-we-are/movement
(poslední přístup 6. 4. 2018).
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Humanitární systém, který známe, není a nebyl jediný a univerzální, jak je námi stále
vnímán. Přesto se pevně opírá o prvky znemožňující jeho koexistenci s paralelními světy a systémy.
Tyto prvky, jako je téměř monopolní struktura organizací OSN, pojímání pomoci pro ostatní svět
jako pomoci charitativní (od bohatých k chudým, od vyspělých k nevyspělým), preference
technokratických modelů a technických expertů před domácími cestami a lokálními aktéry, averze
k lokálním autoritám, které nemají v očích stávajícího systému dostatečnou erudici, zkušenost a
kvalitu, jsou překážkou tomu, aby systém vstřebal impulzy z okolního paralelního světa, nechal se
případně opravit nebo změnit. To vše je také důvodem, proč se systém musí postavit znovu. Systém
založený na hledání „exogenních řešení“ pro „endogenní problémy a potřeby“78 nemůže být
udržitelným systémem a přestává být svébytným systémem. „Vytváření historického vědomí
posiluje pokoru západního systému vůči humanitární pomoci, z jejíhož nedostatku je často
obviňován.“ (Davey, 2014, s. 39)

78

V anglickém originále: „…exogenous solutions meeting endogenous challenges and needs.“ (Davey, 2014, s.
2)

38

4. Měnící se prostředí
V úvodu zaznělo, že přestože se navyšují finanční prostředky určené na zvládání humanitárních
krizí, tak zároveň rostou náklady a rozsah škod, které tyto krize způsobují. V zásadě existují tři
druhy krizí a katastrof, jež mohou nastat. Přírodní katastrofa, ozbrojený konflikt a tzv. komplexní
krize, kombinující více faktorů a trvající v čase nejdéle. Přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty
jsou krize člověku známé již po staletí, komplexní krize jsou do určité míry novým jevem. Cílem
této kapitoly je zjistit, zda humanitární systém a jeho problémy jsou způsobovány nejen novým
jevem komplexních krizí, ale také měnící se povahou a průběhem přírodních katastrof a
ozbrojených konfliktů.

4.1 Přírodní katastrofy
V rámci přírodních katastrof79 je podle UNISDR80 90 % z nich spojeno s působením klimatických
změn.81 (UNISDR, 2017) Klimatické změny a humanitární krize budou proto středem zájmu i této
podkapitoly. Klimatické změny totiž přinášejí nejen přírodní pohromu se svými následky, ale podle
zprávy IPCC82 i sociální nestabilitu a případné konflikty na komunitní i národní úrovni. Zejména
poslední jev bude v budoucích letech stále častější hrozbou. (IPCC, 2014, s. 1142)
V tradičním humanitárním modelu není složité vyřešit humanitární krizi způsobenou
přírodní katastrofou (povodně, zemětřesení, lesní požáry, výbuch sopky apod.). Většinou jde o
ohraničený problém s jasným ohniskem, do velké míry s předvídatelným průběhem, viditelnou
cílovou skupinou pomoci a z pohledu předcházení katastrof také s jasnou vizí, jaká opatření se mají
udělat, aby míra škod byla při příští pohromě co nejmenší.
Dopady přírodních katastrof83 jsou však funkcí dvou proměnných. Jednak zde působí riziko
a předvídatelnost katastrofy a na druhé straně stojí zranitelnost („vulnerability“) obyvatelstva a jeho
schopnost se s následky pohromy vyrovnat. Klimatická změna působí na obě proměnné. Zvyšuje
frekvenci a mohutnost některých typů přírodních katastrof, což se projevuje i ve větších rychlostech
a menší předvídatelnosti, s níž tyto pohromy oproti minulosti přicházejí. Klimatické změně
79

EMDAT (Emergency Events Database) definuje jako přírodní katastrofu událost, která splňuje jedno z těchto
kritérií: (1) Deset a více osob zahynulo; (2) Sto a více osob bylo událostí zasaženo; (3) Stát vyhlásil krizový
stav; (4) Je vyžadována mezinárodní humanitární pomoc. (EMDAT, 2018)
80
UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction): Úřad Organizace spojených národů pro
snižování rizika katastrof.
81
Údaj za období 1995–2015.
82
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Mezivládní panel o klimatických změnách.
83
Příklady dopadů: vzestup mořské hladiny, extrémní výkyvy počasí, soutěž o omezené místní zdroje, ohrožené
živobytí a migrace, volatilita cen potravin, přeshraniční konflikt o vodní management aj. (EEC Platform,
2018)
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můžeme současně přičíst i to, že může způsobit nové hrozby, které dosud neznáme (ať už je to
myšleno globálně, nebo lokálně). (Twigg, 2015, s. 13) Zároveň je klimatická změna spojena s lidmi
a jejich zranitelností, odolností, tedy schopností danou krizi zvládnout. Prvním problémem, který
můžeme sledovat, je strmě rostoucí počet obyvatel zasažených přírodní pohromou (EMDAT, 2018),
což však není jen důsledkem rostoucího počtu obyvatel na planetě, ale rostoucí migrací a
koncentrací obyvatel v oblastech, jež jsou z pohledu přírodní katastrofy nejvíce rizikové. To se týká
především pobřeží a řek, kde je míra urbanizace nejvyšší, neboť tato místa přinášejí migrantům
jednodušší a dostupnější možnost uživit sebe a rodinu. Tyto oblasti jsou však rizikové z pohledu
záplav, povodní, tsunami nebo postupně se zvyšující mořské hladiny. Chudí lidé nejčastěji
vyhledávají nejlevnější čtvrti ve městě a tam se rozhodnou usadit. Tato místa jsou nejlevnější
převážně proto, že se nacházejí v rizikové oblasti84 a že jsou vybavena minimální infrastrukturou.
Bývá pravidlem, že tam, kde je minimální infrastruktura, je i velmi špatný nebo neexistující systém
varování a pomoci v případě jakékoliv pohromy. Výsledkem je, že hustá a rostoucí urbanizace
degraduje přirozenou schopnost obyvatel se vyrovnat s úderem katastrofy a systémové (státní nebo
městské) záchranné složky, které by pomohly, zde nejsou. V takových případech i velmi malá
událost spojená s přírodními jevy může rychle dosáhnout efektu „sněhové koule“ a přerůst v
katastrofu nečekaných rozměrů. (Bahadur a Tanner, 2014, s. 12) To může mít následky i na
bezpečnostní situaci a zachování kontinuity státu.

4.2 Komplexní katastrofy
Komplexní katastrofy („komplexní humanitární krize“85) je termín používaný od devadesátých let
minulého století a označuje takové krize, které kombinují přírodní katastrofu nebo katastrofu
způsobenou člověkem (ozbrojený konflikt nebo vnitřní napjatou bezpečnostní situaci) s dalšími
jevy, jako je například chudoba, hladomor, epidemie, rozpadající se ekonomika nebo celá
společnost. Počet takových krizí přibývá a také se prodlužuje délka jejich trvání. O tom svědčí i
statistiky: například v roce 2013 směřovalo 78 % humanitární pomoci při humanitárních krizích do
zemí s vysokou mírou chudoby, nízkými veřejnými výdaji a s minimální domácí kapacitou na
zvládání krize. Současně se očekává, že v roce 2030 budou dvě třetiny světové populace žít ve

84

Podle UNHABITAT (Program OSN pro lidská sídla) se třetina světového městského obyvatelstva usidluje v
neformálních a dočasných příbytcích nebo v nelegálních čtvrtích, kde veřejné služby, včetně ochrany před
katastrofami, jsou minimální nebo žádné.
85
Anglický termín „complex humanitarian emergencies“ je širší pojem než „protahované konflikty“ a než
„protahované krize“ (vysvětleno dále zde a také v kapitole číslo 3.1) a obecně označuje humanitární krizi s
komplexními příčinami, komplexním dopadem na celou společnost a vyžadující komplexní řešení ze strany
mezinárodního společenství (definice se však mohou drobně odlišovat: například OSN dává důraz na
ozbrojené konflikty, jinou definici používá IFRC atd.).
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vysoce zranitelných oblastech nebo oblastech s ozbrojenými konflikty, kde vyhlídky na zmírnění
chudoby budou minimální. (Chandy, Ledlie a Penciakova, 2013)
Jak již bylo uvedeno v minulé podkapitole, klimatické změny jsou významným faktorem
při propuknutí humanitární krize. V případě komplexních krizí se klimatické změny dokonce
označují za „multiplikátor ohrožení“.86 (EEC Platform, 2018) Výzkumy ukazují, že i v situacích,
kdy klimatické změny nemusejí vést přímo k přírodní katastrofě (viz předchozí podkapitola), tak
mohou způsobovat tzv. sekundární rizika, jako jsou násilné konflikty, politická nestabilita,
přesidlování obyvatelstva, chudoba a hladomory. (Gemenne et al., 2014, s. 8), (EEC Platform,
2018) Uvedené studie sice neukazují, že by existovala automatická souvislost mezi klimatickou
změnou, zranitelností a konfliktem, ale důležitou roli zde sehrává kontext, tedy okamžik, ve kterém
klimatická změna nebo následná přírodní katastrofa udeří a v jaké kondici nebo stavu bude v tu
chvíli daná komunita, společnost nebo stát. To vše dále zhoršuje předvídatelnost krizí, a pokud
navíc dojde k multiplikačnímu efektu, humanitární systém není prakticky schopný situaci vyřešit.87
Komplexní katastrofy stále častěji vedou k tzv. „protahovaným krizím“,88 tedy k situacím,
kdy krize přesahuje nejen běžný obsahový a finanční rámec, ale stává se situací „neřiditelnou a
mutující“89 a přesahuje i běžný časový rámec. Stav krize trvá nikoliv měsíce, ale roky a postupně se
ztrácí přehled o tom, jaké povahy jsou potřeby zasažené komunity. Jisté je pouze to, že tyto potřeby
jsou rok od roku rozsáhlejší a hůře předvídatelné. Jedna se nabaluje na druhou. Postupně se
humanitární pomoc stává dlouhodobou pomocí zaměřenou na obnovu zničeného území,
infrastruktury, vzdělávací soustavy, zdravotnictví, zemědělství apod. Systém se vzdaluje od svého
původního poslání, tedy od humanitární pomoci, a začíná nejistě přešlapovat na hranici s
rozvojovou pomocí.
Efekt komplexní a protahované krize je možné ukázat na konkrétním příkladu. Po ničivém
tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 byla zasažena Indonésie i Srí Lanka v přibližně obdobné
ničivé síle. V obou státech probíhal dlouhodobý konflikt, avšak v případě Indonésie (oblast Aceh)
došlo, pod vlivem společně prožité tragédie a díky společnému úsilí při odstraňování následků, k
uzavření příměří mezi „Hnutím za svobodný Aceh“ (GAM)90 a ústřední vládou. (Schaffer 2011, s.

86

Anglicky „threat multiplier“.
Za nejkomplexnější konflikt dneška je považována válka v Sýrii.
88
Anglicky „protracted crisis“. „Protahované krize“ jsou obecnějším pojmem než „protahované konflikty“
(vysvětlený v kapitole 3.1), neboť nemusí jít výlučně o situace související s ozbrojeným konfliktem (např. v
Etiopii nebo v Ugandě). Podle zprávy FAO žije necelá půl miliarda obyvatel dvaceti států světa v oblasti s
protahovanou krizí a pomoc pro tyto obyvatele představuje 78 % všech prostředků, které země OECD
vynakládají na humanitární pomoc. http://www.fao.org/resilience/areas-of-work/protracted-crisis/en/
(poslední přístup 6. 4. 2018)
89
Anglicky „intractable and mutable“.
90
Gerakan Aceh Merdeka (GAM): separatistická skupina (hnutí) usilující o nezávislost provincie Aceh
(Sumatra, Indonésie).
87
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14) Naopak v případě Srí Lanky došlo k zesílení konfliktu mezi „Tamilskými tygry“ (LTTE)91 a
centrální vládou. (Schaffer 2011, s. 2) V souvislosti s Indonésií se dokonce začalo používat
označení „diplomacie katastrof“,92 neboť proběhla společná obnova zcela zničené oblasti Aceh. Na
Srí Lance se naopak nepodařilo spojit úsilí a spravedlivě rozdělit pomoc (včetně té mezinárodní) na
obnovu země po tsunami a na obnovu po skončení konfliktu (k tomu zřejmě přispěla i situace, kdy
LTTE mělo vojensky silnou pozici pro silové vyjednávání s centrální vládou). Jedna přírodní
katastrofa ve velmi podobném kontextu se zcela odlišnými dopady – typické symptomy
komplexních krizí.
Uvedený příklad dále ukazuje, že v jednom kontextu může nastat velmi dramatické
zlepšení situace (uzavření míru) a ve druhém naopak výrazné zhoršení – prohloubení konfliktu
(který skončil až o pět let později porážkou Tamilských Tygrů). Jedna humanitární pomoc
poskytnutá jedněmi aktéry (šlo o kombinaci mezinárodní a národní pomoci) podle jednoho modelu
(tradičního humanitárního systému), avšak v různém kontextu přináší zcela opačné výsledky. Pro
humanitární systém se zdá taková situace těžko uchopitelná a i chyby se zpětně špatně analyzují.
„Lessons learnt“ zde nefungují, a proto můžeme usuzovat, že na vině bude architektura celého
systému.

4.3 Ozbrojené konflikty
Není cílem této práce obsáhnout složitou problematiku ozbrojených konfliktů, jejich genezi a
souvislosti s humanitárním systémem. Cílem naopak je zachytit některé zlomové prvky, které
mohou zásadně na humanitární systém zapůsobit tak, že nedojde pouze ke změně jeho kvality, ale
mohou si vyžádat změnu celé architektury systému. Podobně jako v případě přírodních katastrof, je
i zde nutné zmínit, že humanitární systém není statický, jak by se mohlo z některých formulací v
této práci zdát, ale za více než sto padesát let své existence byl schopen reagovat na měnící se
okolní svět a adaptovat se. Proto své hledání zaměřuji pouze na ty charakteristiky, které
vyhodnocuji jako zlomové a pro systém zásadní.
První důležitou charakteristikou současných ozbrojených konfliktů je jejich klesající
celkový počet při současném nárůstu počtu obětí, a to v násobcích. Podle IISS93 bylo v roce 2008
na světě 63 konfliktů a 56 000 obětí, v roce 2014 bylo konfliktů již jen 42 s celkovým počtem 180
000 obětí. (IISS, 2015, s. 2) Pro dnešní konflikty je rovněž typické, že spíše probíhají na pozadí tzv.
„politiky identit“ než pod vlivem geopolitických zájmů, a proto se odehrávají buď uvnitř komunit,

91

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE): Tygři osvobození tamilského Ílamu („Tamilští tygři“) je
separatistická organizace usilující o nezávislost Tamilského Ílamu na severu a východě Srí Lanky.
92
Anglicky „disaster diplomacy“
93
IISS: International Institute for Strategic Studies.
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nebo na jejich hranicích spíše než na hranicích státních. Ozbrojené skupiny, jako je Islámský stát,
Boko Haram nebo aš-Šabáb,94 jsou propojeny nikoliv na principu příslušnosti k národu nebo státu,
ale na transnacionálních kořenech ideologických, kmenových, rodových nebo náboženských a
vůbec neusilují o mezinárodní uznání jako nástupci států, s nimiž vedou boj. Z toho vyplývá i
vztah, který si vytvářejí k obyvatelstvu žijícímu pod jejich nadvládou. Tento vztah je jiný, než jaký
známe z konfliktů minulého století, z toho vychází i jiný pohled na humanitární potřeby a
humanitární pomoc poskytovanou obyvatelstvu.95
Dalším důležitým faktorem, který je pro válčení i pro humanitární systém novinkou, jsou
zbraně, jež je možné účinně ovládat na dálku, drony, autonomní zbraně a kybernetický způsob boje.
(Serle, 2015) Právě kybernetické zbraně přinášejí do válčení nový rozměr, kdy je možné na velké
vzdálenosti ničit nebo i jen paralyzovat instituce, jako jsou letiště, nemocnice, celá města, stavby
kritické infrastruktury (elektrárny apod.). Nejen že je zasaženo mnohem více civilního obyvatelstva
a rozměr humanitární krize může být ohromný, ale navíc může být útok proveden na velkou
vzdálenost a pokud bude proveden úspěšně, tak i anonymně. Oba tyto faktory pak vedou k tomu, že
se zcela vytrácí jasná představa o odpovědnosti za následnou humanitární pomoc a asistenci
civilnímu obyvatelstvu.
Mezinárodní pomoc v době konfliktu se v posledních desetiletích výrazně zpolitizovala a
mnohé státy jsou velmi citlivé na udržení své suverenity, takže ve výsledku mezinárodní
humanitární pomoc odmítají nebo jí kladou překážky, přestože tím často riskují porušení
mezinárodního humanitárního práva. Raději proto volí cestu lokální humanitární pomoci
pocházející přímo od státu a místních organizací nebo od spřátelených států. Příčiny jsou dvojího
rázu. Jednak může jít o způsob vedení boje, kdy se dodávky materiálu pro vlastní vojáky vydávají
za humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu (nepřehledná situace na domácím bojišti toto často
umožňuje), anebo jde o obranný mechanismus před snahou nepřítele (a tím může být i mezinárodní
společenství nebo koalice států) dosáhnout cestou humanitární pomoci změny systému96 nebo
získat místní obyvatelstvo na ovládaném území na svoji stranu (politikou „winning hearts and
minds“97 nebo projekty tzv. „Provinčních rekonstrukčních týmů“98 v Afghánistánu, které
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Islámský stát je teroristická organizace a zároveň organizovaná ozbrojená skupina operující převážně na
území Iráku a Sýrie; Boko Haram je povstalecká skupina operující na území Nigérie, Nigeru, Čadu a
Kamerunu; aš-Šabáb (anglicky Al-Shabaab) je ozbrojená skupina operující na území Somálska.
95
Například Islámský stát si nastavil vlastní pravidla pro distribuci humanitární pomoci a rovněž k tomu zřídil
instituci pod názvem „IS Department of Relief“ (jak je možné usuzovat z dostupných videí z oblastí, které IS
kontroluje). (Svoboda a Redvers, 2014, s. 4)
96
Viz politicko-právní projekt „Responsibility To Protect (R2P)“ popsaný v kapitole tři.
97
Koncept vedení války, kdy je cílem získat „srdce a mysl“ obyvatelstva na nepřítelově straně, a to bez
bojových prostředků a za použití psychologických metod (propagandy), ale i hmatatelných prvků (materiální
pomoc).
98
Tzv. „PRT týmy“ složené ze zástupců armády a civilního sektoru s cílem rekonstruovat válkou poničený
Afghánistán a Irák; český PRT tým byl umístěn v Lógaru (Afghánistán).
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zajišťovalo NATO). A právě v těchto situacích se humanitární organizace často dostávaly do pasti,
neboť se staly vykonavateli politiky (např. R2P), nebo přímo prodlouženou rukou vojenské síly.
Porušování mezinárodního humanitárního práva99 (Svoboda a Gillard, 2015, s. 7) rovněž
dopadá na ty, kdo přímo na bojišti poskytují humanitární pomoc. Útoky na zdravotníky a
humanitární pracovníky mají kromě samotného faktu, že je útočeno na zdraví a život někoho, kdo
poskytuje pomoc jiným, ještě jeden důležitý aspekt. Mnohé nevládní organizace, zejména ty
mezinárodní a zahraniční, reagují na hrozící nebo eskalující nebezpečí dvojím způsobem. Buď z
bojové zóny odejdou, nebo využijí metodu tzv. „bunkerizace“.100 Bunkerizace znamená, že daná
organizace použije ochrannou techniku, která sníží riziko zranění nebo zabití humanitárních
pracovníků. Může jít o speciální obleky, obrněná vozidla, vojenský doprovod, opevněné
humanitární stanoviště apod. Na první pohled se jedná o efektivní a jediné možné řešení.
Důsledkem však bývá opačný jev. Obyvatelstvo nebo jedna z bojujících stran může snadno začít
vnímat tuto organizaci a její pracovníky jako součást vojenské operace jedné strany konfliktu, a
tedy jako porušení neutrality, a proto i jako důvod nebo záminku pro vedení útoku nebo
nerespektování ochrany. Často dochází i k porušení principu nestrannosti při rozdělování pomoci v
terénu, neboť organizace tím, že si najímá externí společnost pro terénní práci (často bezpečnostní
agenturu), tak nemá nad rozdělováním pomoci kontrolu a nemůže důsledně dbát na dodržení
principu nestrannosti.
Humanitární systém tak často stojí před otázkou, zda do nebezpečí vyslat své „obrněné“
pracovníky či si najmout bezpečností agentury, anebo použít metodu „danger outsourcingu“.101
Tato metoda spočívá v tom, že si velké zahraniční humanitární organizace ad hoc najmou místní
obyvatele, kteří jim (většinou za úplatu) zajistí distribuci pomoci. Podle studie OCHA (Egeland,
Harmer a Stoddard, 2011, s. 16) se jedná o častou praxi, která se stává stále populárnější. Pokud se
bezpečnostní situace v zemi zhoršuje, mezinárodní organizace se se svými kmenovými pracovníky
začnou z oblasti stahovat nebo z bezpečné vzdálenosti najímají místní řidiče a dobrovolníky, kteří
jsou ochotni do nebezpečné zóny vstoupit. Kritizováno je tak pokrytectví, kdy zahraniční
organizace místním nedůvěřují, když je okolí bezpečné, avšak při zhoršení situace je využívají, aby
samy nemusely podstupovat riziko. Roli hrají i média, neboť je menší pozornost věnována situaci,
kdy zahyne místní najatý pracovník mezinárodní organizace, než když zemře cizinec. To totiž tolik
neohrožuje reputaci dané organizace. Studie dále zjistila, že organizacím touto cestou klesají
náklady na bezpečnostní opatření, která jinak musejí investovat do svých kmenových zaměstnanců.
V mnoha případech jsou navíc náklady na bezpečnost místních nulové. Studie také zaznamenala
99

Mezinárodní humanitární právo je odvětví mezinárodního veřejného práva upravující ozbrojené konflikty
(zejména ochranu všech obětí).
100
„Bunkerizace“ je neologismus a znamená „stahování se, izolování se“. V angličtině se používá termín
„bunkerisation“, volně a v kontextu přeloženo: „schovávání se před nebezpečím“.
101
Přeloženo volně a v kontextu: „převedení nebezpečí na někoho jiného“.
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případ jedné místní nevládní organizace v Sýrii, jež byla finančně vydírána evropskou nevládní
organizací, aby dodávala pomoc do nebezpečné oblasti pod kontrolou Islámského státu, jinak jí
bude zastaveno financování ostatních projektů. Jelikož je tradiční systém dnes nastaven na
výkonnostní ukazatele (v důsledku institucionalizace a profesionalizace pomáhajících organizací),
tlačen k maximálním výkonům a zároveň je neschopen dlouhodobě spolupracovat s místními
nevládními organizacemi, nedokáže tato selhání sám vyřešit.102
Shrnutí: ozbrojené konflikty a humanitární systém
Ozbrojené konflikty jsou zde odpradávna a také převažující forma tzv. nemezinárodních103
konfliktů není věcí novou. Ukázal jsem však, že některé jevy současného válčení mají přesah do
humanitárního systému, který se tak ocitá v situaci, že není schopen pružně a efektivně na tyto
změny reagovat nebo se adaptovat. Z jevů, které jsem zde naznačil, je možné odvodit, že
středobodem mnoha bojů se stávají místní civilisté (vracející se fenomén „war in the cities“104),
někdy i celé komunity. Přístup k těmto komunitám je velmi komplikovaný, a to nejen fyzicky, ale i
politicky, zvlášť v případech, kdy bojující strana nabyla dojmu, že humanitární organizace, které
chtějí poskytovat pomoc, nejsou neutrální a straní druhé straně konfliktu. Humanitární organizace
tento dojem často umocňují svojí „bunkerizací“, kdy se začínají místo vyjednávání spíše uchylovat
k vlastnímu „vyzbrojování“ a k najímání externích ochránců. Nedůvěra k těmto organizacím a
jejich pracovníkům – ať už dána ideologicky (jsou to představitelé Západu), nebo fakticky
(používají obrněná vozidla a ozbrojený doprovod) – vede i k porušování mezinárodního
humanitárního práva ze strany ozbrojenců a k útokům na humanitární pracovníky. Ti se často
rozhodnou k najmutí externistů, kteří mají místo nich provádět terénní práci při distribuci pomoci,
čímž organizace ztrácí přehled nad situací a nemůže dostát principům nestrannosti, a ještě více tak
posiluje nedůvěru k tomu, co dělá, a spirála odcizení se tak dále roztáčí. Častou variantou je i to, že
organizace z nebezpečné oblasti raději odejde, než aby podstupovala riziko, anebo se uchýlí k
neetickému „danger outsourcingu“. Tím se opět, avšak na úrovni celého humanitárního systému,
prohlubuje selhání principu nestrannosti, neboť dochází k selekci oblastí, kam se pomoc dodává a
kam nikoliv (přitom právě v těch opuštěných zónách převažují nejvíce potřební). Takto uzavřené
oblasti se často musejí spolehnout na vnitřní zdroje pomoci (a to i na úrovni státu) nebo jen na
vybrané sousedské(státy, jež poskytnou humanitární pomoc.
Pro humanitární systém mají uvedené jevy následující dopady. Jednak se pomoc
fragmentuje, ale také decentralizuje. Toto je jedna z vážných výzev pro humanitární systém, který
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Podrobněji o vztazích mezi humanitárními aktéry v kapitole sedm.
V angličtině „non-international armed conflicts“: „nemezinárodní konflikt“ je právně přesnější výraz než
běžně používané termíny jako „vnitrostátní konflikt“ nebo „občanská válka“.
104
Přeloženo volně a v kontextu: „válka ve městech“.
103
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ztrácí pevnou pozici, neboť některé jeho vnitřní části si začínají dělat, co chtějí, a s ostatními částmi
dále nekomunikují. Systém má problém se vypořádat i s dalším jevem – „vybíravostí“ některých
jeho aktérů, kteří volí jen bezpečnější zóny a systém jim nemůže přikázat, aby se starali i o potřeby
v nebezpečných oblastech. A poslední výzvou pro systém jsou místní obyvatelé žijící přímo v
oblasti zasažené konfliktem. Tradiční představa o humanitárním systému říká, že ochrana těchto
osob je doménou mezinárodních institucí a organizací, případně mírových sborů OSN, zkrátka
externí síly. Tomu tak v reálu ale není, neboť se ukazuje, že i lidé ponechaní napospas nejsou zcela
bezbranní, ale mají schopnosti, ochotu a i poslední naději, že si pomohou sami.105 Místní komunity
si často dokážou samy vytvořit bezpečnostní systém (vyjednávají se stranami konfliktu,
dokumentují násilné činy, trénují komunitu, jak a kam utíkat při útoku apod.).106 Výzkumy ukazují,
že tento svět tzv. „lokální bezpečnosti“ nefunguje podle žádných pravidel vytvořených
humanitárním systémem, ale na principu místních obyčejů, hodnot, tradic a komunitních, někdy i
spirituálních prvků. (South et al., 2012, s. 3) A také k zajištění a distribuci humanitární pomoci
často potřebují jen zlomek toho, co by byl býval dodal mezinárodní humanitární systém.
Efektivnost tohoto „humanitárního zabezpečení“ by se ještě zvýšila, kdyby byly komunity pro
takovou činnost předem nebo v průběhu konfliktu vyškoleny. Zacílit na místní obyvatele a pojmout
je v systému jako aktivní hráče a dále s nimi pracovat systém totiž nedokáže.
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Příklad tzv. Bílých příleb v Sýrii; nebo jak bude ukázáno v kapitole sedm o humanitárních aktérech.
Například studie o komunitní schopnosti bránit se při ozbrojeném konfliktu v jihovýchodním Myanmaru.
(South, Perhult a Carstensen, 2010)
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4.4 Dopady na humanitární systém (závěry)
Schéma 4.1: Vlivy měnícího se prostředí na humanitární systém

Tradiční humanitární systém se ocitá pod silným vlivem zčásti nového, ale především sílícího
efektu klimatické změny. Tento exogenní faktor významně rozkmitává některé základní pilíře
humanitárního systému. Zejména působí na humanitární aktéry, ať už na příjemce pomoci (je
prakticky nemožné mít v těchto oblastech přehled o počtu a složení osob žijících ve slumech), tak
na zprostředkovatele pomoci (neboť tradiční systém spoléhá především na již zmiňované exogenní
síly, které se mají vyrovnat s endogenními problémy). Tradiční systém totiž neumí příliš pracovat s
místními úřady (autoritami) a neumí tak ani zjistit rozsah potřeb v daném místě. Schopnost systému
zvyšovat odolnost obyvatelstva je také minimální, neboť zájem donorů o prevenci v těchto
oblastech bude prakticky nulový.
47

Jak již bylo ukázáno, dopady klimatických změn na bezpečnostní otázku souvisejí s
hrozbou vypuknutí ozbrojeného konfliktu, ten mezinárodní nevyjímaje. Jestliže tradiční
humanitární systém není schopen vypořádat se s humanitárními dopady klimatických změn a
důsledkem může být ozbrojený konflikt, pak tento systém ztrácí svoji základní záchrannou a
ochrannou funkci a místo ke stabilizaci a obnově přispívá k destrukci. Legitimní otázkou pak je,
zda humanitární systém v jeho tradiční podobě svět potřebuje, či nikoliv.
Tradiční humanitární systém se rovněž nedokáže v případě komplexních a protahovaných
krizí vypořádat s otázkou, kde končí jeho mandát a kde začíná mandát jiného systému, toho, který
se zaměřuje na rozvojovou pomoc. Tím se tradiční kontury systému rozpadají a před systémem
stojí velmi složitá a možná i neřešitelná volba: zastavit humanitární pomoc, a tím uchránit rozpočet
před velmi zdlouhavou a nákladnou pomocí, nebo v pomoci pokračovat s vědomím, že nezbudou
prostředky na řešení dalších krizí. Rozvojová pomoc má přibližně osminásobný rozpočet než
pomoc humanitární a může nabídnout financování dlouhodobých projektů, avšak zastavení
krátkodobé humanitární pomoci znamená fatální podfinancování (protože základní potřeby nemizí)
a odsouzení dotčeného obyvatelstva k většímu a delšímu strádání. Volba pro tradiční systém zřejmě
neřešitelná.
Ozbrojené konflikty nemají pouze humanitární dopady na obyvatelstvo, ale působí na
vnímání a akceptování humanitární pomoci, která do válečné oblasti proudí. Pokud se pomoc stává
pouze prodlouženou rukou vojenských aktivit, je místními civilisty chápána jako tzv. „vojenská
nekinetická síla“, která má za cíl podmanit si oblast jinými prostředky. Pro humanitární systém se
otevírá složitá otázka, do jaké míry má být provázán s vojenskou silou, a pokud ano, zda dokáže
plnit své původní poslání při tradičním hodnotovém nastavení. Rovněž použití nových zbraňových
systémů a z toho plynoucí anonymita útoků a paralytické dopady na celkovou infrastrukturu
znamenají pro systém výzvu, zda má dostatečné vnitřní mechanismy na to, aby se s takovými
krizemi vypořádal. Pohled místních komunit a organizací na tradiční systém je také ovlivněn tím,
jak moc si zahraniční organizace „kupují“ své bezpečí a na riskantní operace si najímají místní
obyvatele. Pokrytectví v tom obsažené je často zjevné a vztah místních k systému nezlepšuje.
Kromě toho bezpečnost a ochrana mají pro místní komunity velmi vysokou hodnotu a prioritu,
často vyšší než dodávky materiální pomoci. Pokud tradiční systém nedokáže tuto komoditu zajistit,
komunity si vytvářejí vlastní lokální bezpečnostní mechanismy, a tím přebírají jeho roli a ukazují
na další slabá místa humanitárního systému.
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5. Nové technologie a humanitární systém
Technologická změna znamená výzvu pro každý systém. Jednak může zlepšit funkčnost jeho
jednotlivých částí a jednak může přispět ke změně celé kvality systému, případně vést k jeho
rozpadu nebo k nahrazení novým systémem. Podobné je to i ve vztahu mezi technologiemi a
humanitárním systémem. V tomto případě identifikuji tři možné roviny, jak můžeme na vztah mezi
technologiemi a systémem pohlížet. Předně dochází k vylepšování funkčních prvků systému.
Například zlepšování materiálů pro nouzové ubytování, solární technologie, filtrační technologie na
vodu apod. Technologie tak zlepšují především práci poskytovatelů pomoci, neboť v jejich rukách
se nové technologie proměňují v lepší kvalitu pomoci. Druhý vliv, který můžeme pozorovat, je vliv
technologií na jinou významnou funkční rovinu, na finanční mechanismy, které humanitární systém
používá. Tento vliv je významný a dochází k expanzi systému, neboť nové technologie umožňují
využívat nové prostředky ve financování humanitární pomoci, což se odráží ve zcela změněném
pojetí, ale i v prioritách humanitárního systému. Tomuto vztahu je věnována pozornost v
následující kapitole šest, pojednávající o finančních aspektech humanitární pomoci.
Třetím a z pohledu této kapitoly nejdůležitějším vlivem technologií na humanitární systém
je to, jak nové technologie dokážou proměňovat vztah, který dosud panoval mezi poskytovatelem
pomoci a jejím příjemcem. Oproti první variantě již nejde o výhodu pro poskytovatele pomoci, ale
pro příjemce, jimž se tyto technologie dostávají přímo do rukou a příjemci tak přestávají být
pasivními účastníky systému, ujímají se aktivní role a mohou si sami sobě i své komunitě lépe
pomoci. Jak uvádí Chaplier, jedná se o technologie umožňující „crowdsourcing“,107 projekty, které
zapojují mobilní telefony, digitální a radiové technologie. (Chapelier a Shah, 2013, s. 1) Sám fakt,
že existují nové technologie, neznamená pro případ humanitárních katastrof nic zvláštního do
okamžiku, než tyto technologie začnou být dostupné zasaženým obyvatelům. Studie z roku 2015
uvádí, že právě mobilní telefony jako nové technologie samy o sobě, ale také jako brána pro další
nové technologie (zejména mobilní aplikace) se v posledních letech rozšířily nejvíce. Například
počet abonentů mobilních služeb ve skupině dvaceti států, které jsou největšími příjemci
mezinárodní humanitární pomoci, vzrostl za období 2013–2015 o 800 %. (ITU, 2015, s. 3)
V okamžiku, kdy se mobilní telefony a s nimi i mobilní aplikace stávají plošně dostupnými
i v oblastech zasažených katastrofami, začnou se v první řadě využívat sociální sítě. Jejich využití
je víceúčelové. Především se mění obraz o katastrofě – každý, kdo v zasažené oblasti žije, se stává
zpravodajem a reportérem. Jeho zpravodajství, dokumentované fotografiemi a videem, je zdrojem
informací pro média, která stále častěji přebírají tyto zdroje přímo z terénu a tím vytvářejí pro
humanitární systém nový rozměr, větší publicitu, ať již zaslouženou, nebo nezaslouženou
107

Forma masové spolupráce.
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(přehnanou). Reakcí pak může být adekvátní, nebo naopak neadekvátní směřování mezinárodních
zdrojů pomoci a pro samotný systém je to již veličina, jež se dostává mimo kontrolu. Čím větší se
katastrofa díky sociálním médiím zdá, tím větší pozornost světa dostává, roste i finanční podpora a
zájem světových vládních, mezivládních, ale i nevládních organizací se do záchrany také zapojit.108
A co je důležité, aktivuje se dosud opomíjený aktér humanitárního systému – diaspora, tedy občané
státu zasaženého pohromou, kteří žijí dlouhodobě nebo trvale v zahraničí. Jejich pomoc a finanční
toky nejsou zatím uspokojivě zmapovány (podrobněji se této problematice věnuji v další kapitole) a
stávající humanitární systém s nimi nepočítá. Schopnost zasažených obyvatel být napojeni na svět
sociálních médií a být v přímém přenosu katastrofického a postkatastrofického dění přináší i řadu
dalších pozitivních jevů. Může (ale i nemusí) přispívat jak k větší efektivitě rozdělování pomoci (je
přímo vidět potřeba a je možné i vizualizovat doručení pomoci), tak napomáhá i novému jevu,
kterým je tzv. „auto-assessment“, tedy zhodnocení potřeb v místě katastrofy přímo zasaženými
obyvateli (dosud to bývala doména systémových aktérů, tedy zástupců mezinárodních organizací
nebo velkých nevládních organizací, ať už národní, nebo mezinárodní úrovně).
Abych mohl ověřit uvedené trendy, rozhodl jsem se zmapovat situaci při několika
humanitárních katastrofách, a doložit tak vliv technologií na fungování humanitárního systému na
konkrétních příkladech.

5.1 Obecně o sociálních sítích
Sociální sítě zřejmě poprvé zaúčinkovaly ve větší míře v souvislosti s hurikánem Katrina109 v roce
2005, kdy se začalo rozšiřovat používání Facebooku a Twitter a Instagram v té době ještě
neexistovaly. Zpočátku šlo spíše o komunikační médium, úloha koordinační a aktivizační pro
dobrovolníky tehdy ještě nehrála významnou roli, neboť plošné využití sociálních médií, nových
technologií a cílených aplikací v kombinaci s faktorem spontánních dobrovolníků muselo počkat na
masové rozšíření tzv. chytrých telefonů. Významnou zlomovou etapou byl útok na Bostonský
maraton,110 kdy Facebook, ale i Google spustily vyhledávací portál (stránku), který umožňoval
snadné předání zprávy těch, kteří útok přežili, aby mohli sdělit svým blízkým, že žijí, a stejně tak
podat zprávu o jiných, kteří přežili, ale nemají přístup na sociální síť. Tento velmi efektivní systém
používající identifikační znaky (viditelný nebo typický znak pro danou osobu – např. barva čepice)
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Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že při zemětřesení v Nepálu se světová pozornost soustředila na počet
osob, které zahynuly, a také na rozsah škod. Co se týká počtu zahynulých osob, jejich výše byla srovnatelná s
počtem Nepálců, kteří ročně zemřou v zahraničí jako nelegální dělníci na nebezpečných výškových stavbách
(zejména v oblasti Perského zálivu). Obraz utrpení byl díky médiím velmi dramatický, byť počet obětí se
nelišil od každoročních statistik úmrtí Nepálců v zahraničí.
109
Hurikán Katrina zasáhl pobřeží USA v srpnu 2005 a nejvíce postihl New Orleans.
110
Útok na Bostonský maraton proběhl 15. 4. 2013 (celkem tři lidé zemřeli a zraněných byly stovky).
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pomohl předat informaci o aktuálním stavu blízkým a ti naopak měli možnost vyhledávat informaci
o svých rodinných příslušnících a kamarádech, o kterých věděli, že se pohybují v blízkosti útoku.111
Nicméně již v roce 2013 odborníci na výzkum sociálních médií v době katastrof
upozorňovali na možné nedostatky například v aplikaci Twitter, která zobrazuje zprávy velmi
rychle, ovšem s komplikovanou orientací a dohledáváním zpráv a také s problémem vyhledávat
smysluplně podle tzv. „hashtagů“.112 (Maron, 2013) V této studii si Sutton všímá nebezpečí
sociálních médií při toku nepravdivých zpráv nebo podvržených zpráv, které mají tendenci se šířit
jako virová nákaza. Přestože i chybné tweety procházejí tzv. „Wikipedia efektem“, tedy
autokorekcí (kdy korektory jsou sami uživatelé), nezabránilo to po bostonském útoku šířit
poplašnou zprávu s podobiznou pravděpodobného útočníka jako podezřelé osoby, což se nakonec
ukázalo jako nepravdivé.
Dalším rizikem je i šíření falešných žádostí o dar nebo příspěvek na humanitární činnost.
FBI upozorňuje na toto nebezpečí, přestože celková efektivnost takovéhoto „fundraisingu“ je velmi
vysoká (Americký Červený kříž dokázal pomocí textového sdělení v sociálních sítích získat 5
milionů USD během 48 hodin po zemětřesení na Haiti v roce 2010). (Ibidem) Jak předvídá Mark
Keim:113 „Myslím, že právě pozorujeme začátek nové éry, kdy je velmi těžké předvídat, co bude
dále. Katastrofy se dějí spontánně a potřeby jsou vždy specifické, takže ani nemůžeme předvídat,
jakou aplikaci budete v telefonu potřebovat při další katastrofě za rok.“ (Ibidem)
Často zmiňované riziko „tradičních“ sociálních sítí (v tomto případě především Facebooku)
spočívá také v tom, že zpráva nebo volání o pomoc, které umístí na sítí osoba v nouzi, může být
snadno přepsáno jinými zprávami a vlastně zcela upadne v zapomnění. Na toto upozorňují různí
autoři. (např. Shu, 2017) V případě hurikánu Harvey114 byl často využíván méně obvyklý způsob,
jak vyvolat větší zájem mezi záchranáři o konkrétní volání o pomoc tím, že se významné osobnosti
města, oblasti nebo státu uvolili ke sdílení urgentních volání o pomoc, neboť chtěli využít efekt
toho, že mají vysoký počet tzv. sledujících („followers“), čímž se na okamžik zajistí, že se zpráva
neztratí mezi desítkami až stovkami dalších. Největší úspěch měl tento „trik“ u celebrit. Podobnou
cestou šly i sociální stránky místních médií,115 které v tomto případě rezignovaly na ochranu
osobních údajů, neboť sami volající o pomoc chtěli zveřejnit své adresy a podrobnosti o jejich
osobě a aktuálním stavu.
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Těsně po útoku jsem z výzkumných důvodů osobně systém vyzkoušel na fiktivních jménech (mimo dobu
krizové události není program volně přístupný).
112
„Hashtag“: označení pro klíčové slovo v informačních systémech (vč. sociálních sítí).
113
Ředitel „Office of Environmental Health Emergencies at the U. S. Centers for Disease Control and
Prevention“ (CDC).
114
Hurikán Harvey zasáhl území USA v roce 2017 (naposledy takto silný hurikán zasáhl USA v roce 2005 pod
označením Katrina).
115
Většinou šlo o deníky, kdy se i samotní novináři v redakci pokusili o záchranu osob nedaleko své redakce,
která ještě nebyla zasažená záplavovou vlnou. (Holley, 2017c)
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5.2 Zello: každý se stane záchranářem
Téma nových technologií při humanitární pomoci jde ruku v ruce s masovostí pomoci, která se
projevuje u spontánních dobrovolníků. Také díky „Cajun Navy“116 se rekordmanem roku mezi
aplikacemi určenými pro katastrofy stalo „Zello”,117 umožňující snadnou komunikaci na principu
radiostanic. Jde o produkt startupové firmy, která se zaměřila na prázdné místo na trhu a vyvinula
aplikaci schopnou zajistit komunikaci v rámci běžných mobilních tarifů nebo Wi-Fi připojení tak,
aby klient nemusel doplácet za dodatečně využitá data. Důležitý je především princip aplikace,
která má vysokou dostupnost tam, kde je pokrytí mobilním signálem velmi slabé.
Základní myšlenka tohoto startupu byla založena na jednoduchém zjištění, že textové
zprávy sice pokrývají většinu naší komunikace a často dostačují ke sdělení potřebného, nicméně v
krizových, vypjatých nebo emočně důležitých situacích je textová zpráva zavádějící a emočně
nesrozumitelná (nebo neutrální). Naopak verbální sdělení doplňuje její obsah o významnou složku
emocí. Je to intimní záležitost a hůře se falšuje než textové zprávy. V případě krize nebo záchrany
navíc hlas často prozradí míru závažnosti situace a psychický stav volané osoby nebo pomůže
odhalit falešné volání o pomoc.
Členění do kanálů, možnost zanechávat hlasové zprávy, archiv a historie všech volání,
uzavřená i skupinová komunikace, to vše jsou nástroje, které se již od roku 2013 aktivně využívají
při různých katastrofách nebo mimořádných událostech. Při hurikánu Harvey v roce 2017 se v době
vrcholící bouře přihlásilo do aplikace (která je zdarma) každou sekundu 120 nových uživatelů,118
celkový počet uživatelů aplikace dosahuje 100 milionů a aplikace je použitelná kdekoliv na světě.
Jak si všímá článek v Daily Herald, Zello je dalším příkladem, kdy moderní aplikace a
sociální sítě předbíhají výrazně státní správu a oficiální (tradiční) záchranný systém a nabízejí
řešení, kdy tisíce volajících o pomoc, kteří se nemohou dovolat na krizové linky, využijí alespoň
tyto kanály pro informování dobrovolných záchranářů o svém aktuálním stavu. (Holley, 2017c)
Zello také nahradilo tradiční média, jako je televizní vysílání, které do doby, než nastane výpadek
elektřiny, slouží jako jediný zdroj informací o aktuální situaci a o prognóze (o poznání lépe je na
tom sledování vysílání rozhlasových zpráv, neboť má menší nárok na elektrický zdroj, případně
existují rádia na ruční pohon apod.). Zkušenost z hurikánu Harvey ukázala, že Zello bylo
adekvátním nástrojem v okamžiku, kdy vzhledem k rozsahu události začala selhávat tradiční
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„Cajun Navy“ je skupina organizovaných dobrovolníků a původně i vlastníků menších lodí, kteří
vykonávali záchranářské práce při hurikánu Katrina 2005, záplavách v Louisiane v roce 2016 a při hurikánu
Harvey v roce 2017. Podrobněji se jim věnuje II. část této práce, kapitola šest.
117
Zello je aplikace pro mobilní telefony pracující na principu radiostanic, vyvinutá v roce 2007; při posledním
velkém hurikánu Irma v roce 2017 aplikace zaznamenala registraci více než šesti miliónů nových uživatelů.
www.zello.com (poslední přístup 6. 4. 2018)
118
Oficiální údaj Zello z 5. 9. 2017. (www.zello.com poslední – přístup 18. 4. 2018)
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sociální média, jako je Facebook, Twitter nebo Instagram (z pohledu roku 2018 jde již opravdu o
tradiční sociální média). Přesycení těchto médií (primárně určených pro jiný obsah sdělení)
přivodilo paralýzu komunikace a nemožnost provádět efektivní třídění a komunikaci s osobami,
které pomoc opravdu potřebují.
Kombinace této myšlenky s technickými parametry, kdy je možné aplikaci používat při
slabém signálu nebo při dostupnosti pouze tzv. 2G sítě,119 se ukázala jako výhodná. Autoři aplikace
(ředitel Bill Moore) ji sami označují za hybridní aplikaci kombinující textové zprávy s hlasovými
zprávami a řešící nedostatky například Twitteru, který má problémy s dohledáním zpráv a s
přehlednou historií komunikace. Proto se aplikace stala klíčovou v oblastech, kde docházelo buď ke
katastrofám, nebo k revolučním událostem (nepokoje, napětí, občanská válka apod.), a to často
navzdory vládám, které se snažily používání aplikace překazit.120 Využití nalezla aplikace v roce
2014 na Ukrajině, při masových demonstracích v Turecku v roce 2013, v Egyptě, na Blízkém
východě atd. (Burke, 2014) a (Artur, 2013)
Kombinace nových technologických možností a nových aktérů humanitární pomoci nejlépe
vystihuje ředitel Zello Bill Moore: „Je zcela běžné, že v dobách katastrof se objevují spontánní
záchranáři. Cajun Navy využili Zello, aby rozšířili standardní záchranářskou službu a zajistili
novou službu, která je velmi efektivní a rychlá.“ (Holley, 2017a)
V případě Zello nešlo o čistě živelné využívání aplikace, která je běžně dostupná zdarma.
Kanály určené pro záchranu obyvatel měly své jmenované administrátory, kteří dbali na čištění
kanálu od spamu, falešných nebo poplašných informací. V případě neuctivých vyjádření byl
uživatel zablokován, což bylo účinné varování obsažené v návodu, neboť zablokování znamená, že
v případě ohrožení života nebude mít takový uživatel možnost se do aplikace připojit a využít její
výhody. S mírnou nadsázkou můžeme říci, že na úrovni dobrovolníků takto došlo ke vzniku funkce,
kterou u nás vykonává stát na centrální úrovni v podobě „Centra boje proti terorismu a hybridním
hrozbám“, tedy útvaru dohlížejícího na nepravdivé, zavádějící a poplašné zprávy nejen na
sociálních sítích. V tomto případě možná i s větší efektivitou (autoři aplikace totiž zřídili přímo
dedikovaný kanál označený jako věrohodný, kde administrátor využívá přísnější nástroje pro
kontrolu podvržených zpráv a reguluje, kdo dostane povolení do kanálu přispívat).
Nelze však nezmínit také rizika spojená s touto aplikací. Kromě základního faktu, že si ji
nemohou dovolit ti nejchudší (přestože je aplikace zdarma, je vázána na moderní telefony s
dotykovým displejem), existuje i kategorie osob (především seniorů), kteří ji nedokážou v kritickou
chvíli nainstalovat a správně užívat. Je zde však ještě jeden aspekt – spoléhání na aplikaci, která
žije vlastním životem, vzniknuvší nouzové kanály nejsou centrálně spravovány, neexistuje garance
této služby a v neposlední řadě hrozí i vytvoření falešného dojmu, že aplikace nahrazuje oficiální
119
120

Zkratka pro druhou generaci bezdrátové telefonní technologie (mobilních telefonů).
Velká, ale neúspěšná byla například snaha vlády ve Venezuele v souvislosti s nepokoji obyvatelstva.

53

záchranný systém (což může být v některých okamžicích oprávněný pocit, a to zvláště tehdy, když
centrální systém zkolaboval).
Konflikt mezi tradičním záchranným systémem a jeho paralelním virtuálním obrazem je
možné zachytit i v prohlášeních profesionálních záchranářů, kteří žádali, aby lidé místo psaní na
sociální sítě, volali přímo na linku 911 nebo na linku pobřežní hlídky. To se však podle mnoha
doložených svědectví ukázalo jako nemožné a pomoci se velmi často nedařilo dovolat. (Shu, 2017)
Navíc se toto oficiální prohlášení (umístěné na sociálních sítích) setkalo s kritikou samotných
zachraňovaných, kteří upozorňovali, že opakované volání na linku 911121 naráží na kapacitu baterií
telefonů, jež není možné kvůli výpadku elektřiny dobíjet.
Aplikace ukazuje i na další zvláštní fenomén nebo spíše projev lidské povahy, kdy se
nikoliv bezvýznamná skupina uživatelů rozhodla používat aplikaci jako přímý přenos dramatu z
„první linie bojů“, což ve zvukové podobě (a omezeně i v obrazové) nedokáže žádné další médium
(v tomto případě ani Facebook nebo Twitter). Redaktoři jsou vlastně všichni, kdo volají o pomoc,
jejich hlas je veřejný a jejich výpovědi a obrazová dokumentace nemůže být aktuálnější. Dokládají
to opět slova Billa Moora, který se přiznal, že denně poslouchal radioprovoz několik hodin, a to
nikoliv z pracovních důvodů: „Je opravdu fascinující to poslouchat! Chce se vám plakat, když
slyšíte, že se někdo topí a jste dojatí, když někoho zachrání. Aplikace je vlastně sdílený prožitek a
zkušenost.“ (Holley, 2017b) Asi proto autoři aplikace používají pro Zello také označení „sociální
rádio“.
Pro lepší představu je dobré ukázat konkrétní případ zdokumentovaný novináři
(Wax-Thibodeaux, 2017), který věrně popisuje, jak může aplikace typu Zello pomoci v situaci, v
níž selhávají tradiční způsoby (např. telefon), ale také moderní formy sociálních sítí (např.
Facebook nebo Twitter). Jeden ze zachraňujících dobrovolníků popisuje případ, kdy se matka
8týdenního dítěte s dýchacími obtížemi nejprve beznadějně snažila dovolat na přetíženou linku 911,
dále zkusila dát oznámení na Facebook a Twitter s tím, že nutně potřebuje pro svého syna lékařskou
pomoc. Ale vše bez úspěšné odezvy. Někdo sice „nasdílel tweet“ s její prosbou (prosba byla
opravdu urgentní a obsahovala zprávu, že syn je v ohrožení života) a lidé začali volat na pobřežní
hlídku.122 Ale i v tomto případě bylo vše bez úspěchu, navíc matka volající o pomoc připsala
zprávu, že jejímu mobilnímu telefonu zbývají jen 2 % kapacity baterie. Teprve když se někdo
rozhodl tuto zprávu zanést do aplikace Zello, okamžitě se jí ujal koordinátor a vzápětí na místo
vyslal nejbližšího dobrovolníka s lodí. Ženu i s dítětem se podařilo zachránit.
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Oficiální doporučení znělo, aby lidé v případě neúspěchu volali stále znovu, než se dovolají.
Což je mimochodem efektivní způsob, kdy se aktivuje skupina dobrovolníků, kteří jsou v bezpečí svého
domova a mohou místo dotčené osoby zkoušet vytáčet krizové linky.
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5.3 Airbnb: sdílená ekonomika jako párovací mechanismus
humanitární pomoci
Jako další projev měnící se povahy humanitární pomoci a objevujících se nových aktérů je třeba
uvést i hybridní formu pomoci, kterou nabízejí moderní technologie a firmy založené na sdílené
ekonomice nebo na moderních technologiích. Jejich přispěním se rozehrává nová role pro
poskytování pomoci, a to nikoliv v následné fázi obnovy, kde by se to dalo očekávat a kde je
firemní kultura mnoha firem aktivní již řadu let, ale jejich nová aktivita se projevuje již doslova v
řádech minut po pohromě.
Prvním příkladem je služba Airbnb.123 Jedná se o model sdílené ekonomiky, kde část
klientů této služby nabízí možnost ubytování ve svých prostorách (byt nebo dům) a druhá část
klientů naopak takovou možnost vyhledává. Cena, za kterou dojde ke krátkodobému pronájmu,
vznikne protnutím mezi nabídkou a poptávkou a jedinou participací společnosti Airbnb je podíl
(příslušné procento) na realizované částce za ubytování.
První pomoc po katastrofě, kterou Airbnb nabídla, byla v roce 2012 po hurikánu Sandy,124
kdy někteří členové komunity Airbnb (zde myšleno členové nabízející ubytování) sami požádali,
aby jejich nabídka ubytování byla v souvislosti s katastrofou nabízena za 0 USD po dobu, než se
situace pro obyvatele, kteří museli opustit své domovy, zlepší. Od té doby došlo tímto způsobem ke
zprostředkování ubytování v 6 000 případech (Airbnb, 2017) v hodnotě odpovídající 1 000 000
USD. Airbnb od roku 2017 přistupuje k této otázce systémově a nabízí službu „Otevřené
domovy“,125 kdy se při jakékoliv katastrofě na světě tato služba aktivuje a každý, kdo se chce
zapojit, může nabídnout krátkodobé ubytování zasaženým osobám zdarma. Airbnb v tomto případě
vkládá do služby zdarma svoji technickou infrastrukturu (tedy zprostředkování pomoci
prostřednictvím internetového rozhraní), ale také například standardní „pojistku“, tedy spíše
garanci, že pokud dojde ke škodě na majetku pronajímatele, která nebude úspěšně vyřešena ve
vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, případně ze standardní pojistky domácnosti, nastoupí
krytí ze strany Airbnb. Podstatné na tomto příkladu není sledovat příspěvek ze strany společnosti,
který je možné vnímat jako jakékoliv jiné tomu obdobné chování společensky odpovědné firmy, ale
důležitý je zde element bezplatného přístřeší nabízeného spontánně dobrovolníky a především pak
rozsah této služby, neboť se tato spontánní pomoc stává do značné míry náhradou za státem
zajišťovanou pomoc při evakuaci z ohrožených oblastí, která bývá často kapacitně neuspokojivá.
Kromě toho je uvedená pomoc bezplatného přístřeší nabízena rovněž zasahujícím záchranářům a
123

Soukromá firma založená v roce 2008, nabízející on-line službu a platformu propojující nabídku a poptávku
po krátkodobém ubytování
124
Hurikán Sandy zasáhl východ pobřeží USA v říjnu 2012
125
Anglicky „Open Homes“.
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pomáhajícím dobrovolníkům, což je opět rozměr humanitární pomoci dosud neobvyklý nebo
přinejmenším systémově (a v takovém rozsahu) nepodchycený. Jako příklad pomoci zasahujícím
dobrovolníkům lze uvést požár výškové budovy Grenfell Tower v Londýně,126 kdy Airbnb nabízel
ubytovací kapacity pro více než 1 000 dobrovolníků z Britského Červeného kříže, kteří se do
Londýna sjeli z různých koutů Británie a jejichž pomoc trvala po dobu několika týdnů.127
Airbnb přijal vlastní závazek, že v následujících čtyřech letech (2017–2020) chce tímto
způsobem zajistit ubytování pro celkem 100 000 obětí katastrof, ozbrojených konfliktů nebo lidí na
cestě (bez ohledu na právní vymezení statusu uprchlík). (Airbnb, 2017) Kriticky je však třeba
uvažovat i nad tím, zda se nejedná o druh cílené reklamy, neboť podle některých údajů došlo
prostřednictvím nabídky a poptávky ubytování zdarma k navýšení registrací nových uživatelů
Airbnb o 50 %.128 (Slavin, 2017) Nicméně není předmětem této práce zjišťovat motivy firem
nabízejících pomoc při katastrofách, ale sledovat nový fenomén, kdy lidé masově a spontánně
nabízejí pomoc (a využívají k tomu nejznámější technologickou platformu) a tím nahrazují stávající
tradiční systém humanitární pomoci, který spoléhal převážně na zřizování evakuačních center,
přidělování lůžek a lůžkovin apod. Potvrzením tohoto trendu je i reakce po sebevražedném
výbuchu v Manchester Areně,129 kdy prakticky okamžitě po události začali dobrovolníci nabízet
ubytování zdarma, včetně občerstvení.130
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Požár 24patrového domu Grenfell Tower v Londýně 14. 6. 2017, celkem 71 obětí.
Vlastní rozhovor s manažerem krizového řízení v Britském Červeném kříži Simonem Lewisem pořízený dne
15. 9. 2017 v Londýně v centrále Britského Červeného kříže.
128
Neboť bez této registrace není možné realizovat propojení nabídky a poptávky a bezplatné nabídky od
dobrovolníků nejsou poptávajícími viditelné.
129
„Manchester Arena Bombing“: k teroristickému útoku došlo 22. 5. 2017, celkem 23 obětí a 500 zraněných.
130
Na twitterovém hashtagu #roomformanchestr je možné vysledovat, že první nabídky na ubytování a
bezpečný úkryt se objevily přibližně ve 30. minutě po útoku.
127
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5.4 Dopady na humanitární systém (závěry)
Schéma 5.1: Technologické novinky působící na humanitární systém

Pokusil jsem se ukázat, že nové technologie nepůsobí jen na kvalitu jednotlivých prvků
humanitárního systému, což se od nich očekává, ale mění celou jeho kvalitu, a to se dosud
nepředpokládalo. Pro systém je nyní velmi těžké přijmout fakt, že sociální sítě se často stávají
druhým operačním střediskem, virtuálním krizovým štábem, který dokáže přes veřejné mínění, a v
důsledku toho i tlakem na politiky přiřazovat priority záchranných operací, dokáže i celosvětově
přesměrovat pozornost na jednu konkrétní katastrofu a zájem o jiné naopak utlumit. Tímto
způsobem dokážou sociální sítě také přesměrovat poskytovanou pomoc nebo finanční sbírky často
účinněji a pružněji než organizace určené pro stanovování priorit katastrof, jako je například
OCHA. Tato schopnost však jindy může být naopak nežádoucí.
Také jsem ukázal, že dostupnost technologií (konkrétně mobilních telefonů) v krizových
oblastech a jejich masové rozšíření v poslední době vedlo i k rozšířenému přístupu k mobilním
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aplikacím. Tentokrát se technologie přesouvají do rukou těch, kteří jsou katastrofou zasaženi, a
dávají jim do rukou mocný nástroj, jak si pomoci sami. Na příkladu kombinace moderní
technologie a moderní sdílené ekonomiky Airbnb jsem ukázal, že tradiční systém, jenž v případě
humanitárních událostí zná a používá centrálně řízený zásah a centrálně řízené zajištění ubytovací
kapacity pro zasažené osoby (povodně, teroristické útoky apod.), najednou přechází do
decentralizované podoby mnoha poskytovatelů volného ubytování, dokáže kapacitně a časovou
flexibilitou převýšit tradiční systém a v tomto případě být ještě součástí marketingové politiky
firmy založené na myšlenkách sdílené ekonomiky. Na jiném příkladu, aplikace Zello, jsme viděli,
že oproti minulosti se osoby zasažené povodní v Louisianě poprvé staly aktivními aktéry. Oproti
tradičnímu systému, ve kterém lidé na centrální linku nahlásili nouzovou událost, jsou nyní těmi,
kdo svůj stav nouze sdílejí s tisíci ostatními, včetně dobrovolníků, kteří se se stejnou technologií v
ruce pouštějí do jejich záchrany. Tradiční systém v tomto případě dokonce kapacitně nezvládl nápor
volání a žádostí o pomoc a hazardoval tak s životy osob v nouzi. Nová aplikace se stala
„samonaváděcí pomocí“ využívající technologii, kterou tradiční systém nezná, nepoužívá a ani ji
nedokáže flexibilně přijmout (navíc s rizikem, že taková technologie bude krátce na to opět
nahrazena jinou), přestože jde o technologii, která je zdarma. Nová technologie navíc umožňuje
masivní nástup nového humanitárního aktéra – spontánních dobrovolníků,131 kteří mají lepší
technologii, lepší informace a větší flexibilitu při záchraně.
Veřejná média, tradiční i sociální, se pak logicky ptají a kritizují představitele tradičního
humanitárního systému. V tomto ohledu nedokáže tradiční humanitární systém vstřebat impulsy
nových technologií, neboť to jsou impulsy natolik silné, že přímo rozrušují jeho základy. Navíc
technologie dokážou propojit osoby ze systému (volající o pomoc) s lidmi mimo systém (tisíce
nadšenců připravených je zachránit) a obejít tak klasické systémové vazby, na které je humanitární
systém po léta zvyklý.

131

Tématu spontánních dobrovolníků se věnuje celá II. část této práce.
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6. Finanční svět a humanitární systém
Vztah mezi financemi a humanitárním systémem je možné analyzovat z mnoha úhlů, avšak z mého
pohledu je klíčová otázka, do jaké míry finanční mechanismy spojené s humanitární pomocí
ovlivňují samotný humanitární systém. Tedy zda podstata systému může být financemi ovlivněna
tak, že dojde k jeho kvalitativní změně. Pokud v tomto případě ponecháme stranou zásadní spor
mezi přesahem humanitární pomoci do rozvojové pomoci a naopak (což bývá často jediným
slyšitelným diskursem), identifikoval jsem následující finanční jevy a nástroje, které působí na
podstatu humanitárního systému.

6.1 Finanční síla v rukách humanitárního oligopolu
Celý humanitární sektor je dlouhodobě financován pouhou pěticí hlavních dárcovských států (USA,
Velká Británie, Německo, Švédsko a Japonsko) a Evropskou unií jako takovou, což dohromady činí
66 % celkového financování (pokud se započtou všechny státy Evropy a Severní Ameriky, tak tento
podíl dosahuje dokonce 83 %). (Development Initiatives, 2015, s. 30–34) Tak vysoká finanční
koncentrace v rukách několika donorů samozřejmě vyvolává otázku, zda sám systém není příliš
zranitelný, když závisí na tak malé, byť bohaté skupině. Rovněž vzniká přirozená otázka, do jaké
míry je tento systém dostatečně pluralitní, aby mohl odrážet zájmy a potřeby humanitární asistence
kdekoliv na světě, a to bez politických priorit. Vznikají obavy, že takto nastavený systém může
velmi snadno preferovat pouze priority svých hlavních dárců, kteří mohou do humanitární politiky
přenést vlastní politické a bezpečnostní priority. (Stoddard et al., 2007, s. 21)
Malý počet donorů s tak velkým finančním vlivem a silou má za následek přesun
finančních prostředků na další málopočetnou, byť již trochu širší, skupinu druhé úrovně složenou z
organizací a agentury OSN a velkých mezinárodních nevládních organizací (INGO). Jejich finanční
podíl oproti skupině třetí, čtvrté a další úrovně, složené ze středně velkých a malých nevládních
organizací, je tak výrazně vyšší. Proto někteří autoři tento systém nazývají jako „oligopolní
humanitární systém“. (např. Collinson a Elhawary, 2012, s. 19) Na druhou stranu je třeba uznat, že
tento systém přináší jednu zásadní výhodu, kterou je úspora „transkačních poplatků“,132 takže
přínosy jsou na straně efektivnosti spravovaných prostředků a s tím spojeného reportování. (Poole,
2014, s. 24) Jiní autoři si zase všímají nebezpečného jevu, kdy takto silní donoři a jejich úzká
skupina příjemců společně dokážou silově přetlačit místní vládu, a to zvlášť ve státech, jež jsou

132

Každá úroveň (organizace) si z řetězce odebere tzv. „overhead costs“, tedy podíl (7–9 %) na administrativní
chod své organizace.
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buď na hranici rozpadu, nebo je výkonnost jejich státní správy velmi nízká.133 (Duffield, 2007, s.
28) Duffield dokonce hovoří o tom, že tito aktéři vykonávají na daném území exkluzivní „nestátní
suverenitu“.134 Finanční převaha a síla často umožňují silným humanitárním aktérům vést
samostatnou politiku a sledovat vlastní cíle, které podle Duffielda mohou být někdy dokonce v
rozporu s místní legitimní vládou.135
Jiní autoři si zase všímají toho, že pod vlivem silné finanční koncentrace vzniká
nebezpečný jev tzv. „korporatizace“,136 kdy velké rozpočty vedou ke zbytnění některých struktur v
rámci organizace, což je známý jev ze světa velkých korporací. Tím dochází ke skryté změně v
prioritách, od priority humanitární k prioritě velikosti a obratu organizace. (Cunningham, 2012, s.
109) Vše začíná být podřízeno výkonnostním ukazatelům a k jejich plnění za každou cenu (pro
velké korporace je navíc typické, že sledují především růstový cíl, tedy expanzivní). To má za
následek, že i přes veškeré proklamace, že je třeba uhájit finanční inkluzi a zahrnout do
humanitárního systému také menší aktéry a více rozmělnit tuto silnou finanční koncentraci, není
takový cíl dosažitelný právě proto, že by šel přímo proti růstovému a výkonnostnímu cíli velkých
organizací (dělit se o svůj rozpočet i při vědomí, že se zvýší efektivnost poskytované pomoci, není
totiž jejich prioritou). (OSN, 2016) Kromě toho se zůstatková částka kvůli „overhead costs”
zmenšuje a zájem na efektivním využití takto dále poskytnutých prostředků klesá, a to právě kvůli
„korporatizaci“, tedy nezájmu o reálné výstupy a naopak přílišnému důrazu na výkonnostní
ukazatele, které se staly prioritou.

6.2 Hotovostní transfery aneb jak vynechat všechny prostředníky
Dalším finančním faktorem, který bezprostředně působí na humanitární systém, je poměrně nový
fenomén tzv. „hotovostních transferů“.137 V tomto případě dochází k propojení efektů plynoucích z
nových technologií a nových finančních instrumentů. Sám nápad rozdávat lidem zasaženým
katastrofou přímo hotovost není nový a již se v historii osvědčil. Byl to však nástroj komplikovaný
z pohledu kontroly a efektivní správy (míval podobu různých poukázek, které opravňují zasaženou
osobu k nákupu potravinových nebo nepotravinových předmětů denní potřeby). Rozvoj technologií
však přinesl několik inovací umožňujících vyřešit oba problémy současně, zajistit kontrolu, aby
finanční dávky byly vydávány opravdu potřebným, a zároveň splnit nároky na efektivitu, neboť
133

Například Haiti, Somálsko, Jižní Súdán, Afghánistán.
Anglicky „non-state sovereignty“.
135
Podle Collinsona rozpočet některých organizací běžně převyšuje dvakrát a vícekrát rozpočty států příjemců,
jako jsou například Rwanda, Sierra Leone nebo Středoafrická republika. (Collinson a Elhawary, 2012, s. 19)
136
„Korporatizace“: v přeneseném významu jde o trend, kdy se organizace rychle rozrůstá, přeměňuje se
organizačně (nikoliv právní formou) a začíná se svými cíli, řízením a kulturou podobat velkým, většinou
nadnárodním firmám, pro které se zažilo označení „korporát“.
137
Anglicky „cash transfers“.
134
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správa tohoto instrumentu je velmi levná, nenáročná a účinná. Posledním důležitým aspektem
hotovostních transferů je jejich nepodmíněnost, tedy to, že výplata stanovené částky není vázána na
splnění nějaké jiné podmínky (například povinnosti pracovat), což je v přímé vazbě na zachování
důstojnosti pohromou zasažených lidí a zároveň se ponechává svoboda jejich rozhodnutí, jak s
prostředky naloží.
Technické novinky, které umožnily nástup nové generace hotovostních transferů, jsou
spojené jak s používáním mobilních telefonů, tak s technologiemi daktyloskopie, které lze využívat
při výběrech z hotovostních samooobslužných terminálů (např. bankomaty). Využívání mobilních
telefonů je opravdu přelomové, neboť počet jejich uživatelů je vyšší než počet majitelů bankovních
účtů a zřízení nové platební služby přes mobilní aplikaci je násobně levnější a efektivnější než
zřízení bankovního účtu. Ve výsledku služba vypadá tak, že majitel mobilního telefonu a příslušné
aplikace dostane na svůj virtuální účet přidělenu disponibilní částku, kterou může utratit přiložením
mobilního telefonu ke speciálnímu terminálu (podobnému jako při platbě bankovní bezkontaktní
kartou) v síti obchodů v lokalitě, kde zasažené osoby žijí.138 Obdobné řešení nabízí další technická
novinka, která se již ujala v praxi. Jde o snímání oční duhovky klienta na bankovních terminálech
umožňujících vydávání hotovosti. V tomto případě postačuje, že příslušná zasažená osoba projde
úvodní registrací (tak jako dosud), kdy je nasnímána oční duhovka (podobně jako při vydávání
biometrických cestovních pasů) a klient je zanesen do systému. Kdekoliv a kdykoliv tento klient
následně navštíví bankomat s vestavěným biometrickým rozhraním, zjistí svůj aktuální stav peněz
na účtu a může provést výběr hotovosti bez další verifikace. Kromě toho, že je tato technologie
bezpečná a odolná i vůči případné ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu (oproti předchozímu
modelu), je i velmi flexibilní v případě, že se jedná o osoby na cestě (migranty) a distribuce
hotovosti tak není závislá na místě pobytu zasažené osoby. Jako další výhodou se ukazuje fakt, že
biometrické ověřování totožnosti otevírá tuto službu i pro osoby negramotné nebo nemajetné,
protože pro ovládání bankomatu není třeba ani specifická dovednost, ani znalost hesla (PINu) apod.
Existují samozřejmě i varianty méně sofistikované jako například využívání magnetických karet, na
které jsou posílány finanční prostředky.139
Smyslem popisu technických podrobností výše uvedených variant nebylo ukázat jejich
technickou stránku, ani popisovat výhody každé z nich. Cílem bylo ukázat, že tyto technické
možnosti a nové finanční instrumenty umožňují dvě důležité věci. Zaprvé zcela osvobozují
příjemce pomoci od závislosti na distribučních kanálech a od omezené nabídky organizací, které
zajišťují materiální humanitární pomoc. Svoboda v rozhodování o tom, co a kde si dotyčný za
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Rozmístění takových terminálů do obchodů není technicky ani finančně náročné.
Tento systém jsem například osobně viděl na východní Ukrajině ve městech s velkou koncentrací vnitřně
přesídlených osob z Donbasu (např. Dnipro), které v rámci sítě samoobsluh využívaly nabité karty od
Německého Červeného kříže.

139
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peníze koupí, vede k větší efektivitě pomoci140 a k větší důstojnosti.141 Druhým důležitým efektem
je fakt, že se musí změnit a přizpůsobit i role organizací, které zajišťují distribuci humanitární
pomoci. A to je pro mnohé zcela revoluční novinka, neboť v tradičním systému se právě tato
činnost jeví jako ta primární a základní. Je to i nejčastější představa veřejnosti, že humanitární
pomoc musí mít podobu materiální a že existují nějaké distribuční kanály, jež rozdělení pomoci
zajistí. Je to i často lákává představa pro všechny zaměstnance a dobrovolníky, kteří se do světa
humanitární pomoci vnoří – být na místě a rozdávat pomoc. Hotovostní transfery znamenají, že tato
role už nemusí být vždy zapotřebí, že naopak organizace zajišťující distribuci pomoci musejí
ustoupit do pozadí a naučit se zcela jiným, méně viditelným a mediálně méně vděčným
dovednostem, jako je analýza místního trhu, ekonomických souvislostí a místní kultury.
To, že se jedná o velmi perspektivní nástroj humanitárních operací budoucnosti, potvrzuje i
fakt, že je mu věnována pozornost na nejvyšší úrovni OSN a prakticky všichni velcí donoři a
humanitární organizace se tímto tématem zabývají. V roce 2015 byl proto zřízen zvláštní panel
zastoupený napříč všemi rozhodujícími organizacemi, který má za úkol nastavit mechanismy
fungování hotovostních transakcí do budoucna tak, aby se jejich objem zvedl ze současných
zanedbatelných 6 % objemu celkových výdajů na humanitární pomoc na procento výrazně vyšší.
Závěrečné memorandum, k němuž panel dospěl, doslova říká: „Je nutné nastavit stávající
humanitární systém tak, aby uspokojoval potřeby příjemců humanitární pomoci, místo aby
zajišťoval distribuci toho, co jsou humanitární organizace ochotny poskytovat nebo čím jsou
aktuálně na skladě vybaveny. To souvisí se zvýšením transparentnosti celého systému, snížením
nákladů na dodání pomoci, s podporou místních trhů, pracovních příležitostí a komunit, s posílením
finanční inkluze zasažených osob, zvýšení rychlosti a flexibility pomoci a také se zvýšením svobody
volby a větší kontroly nad vlastními životy zasažených osob.“142 (ODI, 2015, s. 8)

6.3. Crowdfunding jako drobná „laparoskopie“
Crowdfunding je nejen pro humanitární sféru úplnou novinkou a je využíván teprve posledních pár
let. Šíření žádosti o příspěvek na humanitární věc prostřednictvím sociálních sítí se velmi osvědčil
a ukázal na výhodu rychlosti, transparentnosti a planetární dostupnosti. Například v rámci kampaně
„#HelpCalais“, kterou na sociálních sítích založilo osm lidí s cílem vybrat 1 000 britských liber, se
nakonec podařilo získat podporu od 1 893 jednotlivců z celého světa v celkové výši 53 000

140

Je obecně známým faktem, že obsahy humanitárních balíčků nejsou a nemohou ze své podstaty mít
optimální složení pro všechny příjemce.
141
Z mé osobní zkušenosti vede větší důstojnost k větší proaktivitě zasažených osob a také k větší snaze zapojit
se do řešení vzniklé situace.
142
Citovaná věta z dokumentu byla při překladu zkrácena.
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britských liber. (The Resource Alliance, 2017, s. 7) Tento příklad ukazuje, jak rychle a efektivně se
na konkrétní záležitost humanitárního charakteru dají získat peníze, přitom transakční náklady jsou
nulové a každému individuálnímu dárci je zaručena naprostá transparentnost a garance toho, na
jaký projekt budou peníze použity, případně že budou vráceny zpět. Tato nová finanční technologie
nastavuje zcela nový vztah mezi dárcem a příjemcem a ruší celý řetězec mezičlánků a organizací,
které se v tradičním systému mezi těmito dvěma hlavními aktéry nacházejí. Pro tradiční
humanitární systém jde tak o „hozenou rukavici“.

6.4 Komunitní spoření a utrácení při katastrofách
V souvislosti s fenoménem měnícího se světa humanitární pomoci je dobré zmínit ještě jeden
finanční aspekt, který narušuje dosud vžité a fungující mechanismy. Studie zabývající se
postkatastrofickou situací po několika přírodních katastrofách v oblastech Payatas a Mont Mayon143
si všímá iniciativy „The Homeless People’s Federation Philippines, Inc.“ (HPFP), jež vznikla
spontánním sdružením dobrovolníků a lidí žijících v oblastech často zasažených katastrofami. (Co,
2010) Tato organizace se zaměřuje na osoby nacházející se ve velmi chudých podmínkách a navíc v
oblastech s vysokým stupněm rizika přírodní katastrofy144 a s nemožností se přestěhovat do
bezpečnější oblasti. HPFP se zprvu zaměřovala na poskytování tzv. „mikroúvěrů“ a finanční
výpomoci pro tyto obyvatele, ale po sérii katastrof dospěla k následujícímu zjištění. Jako velmi
efektivní se jim osvědčil model, kdy se v komunitě, která již prošla několika pohromami, zavede
model komunitního spoření, kdy každý přispívá, byť minimální částkou. Tím se velmi zvýšila
angažovanost členů komunity, kteří se bezprostředně po katastrofě začali věnovat poskytování
zdravotnické, psychosociální a materiální pomoci členům zasaženým pohromou. Dále spontánně
vznikly malé pracovní skupiny, řízené jedním vedoucím, které se zaměřily na organizaci
záchranných prací a obnovu po katastrofě.
Je příznačné, že tyto pracovní skupiny neměly svůj základ na místní komunální
(zastupitelské) úrovni, byť do svých řad často zapojili zástupce z místních úřadů. Volba proběhla
samostatně a komunita existovala nezávisle na místní vládě. Další aktivitou této skupiny byla cílená
akumulace prostředků, které měla komunita našetřené před pohromou nebo je začala získávat
bezprostředně po ní. Počáteční obavy, že lidé nebudou po katastrofě spořit, se nepotvrdily, naopak
počet spořících vzrostl a důvěra v systém spoření také. Získané finanční prostředky byly použity na
nákup nových pozemků, kam by se mohla komunita přestěhovat, a také na materiál a výstavbu.
Tento model přesídlení řízený na úrovni komunity se osvědčil a prokázal, že je rychlejší a levnější
143

Payatas (Filipíny): povodně a sesuvy půdy v roce 2000; Mont Mayon (Filipíny): povodně a sesuvy půdy
způsobené tajfunem Durian v roce 2006.
144
Většinou se jedná o sociálně vyloučené skupiny, jejichž nejčastější obživou je sběr odpadků na skládkách.
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než obdobné vládní programy (na centrální úrovni), které byly velmi byrokratické a málo úspěšné.
Komunitní program přesídlení se musel vypořádat pouze s byrokracií dokumentační (výpis z
pozemkových knih, opatření povolení a potřebných razítek), kdežto samotný proces byl velmi
flexibilní.
Studie ve výsledku shrnuje, že komunitní princip spojený s vlastním spořícím modelem
prokázal, že v okamžiku katastrofy se spouští vnitřní (komunitní) mechanismus dobrovolnictví
(zaměřený primárně na členy komunitního spoření) a že v prvních okamžicích dokázal zastoupit
většinou nefunkční humanitární systém vlády, který se spouští se zpožděním a většinou se redukuje
na distribuci materiální humanitární pomoci. Dále se ukázalo, že tento model nahradil vládní a
nevládní modely obnovy v podobě využití finančních prostředků (do velké míry tím řeší tzv.
závislost obětí katastrof na humanitární pomoci a na dárcích) a v relativně krátkém čase zajistil
přesídlení, které by jinak centrální systém nezvládl. Toto se odehrálo bez vlivu a zapojení místní
vlády (městské nebo regionální). Tradiční centralizovaný systém tak byl nahrazen „spontánním
komunitním systémem“.
Byť je možné s některými závěry studie nesouhlasit, jako například s plošnou
proveditelností těchto doporučení (uvedené komunity mohou být specifické například v míře
vzájemného pomáhání a soudržnosti), je také třeba zdůraznit významný faktor, který ve studii nezní
příliš hlasitě – to, že komunitní spoření i následné kroky provedené komunitou vyžadují vyšší
stupeň organizovanosti a plánování, což nebývá pro tyto komunity, zvyklé žít ze dne na den, zrovna
běžné. Tento dodatečný servis byl dodán ze strany profesionálů z výše zmíněné organizace HPFP.
Za ocitování stojí výpovědi zástupců komunit, kteří vedli jednotlivé pracovní skupiny: „Na
celém projektu je krásně vidět důvěra a závazek zasažených rodin, že budou spořit, pomáhat si,
obnovovat území a připravovat se na budoucí pohromy, které je mohou potkat. Za necelý rok si
našetřili 500 000 filipínských pesos, a to i přesto, že je jiní od toho zrazovali. Ukázali, že se
dokážou obejít nejen bez centrální vlády, ale i bez pomoci města a že se dokážou sami postarat o
svůj rozvoj. Bylo chybou, že se jim mnozí posmívali a nechápali, proč si spoří. Dnes vidí, že jsou to
oni, kdo nemají, jak se po katastrofě přesídlit a jsou odkázáni na vládu.“ (Co, 2010, s. ix)
Ke stejným závěrům dochází i jiná studie zkoumající fenomén komunitního spoření a jeho
vlivu na dobrovolnictví a schopnost nahradit tradiční mechanismy pomoci: „Tyto skupiny
nepoužívají úspory pouze jako strategii pro financování jejich investic, ale také jako sociální
mechanismus, jak mobilizovat místní komunitu, podpořit učení se a rozvoj podpůrných systémů a
otevřít tak prostor pro nové druhy partnerství s místními vládami.“ (Yu a Karaos, 2004, s. 107)
Komunitní spoření a financování zasahuje do tradičního systému humanitární pomoci a
obnovy ještě v jednom důležitém aspektu. Spontánní komunitní akce vedoucí například k přesídlení
ohrožené komunity do bezpečnější oblasti současně znamená snížení rizika následků další
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pohromy, neboť ohrožená oblast není původní komunitou dále obývána. Tím bezprostřední
humanitární pomoc přesahuje do dalších etap tzv. humanitárního cyklu, tedy do oblasti přípravy na
katastrofy a snižování následků katastrof. „Spontánní komunitní systém“ v tomto případě nejen
nahradil tradiční humanitární systém ve všech rolích důležitých pro komunitu, ale dokázal vyřešit i
otázky spadající do kategorie tradiční rozvojové pomoci (přesídlení a snižování rizika budoucích
katastrof).

6.5 Remitence: největší „živelní pojišťovna“
Z pohledu financování celého humanitárního systému je však klíčový jiný faktor, který nabývá na
významu a síle. Jsou jím tzv. „remitence“,145 zde myšleny jako transfery peněz, které putují od
migrantů pracujících v zahraničí a zasílajících své finanční prostředky domů, do své domovské
země. Účelem těchto peněz je většinou ekonomicky pomáhat vlastní rodině nebo blízkým.
Remitence vykazují podle Světové banky vysokou míru stability (vyšší než v případě toků
soukromého kapitálu a také než přímé zahraniční investice) a rovněž představují mnohem větší
objem v absolutních číslech než oficiální rozvojová pomoc, kterou poskytují vyspělé státy na
rozvojovou pomoc méně vyspělým zemím.146 Remitence nejsou novinkou, jejich dynamika však již
ano.147
Z údajů Světové banky (World Bank, 2017b, s. 5) dále vyplývá, že z celkového počtu 250
milionů tzv. pracujících migrantů po celém světě jich 180 milionů pravidelně posílá domů svým
blízkým 200 USD měsíčně. V součtu tyto remitence často představují klíčový příjem nejen pro
jednotlivé domácnosti,148 ale i pro místní ekonomiku.149 Budoucnost remitencí se navíc zdá být ještě
významnější než doposud, neboť se daří pomocí nových technologií a aplikací snižovat poplatky za
transfer peněz ze země, kde cizinec pracuje, do země jeho původu. Průměrná výše takového
poplatku činí 8 %.150 Některé aplikace, jako například velmi rozšířená mobilní forma placení,
ukládání peněz a také peněžních transferů „mPesa“,151 umožňují provést transakci za paušální
poplatek 0,67 USD. (Ibidem)
145

Anglicky „remittances“.
V roce 2016 dosáhly remitence výše 430 mld. USD, což je téměř trojnásobek oficiální rozvojové pomoci a
téměř dvacetinásobek humanitární pomoci. (World Bank, 2017a)
147
Podle Světové banky došlo od roku 2000 k ztrojnásobení jejich celkového objemu. (World Bank, 2017b)
148
Například podle této zprávy je v Somálsku roční hrubý domácí produkt na obyvatele ve výši 250 USD,
kdežto výše měsíčních remitencí je vyšší než 300 USD, což znamená, že Somálsko z velké části ekonomicky
přežívá spíše ze zahraničních remitencí než z vlastní produkce.
149
Například v Tádžikistánu podle stejné zprávy představují remitence 42 % ročního HDP.
150
V Africe se však pohybuje mezi 12–20 %.
151
Někdy také jako „M-Pesa“ („M“ znamená mobilní a „Pesa“ je svahilské slovo pro peníze). Jde o způsob
převodu peněz pomocí mobilního telefonu a také způsob poskytování mikroúvěrů. Aplikace byla uvedena na
trh v roce 2007 společností Vodafone. Nejvíce je rozšířena v Keni a Tanzanii, dále v Afghánistánu,
Rumunsku, Albánii, Indii.
146
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Z pohledu humanitárního systému se jedná o velmi progresivní nástroj, který neakcentuje
pouze fakt, že objem neoficiálních zdrojů financování humanitárních katastrof je výrazně větší a je
mimo jakoukoliv kontrolu. Remitence také fungují podobně jako pojistka: v době krize lidé posílají
do své země větší částky než v době, kdy se nic neděje. Zároveň tito lidé (diaspora) vstupují do
systému jako noví a silní aktéři, kteří po vlastní linii významně přispívají ke zvládnutí humanitární
krize bez přispění tradičního humanitárního systému a bez jakékoliv koordinace s ním a využívají
ten nejefektivnější způsob přímého financování zasažených osob, tedy způsob, ke kterému se
tradiční systém pracně pokouší dostat v podobě „hotovostních transferů“.
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6.6 Dopady na humanitární systém (závěry)
Schéma 6.1: Finanční produkty působící na humanitární systém

V této kapitole jsem postupně ukázal, že tradiční systém financování humanitární pomoci je velmi
centralizovaný, vertikální a má znaky oligopolu, kdy největší kontrolní objem peněz ovládá jen
několik donorů (států), které darují prostředky velmi úzké skupině nevládních a mezinárodních
agentur a organizací, jež mají za úkol peníze utratit v souvislosti s humanitární krizí. Výsledkem je
sice efektivní mechanismus z pohledu správy a kontroly finančních toků, avšak daní za to je nízká
efektivnost v podobě uspokojování reálných potřeb v terénu. Protože jde o systém velmi robustní,
má znaky „korporatizace“, tedy systému, který v první řadě uspokojuje své potřeby expanze a
vykázané činnosti a nahrazuje tím princip humanity, jenž by měl stát na prvním místě. Logickým
důsledkem je menší propustnost systému pro malé organizace na národní nebo lokální úrovni. V
tomto případě jde přímo o vlastnost systému, kterou není snadné změnit nebo nahradit jedním
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opatřením (o čemž svědčí neúspěšné pokusy), ale zřejmě vyžaduje nové nastavení finančních toků
celého systému.
Na příkladu hotovostních transferů jsem vysvětlil, že se díky technologickému pokroku
rodí nový mechanismus doručování pomoci přímo k zasaženým osobám a že tento systém je velmi
autonomní, nezávislý na tradičním materiálně logistickém pojetí humanitární pomoci. Tím dochází
k erozi základní představy, jak by měl humanitární systém, na jehož dosavadní finanční
architekturu jsou všichni zvyklí, fungovat.
Příklad tzv. remitencí zase ukázal, že vedle tradičního finančního systému humanitární
pomoci existuje systém paralelní, který představuje násobně větší objem prostředků a je výrazně
efektivnější v tom, že propojuje dárce přímo s příjemci pomoci.152 Tento paralelní systém remitencí
nemusí vždy nutně vynechávat ze svého působení místní vládu (národní nebo lokální), neboť
remitence někdy míří i k těmto subjektům, ale vždy vynechává mezinárodní humanitární systém a
funguje nezávisle na něm.
Poslední příklad komunitního spoření a utrácení ukazuje, že i ty nejchudší komunity, které
bývají často zasažené přírodními pohromami, dokážou vytvořit mechanismus akumulace
finančních prostředků využitelných v případě krize ve prospěch komunity, jež je zároveň spravuje.
Systém je výrazně efektivnější než mezinárodní humanitární systém a je mnohem flexibilnější a je
také inkluzivní (dárci se stávají zároveň příjemci pomoci). V tomto případě systém existuje
paralelně a nezávisle nejen na mezinárodním, ale i na národním a lokálním systému humanitární
pomoci, a proto s ním tradiční systém ani nepočítá.

152

Prakticky dochází k absolutní internalizaci tohoto vztahu, pokud budeme chápat dárce jako člena zasažené
rodiny, který se pouze nachází mimo zasaženou oblast.
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7. Noví aktéři
Dalším důležitým konstitučním prvkem humanitárního systému jsou jeho aktéři. Ve zjednodušeném
modelu jsou aktéry příjemci pomoci (zasažené obyvatelstvo), poskytovatelé pomoci a donoři
(dárci). Jejich členění bývá různé a závisí od typu instituce, která provádí výzkum. Pro moji práci je
užitečné členění na tradiční a netradiční aktéry. (Burns, 2015, s. 477–490) Tradiční (formální)
aktéři jsou v systému od počátku, primárně do něj vstoupili za účelem poskytování humanitární
pomoci a plně se ztotožňují s tzv. humanitárními principy153 a tzv. západním vnímáním
humanitarismu.154 Jedná se o Organizaci spojených národů (OSN), mezinárodní nevládní
organizace (INGO), Mezinárodní federaci Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a
tradiční dárcovské vlády, které jsou součástí OECD-DAC (OECD Development Assistance
Committee).155 Tito aktéři zastávají různé role, někteří systém jen financují, jiní se zaměřují jen na
terénní práci a někteří dělají kombinaci obojího.
Naopak noví (neformální) aktéři jsou ti, kteří dosud působili na periferii humanitárního
systému, ale jejich sílící vliv a význam jim otevírají (ale někdy i zavírají) cestu do sféry tradičních
aktérů. Patří sem národní vlády, které buď financují, nebo přímo realizují humanitární operace, dále
soukromý sektor, ozbrojené složky (což nutně neznamená pouze státní nebo oficiální ozbrojené
složky, ale i ozbrojené organizované skupiny156), lokální nevládní organizace (NGO), samotná
zasažená komunita a jednotlivci a také tzv. noví donoři (noví opět ve smyslu, že svým sílícím
vlivem jsou více viditelní než v minulosti).
Z pohledu mé práce je důležitý právě tento okamžik, kdy tzv. noví aktéři pronikají z
periferie do středu humanitárního systému, zajímá mě, nakolik je pravděpodobné, že se stanou
pouze dalšími „novými“ aktéry tradičního systému, nebo způsobí takovou kvalitativní změnu
systému, že ten se přemění v systém nový. Pro tento průnik nových aktérů je charakteristické, že
většinou představují protipól k aktérům tradičním: soukromý sektor vs. nevládní organizace, státní
subjekty vs. nestátní, civilní vs. vojenské, náboženské vs. sekulární organizace. Rychlý nástup
těchto aktérů a jejich často opačná polarita musejí zanechat na systému nějaké znatelné stopy,
minimálně ve sféře principů a hodnot, které jsou hlavním pojivem tradičního humanitárního
systému.157 Dopady nových aktérů naznačím ve dvou rovinách, jednak na popisu jejich hlavních
153

Podrobněji v kapitole osm.
Humanitarismu se věnuje podrobněji kapitola osm.
155
OECD-DAC: fórum sdružující 30 dárců ze zemí OECD, kde se diskutuje o otázkách souvisejících s celkovým
objemem darů, které tito donoři poskytnou na humanitární pomoc. http://www.oecd.org/dac/ (poslední přístup
8. 4. 2018)
156
V češtině se běžně používají termíny jako povstalci, separatisté, partyzáni apod. V mezinárodním právu se
však přesněji označují jako „organizes armed groups“, což se odvolává na splnění pouze dvou podmínek:
aby bojovníci byli ozbrojeni a aby byli organizováni. Jaký je jejich motiv boje, již není důležité.
157
Podrobněji v kapitole osm.
154
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charakteristik, jednak na uspořádání vztahů mezi tradičními a novými aktéry.

7.1 Noví donoři a jejich vlastní humanitární vize
Ačkoli jsou všechny státy zastoupeny na půdě OSN, která má jednotnou linii humanitární pomoci
(organizačně i finančně stanovenou), tak některé z tohoto systému vybočují, a přestože jsou plátci
do systému, vytvářejí si vlastní paralelní svět humanitární pomoci, a to buď izolovaně, bilaterálně,
nebo v rámci spolupráce s jinými podobně jednajícími státy. Příkladem může být Turecko, které od
roku 2014 zaujímá přední místo mezi ostatními státy v objemu prostředků určených na humanitární
pomoc.158 (Ali, 2011) Dalším příkladem je Čína, která sice přispívá do mezinárodního systému
pomoci, ale nesplňuje kritéria tradičního aktéra systému, neboť není členem žádné instituce zřízené
pro řešení humanitárních krizí. Čína si však vytvořila vlastní specifickou pozici mimo tradiční
humanitární systém a často bývá kritizována za tzv. „státně centralizovanou pomoc“, která se
zaměřuje na infrastrukturní projekty, a to zejména v oblastech Afriky a Latinské Ameriky a vždy na
úrovni čistě bilaterální tak, aby mohla obejít všechny mezistupně občanské společnosti, jako jsou
například místní nebo mezinárodní nevládní organizace. Čína stále výrazněji ukazuje zájem stát se
nejen světovým ekonomickým hráčem, ale i globálním lídrem v oblasti poskytované humanitární
pomoci, avšak její přístup s sebou nese i riziko zvýšené volatility při výběru krizí, které se
rozhodne (většinou v souvislosti s vlastními ekonomickými zájmy) podpořit.159
Podobnou politiku zvolila nedávno i Saúdská Arábie, která je na rozdíl od Číny velmi
štědrá i v případě příspěvků do fondů OSN, ale ještě výraznější humanitární roli sehrává ve svém
vlastním programu „Nadace krále Salmána“ (KSRelief), jež se stává klíčovým aktérem při
humanitární pomoci v zemích a v projektech, které většinou souvisejí s podporou založenou na
náboženském principu. Nadace KSRelief160 zároveň přechází z pozice donora do pozice terénní
organizace, která zajišťuje humanitární pomoc v oblastech, kam se jiné agentury nemohou dostat
(například Jemen). (IINA, 2015) Zvláštní podobu má i humanitární role Kuby, která kromě toho, že
má velmi specifický a propracovaný systém přípravy obyvatelstva na přírodní katastrofy, tak se
také aktivně zaměřuje na export své humanitární pomoci v podobě zdravotnické péče do krizových
158

V případě Turecka se statistiky občas rozcházejí, neboť výpočet závisí na tom, zda se započítává částka,
kterou Turecko vynakládá na pomoc pro uprchlíky na svém území, nebo ne.
159
13. 3. 2018 Čína oznámila vytvoření Národní rozvojové a kooperační agentury, která má zastřešovat všechny
humanitární a rozvojové operace a celkově zvýšit jejich objem.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/13/c_137035513.htm (poslední přístup 6. 4. 2018)
160
„King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre“: saúdskoarabská nadace zaštítěná králem; založená v
roce 2015, centralizuje prostředky vynaložené na humanitární pomoc; Saúdská Arábie si drží primát v objemu
humanitární pomoci (33 mld. USD za posledních 10 let, což představuje cca třetinu objemu darů, který
vyčlení státy OECD); od roku 2018 KSRelief spustil elektronickou platformu umožňující maximální
transparentnost při sledování vynaložených prostředků nadace. https://www.ksrelief.org (poslední přístup 8. 4.
2018)
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oblastí, opět podle vlastního klíče a nikoliv jako součást mezinárodního systému. Uvedené státy
jednají v humanitární oblasti samostatně, avšak na síle nabývají také uskupení a sdružení států,
které si vytvářejí vlastní humanitární politiku nezávislou na světové koordinaci. Jedná se například
o ASEAN, OIC, Africkou unii161 apod. (Davey, 2014) nebo (Fan a Krebs, 2014) nebo (Zyck, 2013)
Ve výsledku zde máme několik nových trendů a zároveň výzev, před kterými humanitární
systém nyní stojí. Zaprvé roste objem prostředků nových aktérů, kteří nechtějí přispívat na globální
humanitární projekty skrz tradiční humanitární systém.162 Očekává se, že příspěvek „ne-západních“
států dále poroste a bude i nadále obcházet tradiční systém, neboť například dominantní donoři z
tzv. „států Perského zálivu“ výhradně přispívají na projekty a krize v oblasti Blízkého a Středního
východu163, asijští donoři (Čína a Indie) směřují své finance hlavně do Asie a některé státy
(například Čína a Brazílie) pojímají financování humanitárních katastrof jako prodlouženou ruku
své oficiální zahraniční politiky.
Na druhé straně privátní donoři (jednotlivci, nadace, diaspora a firemní dárci), kteří se také
vyhýbají tradičnímu finančnímu systému, začínají hrát stále významnější roli, neboť flexibilně
využívají moderní technologie k získání prostředků pro humanitární pomoc. V kapitole věnované
finančním výzvám jsem uvedl několik příkladů, jako jsou „crowdfunding“ nebo remitence, ale dále
bych mohl uvést i narůstající podíl nadací a nadačních fondů, které jsou převážně financovány z
oblasti států Perského zálivu a přitom se soustřeďují výhradně na události, které se dotýkají
islámského světa.164
Kromě diaspory, která cestou remitencí nerozlišuje mezi krizemi důležitými a méně
důležitými, a je z tohoto pohledu velmi spravedlivá, se všichni tito noví aktéři vymykají tradičnímu
systému, vybírají si krize nebo konflikty podle svého uvážení a někdy i podle mezinárodního zvuku
a naopak krize, které mají dlouhodobý charakter nebo nejsou z pohledu mezinárodního
společenství atraktivní a pro média přitažlivé, ponechávají bez povšimnutí. Ke cti tradičního
systému patří, že se snaží i tyto krize svými finančními mechanismy saturovat.

161

ASEAN: Sdružení národů jihovýchodní Asie (regionální mezinárodní organizace sdružující 10 členů); OIC:
Organizace islámské spolupráce (mezinárodní organizace sdružující 57 členů); Africká unie: panafrická
organizace inspirovaná Evropskou unií sdružující 55 afrických států.
162
Například v Bangladéši dosahují dary od „ne-západních“ států výše 70 %, v Jemenu dokonce 80 % – údaje
za roky 2007 a 2008. (Smith, 2011, s. 19)
163
Podle zprávy OECD arabští donoři (Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt aj.) v letech 2011 až
2015 směřovaly 50% svých darů do těchto zemí: Egypt, Maroko, Jemen, Jordánsko (OECD, 2017)
164
Například Bangladéš (2017 a 2018) a pomoc poskytovaná Rohingiyům v uprchlických táborech.
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7.2 Privátní sféra cítí v katastrofách svoji příležitost
Dalším stále viditelnějším aktérem je privátní sféra,165 která také není úplným nováčkem, ale dosud
na ni bylo vždy pohlíženo pouze jako na donora166 nebo dodavatele materiální pomoci, tedy jako na
jeden z článků dodavatelského řetězce, nikoliv však jako na samostatného aktéra. Dnes je privátní
sféra mnohem dále a zapojuje se do projektů zvyšování kapacit167 pro budoucí krize, do sféry
inovací, mikroúvěrů, pojištění nebo platebních systémů. Zájem privátní sféry se však soustředí
spíše na oblast přírodních katastrof a méně do oblasti bojů nebo tzv. protahovaných krizí
(„protracted crisis“), za čímž často bývá i snaha zviditelnit se při nejvíce sledovaných
humanitárních operacích většinou v zemích střední ekonomické úrovně. (Brown, 2015) Rozsah
angažovanosti privátního sektoru je výrazný: například při tajfunu Haiyan na Filipínách zajistil
privátní sektor 50 % celkové pomoci a při zemětřesení na Haiti pomoc odpovídající 70 % objemu,
který poskytla americká vláda cestou programu USAID.168 (The Economist, 2017)
Projektů, které se za poslední roky realizovaly, je mnoho. Na veřejnosti se těší popularitě
například projekt IKEA zaměřený na výrobu a distribuci montovaných domků, které se dodávají do
zasažených oblastí. Služba „Google Person Finder“169, určená pro předávání informací o osobách,
které se ocitly v epicentru katastrofy a chtějí o sobě podat zprávu okolnímu světu nebo naopak
někdo po nich pátrá.170
Nová role privátní sféry, která překonává původní představy, jak by mohly soukromé firmy
participovat v humanitárním systému, překračuje tradiční i inovační nebo kapacitní model a
směřuje do vyšších pater. Na příkladu Keni se ukázalo, že větší obchodní společnosti mají zájem
uzavírat partnerství s dalšími subjekty, jako jsou místní vláda, komunita, obchodní komora,
agentury OSN nebo nevládní organizace, s cílem působit koordinovaně a s velkou silou a větším
efektem na zasažené obyvatelstvo.171 (Drummond a Crawford, 2014) Důležité je, že na tento nový
trend velmi pružně zareagovaly národní vlády, které tyto tzv. „networked collaborations“172 vítají a
vidí roli firem právě zde a tím se i odklánějí od tradičně vnímané role firem jako dárců nebo
dodavatelů humanitární pomoci. Působení těchto silných konsorcií má za následek efektivní pokrytí

165

Zahrnuje hlavně obchodní společnosti velké, střední i malé, ale také jejich nadační a filantropické odnože.
Někdy se používá označení „cash cow“.
167
Anglicky „capacity building“.
168
USAID („United States Agency for International Development“): agentura spadající pod americkou vládu a
zajišťující zahraniční pomoc a rozvojové projekty.
169
Aplikace vznikla v roce 2010 při zemětřesení na Haiti.
170
Podobně si z osobní zkušenosti vzpomínám, že „Jet Airways“ (největší indická letecká společnost)
poskytovala zdarma přepravu balíčků s pomocí do Nepálu, a to po dobu asi jednoho měsíce. Podobně
T-Mobile tehdy celosvětově zrušil roaming pro volání do Nepálu.
171
Příkladem může být projekt „Kenyans for Kenya“.
172
Volně a v kontextu přeloženo: „síťové spolupráce“.
166
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mezer v připravenosti země na katastrofy173 (tzv. „disaster preparedness“) a vyvolává významný
tlak na tradiční humanitární organizace, které si kdysi jako poslání zvolily poskytování pomoci do
tzv. bílých míst, tedy na ta místa, o která privátní, ziskově orientovaný, sektor neměl zájem. Nyní se
ukazuje, že jako kontrast k „neziskovým“ organizacím se objevují „ziskové“ firmy, které se hlásí k
odpovědnosti a cestou konsorcií a sdružení začínají ta bílá místa pomalu zaplňovat. (Brown, 2015)
O tom, že se nejedná pouze o krátkodobý nebo náhodný marketingový nebo „Public
Relations“ efekt, ale o promyšlenou strategii,174 která se za poslední roky projevuje i v jiných
oblastech, svědčí několik výzkumů a studií, jež se na toto téma uskutečnily. Podle studie provedené
konzultační firmou Boston Consulting Group175 se významná část velkých společností začala
zaměřovat na velmi specifickou pomoc při katastrofických událostech. Nejde pouze o spontánní
krok, ale o promyšlenou strategii. Etická otázka a sociální kontext takového jednání jistě stojí za
zvláštní pozornost, ale nejsou předmětem mé práce. Důležitý je naopak reálný dopad, který jejich
činnost má při vypuknutí katastrofy a při zapojování všech dostupných prostředků a kapacit na
pomoc lidem zasaženým katastrofou a na pomoc těm, kteří se rozhodnou zasaženým osobám
pomáhat (a zde již nejde pouze o dobrovolníky, ale i o profesionální jednotky). Mění se tím
rozložení sil a soukromý sektor získává významnou vyjednávací sílu právě při katastrofách, což je
možné považovat také za měnící se svět humanitární pomoci.
Podle této studie si například společnosti Airbnb, DHL a Walmart176 vybraly cestu být
dominantními organizacemi v případě katastrof. DHL sestavilo vlastní záchranné logistické týmy,
které mají být nasazeny v případě katastrofy a mají za úkol co nejlépe vyřešit otázku logistické
podpory při zásobování zasažených oblastí.177 Podobně i Walmart zajišťuje svými silami logistiku
pomoci nejen v USA, ale po celém světě od Nepálu po Velkou Británii. (Slavin, 2017)
Tohoto jevu si čistě z ekonomického hlediska všímá i autorka monografie o budování
obchodních značek Anne Bahr Thompson (2017a), která popisuje jev zvaný „brand citizenship“.178
Jeho podstatou je, že velké světové značky si uvědomují, že se mění jejich pozice na trhu v
souvislosti s aktivitami spotřebitelů, kteří se zcela neočekávaně stávají jedněmi z podílníků
společnosti a nejsou tedy jen pouhými spotřebiteli. Tím autorka vysvětluje i paradox, jímž se mnozí
ekonomové zaobírali ještě před Miltonem Friedmanem, který jiný než ekonomický model

173

Například partnerství IKEA-UNHCR nebo DHL-UNDP-letiště v Káthmándú (logistická příprava letiště na
další zemětřesení) aj.
174
Někteří autoři hovoří o tzv. „post-CSR fázi“. (Zyck a Kent, 2014, s. 18)
175
Studie mimo jiné slouží jako analytický materiál pro ředitele velkých korporací a ukazuje, jaký je trend v
angažovanosti soukromých firem a jejich zaměstnanců při budování a vylepšování jejich sociálního vnímání
na veřejnosti.
176
DHL je jednou z největších přepravních firem na světě. Walmart je americký řetězec velkých diskontních
domů s pobočkami po celém světě.
177
Například cyklon Winston na Fidži v roce 2016. (Slavin, 2017)
178
Volně a v kontextu přeloženo jako „značka občanství“.
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maximalizující zisky a velikosti podílů spoluvlastníků nepřipouštěl. Snahy o tzv. „sociální audit“179
nebo závany altruismu a idealismu uspokojivě nevysvětlovaly praktické zkušenosti z terénu.
Autorka knihy provedla tříletý výzkum mezi top managementem velkých firem se zaměřením na
hodnotu firemní značky a došla k závěru, že se jejich představy a zkušenosti liší od představ
akademiků. Manažeři a šéfové velkých korporací svorně přiznávali, že v posledních letech se velmi
komplikuje vztah mezi hodnotou značky a zákazníky. Zákazníky dnes považují za stále více
ovlivněné idealismem, který více a více tlačí na rovnost a férovost v každodenním byznysu.
Zákazníci přestávají věřit někdy až příliš umělým reklamám a marketingovým trikům, jež cestou
falešné filantropie usilují o přízeň zákazníků.
Naopak model „brand citizenship“ vtahuje zákazníky do hry a i z ekonomického pohledu
dává tato politika smysl, neboť propojení značky s komunitami je investicí do značky, jejíž hodnota
roste, a tím roste i objem prodejů a ekonomické hodnoty firmy. Na rozdíl od nejistého a někdy
falešného altruismu maskovaného často nevkusnou a nerealistickou reklamou, která často vede i k
ekonomickým ztrátám nebo k nejistým ziskům, má proces budování značky společně se zákazníky,
a to cestou opravdové participace na veřejném životě a na řešení společenských problémů, mnohem
prokazatelnější kladné efekty.
Co je však důležité z pohledu mé práce, je paralela mezi masovou angažovaností
dobrovolníků jako nových aktérů v humanitární pomoci a angažovaností zákazníků
(„kvazi-podílníků firem“) na rozvoji firmy. Autorka přímo uvádí: „Počínaje rokem 2011 začali
respondenti v našem výzkumu vyjadřovat přesvědčení, že privátní sektor – firmy jsou lépe vybaveny
a připraveny k tomu řešit problémy, od obyčejných, každodenních až po velké události a katastrofy
dnešní doby. Náš výzkum rovněž ukázal, že lidé rádi podporují ty firmy a společnosti, které
demonstrují, že mají na srdci především zájmy svých zákazníků a zaměstnanců.“ (Thompson,
2017b) A dodává, že studie potvrzuje nový trend, kdy zákazníci nejprve chtějí, aby značka (firma)
uspokojila tzv. „me-first orientation“ (tedy aby přinesla zákazníkovi požadovaný užitek), ale hned
vzápětí, aby splnila druhé kritérium „me-to-we continuum of brand citizenship“ (tedy aby se značka
odpoutala ode „mě-zákazníka“ a mířila k „nám-k vyšším potřebám a hodnotám společnosti“180).

179
180

Termín zavedl profesor Theodor Kreps ještě před érou Miltona Friedmana.
Anglicky „the collective we“.
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7.3. Armáda, ozbrojené skupiny a „nekinetická vojenská síla“
Zapojení armád do poskytování humanitární pomoci v zasažených oblastech také není novinkou a
našli bychom mnoho historických příkladů a paralel. Mění se však podoba, v jaké se ozbrojené síly
zapojují do aktivit, které ještě nedávno byly čistě doménou humanitárního systému. Jak bylo
uvedeno již v předchozích kapitolách, tak od padesátých let dvacátého století je spojována vojenská
aktivita s tzv. „humanitárními intervencemi“, což nemuselo mít až tolik společného se snahou
vyřešit v dané zemi humanitární krizi za pomoci vojenské síly, ale spíše to bylo využíváno jako
politická obhajoba pro vojenské operace v zahraničí. Pokud s operací byla opravdu spojována
humanitární pomoc, pak měla charakter „měkké síly“181 s cílem získat pro své zájmy místní
obyvatelstvo a získat si jeho náklonnost.182
Po skončení studené války se vztah mezi vojáky a humanitárním světem proměňuje a
objevují se humanitární operace, které zajišťuje armáda, avšak zcela mimo bojiště.183 Podíl
politických a vojenských zájmů při těchto operacích klesá ve prospěch větší efektivnosti a využití
humanitárních zdrojů v zasažené oblasti. Dalším způsobem, jak se armáda zapojuje do humanitární
sféry, jsou operace, které stojí na pomezí operací čistě humanitárních a politicko-vojenských.
Příkladem jsou tzv. „Provinční rekonstrukční týmy“,184 které se objevily po skončení hlavních
vojenských operací v Afghánistánu a v Iráku. Poslání těchto PRT týmů je smíšené a zahrnuje
zajištění bezpečnosti v oblasti, rekonstrukci oblastí postižených válkou a má v sobě také prvky
rozvojové pomoci. Ve všech uvedených příkladech se odborníci neshodují a někteří z nich jsou
skeptičtí, neboť jako hlavní riziko je vnímáno stírání hranic mezi vojenskými a civilními
humanitárními operacemi, což bylo sledováno zvláště v Afghánistánu a Iráku, kde docházelo ke
změně vnímání humanitárních pracovníků ze strany civilního obyvatelstva, které už často nebylo
schopno rozlišit, kdo je voják plnící bojovou misi, kdo voják plnící humanitární misi a kdo je
humanitární pracovník vypadající jako voják nebo je jen vojáky chráněný. Změněné vnímání má
velký dopad na aplikaci humanitárních principů, na nichž je tradiční humanitární systém postaven,
neboť právě vnímání nestrannosti a neutrality ze strany příjemců pomoci je pro tento systém
klíčové. Je nutné ale podotknout, že studie, které zjišťovaly, zda společně s tzv. „militarizací
pomoci“185 souvisí i trojnásobné (Krahenbuhl, 2011) zvýšení útoků na humanitární pracovníky a
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Anglicky „soft power“.
Anglicky „win over the hearts and minds“.
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Například nedávná operace Operation United Assistance v Africe v rámci epidemie eboly v roce 2016-17;
historicky dříve například katastrofa způsobená cyklonem v Bangladeši v roce 1991, hurikánem Mitch v
Latinské Americe v roce 1998 apod. (Hofmann, 2009)
184
Anglicky „Provincial Reconstruction Team (PRT)“: podrobněji rozpracováno ve třetí kapitole a také v
kapitole číslo osm.
185
Podrobněji vysvětleno v kapitole osm.
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počet obětí, tento vztah neprokázaly (Zwitter, 2008), přestože se právě toto uvádí jako argument
proti zapojování vojenské síly do činnosti humanitárních organizací.
Uvedený trend bude pravděpodobně pokračovat. Je zcela běžné, že státy i humanitární
organizace se samy obracejí na vojáky s žádostí o aktivní zapojení a zájem o tuto „armádní službu“
roste. (Bollentino, 2016) Stejně tak je možné očekávat rostoucí popularitu komplexních řešení, kdy
se do dlouhodobých a komplexních krizí zapojují vojáci, a to včetně forem, které nejsou pro
armádní složky vůbec typické (například programy spojené s podporou zemědělství, genderové
otázky a násilí apod.). (Martinez, 2013, s. 2) Tato tzv. „nekinetická vojenská síla“ se stává součástí
širších programů mezinárodního společenství, jež v oblastech s protahovanými konflikty a
hrozícími rozpady států uplatňuje nový princip „komplexního vládního řešení“, které zjednodušeně
řečeno řeší komplexní otázky bezpečnosti, rekonstrukce a rozvoje napříč vládami a ministerstvy.186
Otázkou však zůstává, jak je tento přístup v souladu s pojetím humanitární pomoci v rámci
tradičního humanitárního systému, neboť nejméně v oblasti hodnot a principů nastává zásadní spor
o budoucnost tohoto systému. Zvlášť citlivou se stává tato otázka v případě států, které se vymezují
vůči západnímu tradičnímu systému, a kdy právě pojítko mezi vojenskou silou a humanitární
činností nevládních aktérů je důvodem (někdy i oprávněným) pro uzavírání se před systémem a
vytváření systémů paralelních jako alternativ k těm tradičním. Tento efekt působí plošně, neboť
státy jsou velmi vnímavé vůči zkušenostem s vojenskou a civilní správou v jiných zemích.
Důsledkem tohoto zhoršeného náhledu na humanitární pomoc při ozbrojeném konfliktu je i
zhoršení přístupu humanitární pomoci do míst, kde je nejvíce třeba (například aktuálně Sýrie, Irák,
Afghánistán, Pákistán a Somálsko), pomoc je pak rozdělována nerovnoměrně, což zpětně vede k
dalšímu prohloubení příkopu mezi bojující stranou a humanitárním sektorem, neboť se tím
(nesprávně) potvrzuje představa, že humanitární pomoc je určena jen pro některé – pro politicky
žádoucí. (Ferreiro, 2012)
Samostatnou podkapitolou tohoto tématu je poskytování humanitární pomoci jinými
ozbrojenými aktéry. Do popředí se dostává otázka ozbrojených organizovaných skupin,187 jako jsou
například Tálibán, aš-Šabáb, Hizballáh nebo Islámský stát. Každý z nich přistupuje k pojetí
humanitární pomoci po svém. Například Islámský stát zřídil vlastní organizaci na zajištění
humanitární pomoci, Hizballáh provozuje nemocnice, Tálibán má zase vytvořený samostatný
systém komunikace s jednotlivými organizacemi působícími v oblasti a aš-Šabáb představuje
ukázku měnícího se přístupu – od zákazu humanitární pomoci a držení živých štítů pro svoji
ochranu až po samostatnou selektivní politiku humanitární pomoci s cílem získat si sympatie na
ovládaném území. Obecně ale platí, že nejcitlivější otázkou při zajišťování humanitární pomoci v
těchto oblastech je dodržování humanitárních principů při vyjednávání v situaci, kdy tyto skupiny
186
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Tzv. „Whole-Of-Governement-Approach“, blíže například v (Metcalfe, Haysom a Gordon, 2012, s. 8).
Anglicky „organized armed groups“.
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požadují za přístup do oblasti poplatek nebo jinou formu kompenzace (příklad aš-Šabáb). Pro
tradiční humanitární systém zde vzniká otázka, do jaké míry je schopen absorbovat existenci těchto
nových aktérů pomoci a jak je zapojí do svého rámce a vyrovná se s kontroverzními otázkami
souvisejícími s humanitárními principy, kterými je tradiční systém svázán.

7.4 Zasažené obyvatelstvo
Lidé přímo zasažení pohromou bývají často vnímáni jen jako pasivní příjemci pomoci, kteří mají
být rádi za to, že na ně humanitární systém nezapomněl. Je to o dominanci uplatňované
poskytovateli pomoci vůči zasaženým (typicky se to projevuje tím, že nabízejí jen svá řešení a své
produkty, aniž by zjišťovali, jestli něco takového příjemci vůbec potřebují). Můj pohled bude jiný,
protože budu zasažené obyvatele vnímat jako aktivní aktéry.
Na jedné straně stojí, zatím jen proklamovaná, snaha tradičního systému doplnit stávající
mechanismy a procesy o další prvek – „accountability“,188 což v tomto případě znamená „zpovídání
se“, směrem dolů, tedy od poskytovatele pomoci směrem k zasažené osobě.189
V lepším případě se hovoří o zlepšení vztahu mezi systémem a zasaženými lidmi na bázi
odpovědného vztahu. Toto téma velmi slabě zaznělo na Světovém humanitárním summitu190 v roce
2016 a ani se nedostalo do hlavních priorit pro další období, na nichž se summit shodl. Údaje, které
ale stále častěji bývají zveřejňovány v rámci různých seriozních (často univerzitních) výzkumů,
však nedovolují toto téma ignorovat. Například v letech 2013–2015 proběhl průzkum mezi příjemci
pomoci ve dvou „protahovaných krizích“ (Demokratická republika Kongo a Pákistán) a při jedné
náhlé, krátké přírodní pohromě (tajfun Haiyan na Filipínách) a bylo zjištěno, že jen 33 %
respondentů bylo požádáno poskytovatelem pomoci o názor a zpětnou vazbu, zda konkrétní pomoc
potřebují, nebo ne, z této častí pouze 19 % uvedlo, že poté, co se jich někdo zeptal na potřeby, tak
skutečně byl jejich názor vzat v úvahu a pomoc přizpůsobena pociťovaným potřebám. Celkem
53 % respondentů uvedlo, že dostali pomoc včas. Druhou stranou téže mince pak jsou však zjištění,
že pokud má být vyslyšen hlas zasažených osob, tak ty se často shodují, že místo nevhodné
188

V české odborné literatuře se v poslední době objevuje výraz „akontabilita“, který v této práci budu
používat i já. Například Veselý definuje akontabilitu takto: „Akontabilitou se, stručně řečeno, rozumí druh
sociálního vztahu mezi dvěma aktéry, ve kterém se jeden aktér (jednotlivec či instituce) zodpovídá za své
jednání jinému aktérovi, který má právo toto jednání posuzovat, žádat jeho napravení a případně
sankcionovat“. (Veselý, 2012, s. 760) Do češtiny se termín nejčastěji překládá jako „odpovědnost“, byť
přesnější by bylo „zpovídání se“. Najít vhodný překlad je složité, neboť osoba nemusí být přímo
„odpovědná“ za určitý skutek (například vedoucí společnosti nemůže být odpovědný za selhání
zaměstnance, který defrauduje majek firmy), ale bude se „zpovídat“ například správní radě za špatně
nastavené kontrolní mechanismy.
189
Existuje i odpovědnost směrem nahoru, tedy poskytovatelů vůči donorům, a také odpovědnost horizontální,
tedy odpovědnost mezi jednotlivými poskytovateli navzájem tak, aby celkově nedošlo ke špatnému vnímání
celého humanitárního sektoru kvůli nevhodnému postupu při poskytování pomoci jednoho z poskytovatelů.
190
Anglicky „World Humanitarian Summit“ svolaný OSN roku 2016 do Turecka (konal se v Istanbulu).
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materiální pomoci jsou pro ně efektivnější hotovostní peníze a problémy, které jim krize způsobila,
jsou schopni s jejich pomocí si vyřešit sami. Například Lise Grande191 vzpomíná na situaci, kdy v
Súdánu v devadesátých letech minulého století zjišťovala, co vlastně místní obyvatelé potřebují, a
dostala tehdy šokující odpověď: „Řekli nám: ‚Nepotřebujeme už další plastové kbelíky,
potřebujeme peníze.‘ … A my jsme je tehdy samozřejmě ignorovali.“ (WHS, 2016a, s. 4) O dvacet
let později studie, která se dotazovala syrských uprchlíků v Jordánsku, potvrdila, že pro devět
uprchlíků z deseti byly získáním hotovostních transferů („cash transfers“) jejich potřeby
uspokojeny. (Hagen-Zanker, 2017, s. 17)
Jelikož se jedná o typický obrázek toho, jak moc, nebo spíše jak málo, jsou zasažení
obyvatelé součástí rozhodovacího řetězce, tak v tomto směru existují různé iniciativy. Například
ICRC vydal v roce 2018 manuál o tom, jak zapojovat zasažené obyvatele do rozhodovacího
procesu v případě ozbrojeného konfliktu. (IFRC, 2017) Jiným příkladem je vznik „sítě sítí“
(„Digital Humanitarian Network“), což je sdružení dobrovolníků (zejména z technické oblasti),
kteří vyvinuli technologii umožňující monitorovat přímo v terénu akutní potřeby zasažených osob,
ty se mohou díky dalším technickým nástrojům k pomoci samy vyjadřovat (například telefonní
nebo SMS průzkumy). Kritika zaznívá i od vedoucích zahraničních misí, kteří jsou si vědomi, že
nastává období přímé participace zasažených osob na poskytování pomoci a že do budoucna to
budou hlavně příjemci, kdo bude určovat podobu a formu pomoci. Pro humanitární systém je toto
opět velká výzva, protože přes různé proklamace se s tímto prvkem za posledních dvacet let
nedokázal systémově vypořádat, což nakonec vede ke vzniku paralelních systémů, jež v některých
situacích nahrazují ten tradiční.
Z jiného úhlu ukážu, že zasažené osoby skutečně nejsou tak pasivní, jak se dlouho myslelo
a že díky novým technickým možnostem se často stávají soběstační. Uvedu dva konkrétní příklady.

7.4.1 Příklad 1: „Kolektivní synergie“ dokáže otočit model pomoci
Studie zkoumající efekty a dopady dobrovolnictví po tsunami v Thajsku (Archer a Somsook, 2011)
si všímá i stránky efektivity vynakládaného úsilí. Tradiční pomoc po katastrofách je založena na
distribuci materiální pomoci (s cílem uspokojit základní potřeby) z tzv. nabídkové strany, kdy
nabízející (vláda, organizace, darující firma) ví, co a kolik nabízí, kdežto poptávající (osoba
zasažená katastrofou) neví, jaké zásoby, možnosti má nabízející a jaká při distribuci uplatňuje
kritéria. Proto také nabízející, aby si zjednodušil práci (zvláště pokud nezná přesně situaci v místě)
uplatňuje model distribuce univerzálních balíčků („one-size-fits-all“). Naopak v případě
poskytování osobní pomoci (intervence) je situace ještě složitější, kdy nabízející strana může
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Hlavní koordinátorka pomoci v Iráku, jmenovaná OSN.
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nabídnout pouze pomoc jednomu zasaženému (případně jeho rodině), hovoří se o modelu
„one-to-one“, jehož nevýhodou je fakt, že nabízejících bývá v okamžicích po katastrofě výrazně
méně než těch vyhledávajících pomoc. Dochází často k soutěživému chování mezi zasaženými,
kteří si z různých důvodů chtějí získat pozornost osoby pomáhající.
Ve chvíli, kdy zasažené osoby nemají kontrolu nad nabídkovou stranou a jsou jen pasivními
příjemci pomoci, nemůže být využit efekt „kolektivní synergie“. Ta se naopak dá využít, když se
model pomoci otočí, když se kolektivní síla přesune na stranu poptávky, tedy tam, kde se definuje
objem potřebné pomoci a kritéria pro její distribuci. Přitom většina pomoci směřující od vlády,
mezinárodních organizací nebo místních nevládních organizací pracuje s modelem, že ve velmi
omezeném čase je třeba rychle stanovit (často expertním odhadem), jaké jsou v oblasti potřeby,
kvantifikovat je, stanovit distribuční mechanismus a co nejdříve zahájit distribuci pomoci.192
Studie na základě dobrých i špatných zkušeností s pomocí po tsunami v Thajsku
doporučuje přenechat na přeživších, aby sami vyhodnotili, jaké jsou potřeby, určili kritéria
distribuce a sami stanovili, kdo je v jejich komunitě nejpotřebnější. Tímto je i posilována důvěra
komunity ve férovost podmínek distribuce a podle studie dokáže zmírnit nerovnováhy, které v
komunitě byly už před katastrofou, a dokáže odpovědět na otázky, jež před profesionálním
pracovníkem často zůstanou stát jako neřešitelné.193 Tímto se také snižuje závislost jednotlivců na
osobní intervenci a osobní pomoci pomáhajících, což v předchozím modelu bylo naopak.

7.4.2 Příklad 2: „Nechte nás to zbořit a znovu postavit“
Rovněž v oblasti financování vyvstávají obdobné otázky, a to, zda by pomoc vedoucí k obnově po
katastrofě měla být institucionalizována, tedy zda by instituce (vláda, mezinárodní nebo místní
nevládní organizace) měly vstupovat do jednotlivých projektů obnovy (například oprava a
rekonstrukce každého domu jako kontakt mezi rodinou, která zde žila, a zmíněnou organizací),
nebo tento bilaterální koncept opustit a svěřit prostředky komunitě, jež lépe a efektivněji rozhodne,
jaké jsou potřeby (který dům je třeba zbořit a který stačí jen opravit), jak přesně si obnovu
představují, jaké je ideální situování nových domů a jejich okolí a jak dosáhnout na lepší finanční
podmínky při společném nákupu stavebního materiálu nebo při využívání stavitelských služeb.
Studie na příkladu cyklonu Nargis194 v Myanmaru v roce 2008 ukazuje, že zástupci vesnice, kde
jedna nevládní organizace zajistila rekonstrukci poničených domů, sice vyjadřují vděčnost za
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Expertní odhady jsou často prováděny velmi odpovědně a nelze paušálně snižovat jejich význam, ale i při
sebevětší snaze postrádají onen zmiňovaný efekt přelití „kolektivní synergie“ ze strany nabídky na stranu
poptávky.
193
Například jak diferencovat míru pomoci podle hodnoty majetku, o který rodina přišla: tedy například zda
bohatší rodina má dostat více pomoci, neboť přišla o více?
194
Nargis: jedna z nejničivějších cyklon v oblasti, 150 000 obětí.
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postavené domy, nicméně v další otázce přiznávají, že pokud by jim byly svěřeny finance, dokázali
by je využít lépe a některé prvky by postavili jinak, tedy tak, jak by to vyhovovalo celé vesnici.
(Archer a Somsook, 2011, 362)
Přestože se zdá model kolektivního přístupu k řešení obnovy jako výhodný a jednoznačně
vstřícný vůči místní komunitě, je třeba na tyto závěry pohlížet s určitou mírou opatrnosti, neboť
kolektivní rozhodování, zvláště v oblasti financí, může do komunity přinést zvlášť komplikované
rozhodovací okamžiky, a pokud v komunitě neexistuje vyvážený kolektivní rozhodovací model (a
je zde například jeden nebo více dominantních jedinců s velkým vlivem na komunitu), může dojít k
dalším distorzím při rozdělování prostředků. Naopak v institucionálním modelu většinou toto
nenastává, neboť samotný projekt je řízen a koordinován profesionálem.
V této podkapitole jsem ukázal, že obyvatelé zasažení krizí nebo katastrofou jsou důležitým
aktérem humanitárního systému a ne pouze pasivními příjemci na konci řetězce. Moderní
technologie umožňují těmto lidem aktivně se zapojit na straně řešení problému a také jim umožňují
mít na systém požadavky úplně stejné, jako má každý zákazník, který dostává službu. Humanitární
pomoc není zadarmo, čítá velký objem finančních prostředků, a protože zde neexistují klasické
tržní mechanismy, tak musí nastoupit aktivní role příjemců pomoci a jejich možnost vyjádřit se, zda
vůbec pomoc potřebují, a pokud ano, tak v jaké optimální podobě. A to se také začíná dít společně
s dalším jevem, kterým je osamostatňování těchto osob přímo při řešení krize, tedy když si začnou
pomáhat sami sobě. Pro humanitární systém je to opět další výzva, se kterou v počátcích vůbec
nepočítal a kterou evidentně195 nedokáže zlehka integrovat do svého tradičního formátu. Řečeno
slovy výkonného ředitele ICRC Yvese Daccorda: „V budoucnu budou lidé zasažení katastrofou
nebo krizí určovat, jaké služby a pomoc jsou třeba a kdo jim je nejlépe dokáže zabezpečit, a to na
základě vlastního zhodnocení kvality a kontextu dané situace.“ (Daccord, 2016)

7.5 Zapomenutí aktéři
Do skupiny zapomenutých aktérů jsem se rozhodl zařadit ty humanitární aktéry, o kterých se v
odborné literatuře příliš nehovoří a které tradiční humanitární systém přehlíží. Z vlastní zkušenosti
a z rozhovorů s experty a kolegy z Červeného kříže v různých částech světa jsem dospěl k názoru,
že spontánní dobrovolníci a kriminální organizované skupiny jsou natolik důležitými aktéry v
humanitární sféře, že se o nich musím nejen zmínit, ale věnovat jim také zvláštní pozornost.
Informace o těchto skupinách jsou však omezené, a tak jsem musel zvolit netradiční formy, jak o
jejich činnosti a vlivu na humanitární systém informovat.

195

Jak ukazují proklamace posledních desetiletí a Světový humanitární summit v roce 2016.
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7.5.1 Spontánní dobrovolníci
Spontánní dobrovolníci vytvářejí jednu podskupinu dobrovolníků, kteří se objevují při katastrofách.
Je to kategorie často podceňovaná a tradičním systémem přehlížená. Přitom jejich počet a
angažovanost v místě katastrofy razantně stoupá a mění se i forma jejich zapojení. Spontánním
dobrovolníkům hodně pomáhají nové technologie, jež je proměňují v nepřehlédnutelné hráče, kteří
mají k zasaženým obyvatelům nejblíže, protože se nejčastěji z jejich řad i rekrutují, mívají vysokou
společenskou důvěru a necítí se vázáni žádnými pravidly nebo principy. Na druhou stranu
spontánní dobrovolníci mívají velmi dobře vypěstovaný cit pro vnímání humanity a vysoce
altruistické sklony, které jim dodávají energii a vedou k jejich často mimořádným výkonům.
Jelikož je tato kategorie systémem přehlížena a odborná literatura mu věnuje jen málo
pozornosti, rozhodl jsem se ji podrobněji a samostatně rozpracovat v II. části této práce a ukázat
problematiku nejen z pohledu teoretického, ale i v podobě konkrétní případové studie o
dobrovolnících tzv. „Cajun Navy“ v USA. Ve III. části této práce se problematice spontánních
dobrovolníků věnuji ještě jednou, a to v podobě zpovědí ukrajinských dobrovolných zdravotníků,
kteří se spontánně zapojili do péče o zraněné v době tzv. Euromajdanu v Kyjevě a bojů v Donbasu.

7.5.2 Jakuza, mafie a jiné kriminální organizované skupiny
Fenomén organizovaného zločinu196 je často spojován s přírodními katastrofami, a to většinou v
kontextu vyšetřování jejich provázanosti s korupcí ve vztahu k místní nebo národní vládě. Jedná se
zpravidla o situaci, kdy už odezněla hlavní vlna katastrofy (zemětřesení, záplavy apod.) a nastává
fáze obnovy a rekonstrukce země. Organizovaný zločin v zemích, kde je etablován (například
Itálie, Japonsko apod.) a kde je rozšířená korupce, má vysoké ambice zúčastnit se tendrů a
veřejných zakázek na obnovu poničené země. To má samozřejmě svůj kriminální přesah, a je proto
předmětem zájmu právního výzkumu a analýz. Nás ale zajímá, jaký vliv může mít organizovaný
zločin na humanitární systém, tedy zda není také jedním z jeho aktérů a zda dokáže měnit kvalitu
systému. Tato problematika není zkoumána a prakticky v žádném modelu tradičních nebo
neformálních aktérů není organizovaný zločin ani zmíněn.
Na základě analýzy dostupných článků z právní oblasti197 a na základě svých osobních
rozhovorů v Japonsku, kde jsem měl možnost hovořit s organizátory pomoci po velkém
zemětřesení v roce 2011, docházím k závěru, že organizovaný zločin patří mezi aktéry
humanitárního systému a má jednu základní roli a jeden nepřímý vliv na systém.

196
197

Pro mé účely to samé jako mafie, gangy, bandy.
O zločinnosti při katastrofách.
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Co se týká nepřímého vlivu na humanitární systém, tak můžeme právě z oblasti vyšetřování
organizovaného zločinu při katastrofách vysledovat jev, kdy se cestou korupce například mafie
dostane k veřejným zakázkám na rekonstrukci zničené infrastruktury, zakázku předraží a/nebo
(současně) pokrátí náklady tak, že provede nekvalitní stavbu či rekonstrukci. To má v některých
případech za následek ohrožení místní populace při další katastrofě obdobného typu. Konkrétním
příkladem je zemětřesení ve střední Itálii, kde po zemětřesení198 v roce 2009 byla velmi nekvalitně
provedena rekonstrukce obytných domů a veřejných staveb právě jako důsledek působení mafie,
která získala veřejné stavební zakázky. Oběti a škody ničivého zemětřesení v roce 2016 jsou dnes
do značné míry přičítány právě nekvalitnímu provedení a zanedbání technických procesů a norem
při rekonstrukci po roce 2009.199 (Sergi, 2017, s. 43) Podobně je zdokumentován případ ze
zemětřesení na Haiti, kde došlo k nečekanému propojení místních městských gangů a kriminálních
skupin do větší skupiny, jež se tlakem na nevládní organizace a jejich korumpováním domáhala
prostředků na humanitární pomoc určenou pro Haiti. Skupina vymyslela důmyslný a modifikovaný
systém tzv. „plateb za práci“,200 který byl určen na odklízení trosek po zemětřesení. Konečným
příjemcem těchto příspěvků byla však právě tato zločinecká skupina. (Ibidem, s. 45)
Z našeho pohledu je důležitá případná aktivní role organizovaného zločinu přímo v době
humanitární katastrofy. I pro tuto roli, která není prakticky zmiňována, jsem našel příklad z praxe,
kdy se potvrzuje teze, že i zločinecké skupiny jsou významným aktérem při katastrofách. Například
již zde uváděná italská ‘Ndrangheta se aktivně zapojila do humanitární pomoci těsně po
zemětřesení a podobně, avšak mnohem podrobněji byl sledován případ Jakuzy,201 japonské
zločinecké skupiny.
Jakuza se výrazně zapojila do humanitární pomoci nejméně dvakrát, a to při zemětřesení v
roce 1995 a v roce 2011.202 Vždy to bylo zapojení velmi rychlé a efektivní (nákladní vozidla a
dokonce vrtulníky s humanitární pomocí vyrazily na místo neštěstí prakticky za pár hodin po
zemětřesení). Pro tuto pomoc je zajímavé, že Jakuza se ji snažila veřejně neprezentovat z obavy, že
pro její původ může být odmítnuta. Často se stávalo, že zásilka byla složena před místní radnicí a
ponechána ve správě starosty města, jindy bylo nabídnuto přímo přístřeší pro evakuované
obyvatele, Jakuza otevírala i své kanceláře v celé zasažené oblasti. Nákladní vozy vyrazily a dojely
i do radiаcí zasažené oblasti okolo Fukušimy, přičemž posádka vozů neměla žádné ochranné

198

Zemětřesení v L’Aquile v roce 2009 a dále pak 2016 s epicentrem v Umbrii.
V Itálii bylo vyšetřování známé pod označením „Isola Felice“ a stopy vedly do Kalábrie k jedné zločinecké
větvi ‘Ndranghety.
200
Anglicky „cash for work“.
201
Poznatky o Jakuze zde uvedené vycházejí z rozhovorů, které jsem vedl v Japonsku roce 2018 s krizovými
manažery, a z informací, které jsem čerpal z agentury Reuters. (Jones, 2011)
202
Zde popisuji zemětřesení v Kobe v roce 1995 a tzv.„Great East Japan Earthquake“ (zemětřesení a tsunami
ve východním Japonsku) z roku 2011, které bylo spojeno s vlnou tsunami a jadernou havárií v elektrárně
Fukušima.
199
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pomůcky. Pomoc se stala předmětem spekulací, kdy se asi nejvíce hovořilo o motivaci, proč to
Jakuza vlastně dělá. Jeden proud názorů stojí na straně pragmatického uvažování, tedy že Jakuza od
této pomoci očekává efekty v budoucnu (právě podíl na zakázkách na rekonstrukci země203) nebo si
chce zajistit přízeň u veřejnosti (ta se jí vždy hodí v situacích, kdy se má zpřísnit legislativa proti
Jakuze). Druhá skupina diskutujících jde více do hloubky a hledá podstatu takového jednání a ptá
se, zda Jakuza neuplatňuje vlastní pravidla a normy spravedlnosti a cti. V tomto případě se
nejčastěji hovoří o několika zdrojích jejich motivace. Jednak to může být následek toho, že velká
část členů Jakuzy pochází z chudých a vyloučených komunit.204 Dalším vysvětlením je uplatňování
vlastního žebříčku hodnot, mezi nimiž dominuje tzv. „ninkyodo“, tedy hodnotový žebříček, který na
první místo klade humanitu a hned za ni spravedlnost, a to ve smyslu povinnosti pomoci trpícímu, a
zákaz přihlížet cizímu utrpení, když mohu situaci změnit.205 To, že se jedná o důležitého aktéra,
který je v danou chvíli respektován, potvrzuje i tzv. nepsaná smlouva, kterou Jakuza uzavřela s
policií po dobu humanitárních operací, což byla de facto dohoda o dočasném příměří. Během
tohoto příměří, kdy Jakuza aktivně pomáhala zasaženým lidem, policie proti ní nezasahovala.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak může tradiční systém humanitární pomoci s takovým
aktérem pracovat. Do určité míry je to zkouška pro oficiální strukturu systému, jak je ochoten slevit
ze svých principů a pravidel, když se mu nabízí spolupráce s kriminální skupinou v případě
humanitární nouze,206 a nejen ji pouze tolerovat, ale naopak ji aktivně využívat například k
distribuci vlastní pomoci z toho důvodu, že kriminální skupiny mohou být rychlejší, flexibilnější a
efektivnější (což Jakuza potvrdila při obou zemětřeseních). Nejlépe tento etický problém a výzvu
pro tradiční humanitární systém formuluje Tomohiko Suzuki207 ve svém vyjádření pro Reuters:
„Když ti jde o život, nestaráš se, odkud pochází darované jídlo.“ (Jones, 2011) Podobné etické
dilema jsem popsal v souvislosti s ozbrojenými skupinami, jako je Tálibán, aš-Šabáb apod.

203

Spekuluje se, že se tak nakonec stalo v případě dekontaminačních prací přímo v zamořené oblasti a v
samotné elektrárně Fukušima.
204
Včetně například početné skupiny Korejců, kteří mají pro svůj nízký status velkou empatii a soucit s těmi,
kteří utrpěli pohromu.
205
Sama Jakuza tento princip stručně interpretuje jako „Pomáhat slabým a bojovat se silnými“. Velcí kritici
Jakuzy souhlasí, že Jakuza je velmi pokrytecká a spíše uplatňuje opačnou podobu pravidla „Zneužívat slabé
a včas uhnout před silnými“, ale v případě humanitární pomoci při zemětřesení se shodují, že Jakuza dostála
původnímu významu tohoto principu.
206
Nejedná se pouze o případ Japonska, ale podobně si můžeme otázku klást i v případě Kolumbie, kde místní
skupiny narkomafie plní některé sociální služby (minimální mzda, sociální zabezpečení apod.).
207
Tomohiko Suzuki: autor mnoha knih a publikací o Jakuze (například „Undercover Report: Jakuza
Bloodbath“ nebo „The Jakuza and Nuclear Power: An Undercover Report from Fukushima Daiichi“)
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7.6 Dopady na humanitární systém (závěry)
Schéma 7.1: Humanitární aktéři a jevy působící na humanitární systém
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V této kapitole jsem ukázal, že noví aktéři jsou z pohledu změn, jimiž humanitární systém v
současnosti prochází, opravdu klíčoví. Tradiční humanitární systém se nezdá příliš atraktivní pro
všechny nové aktéry nebo pro aktéry, kteří sice nejsou noví, ale díky novým technologiím se stávají
významnými. Některé státy se nechtějí nad rámec povinné solidarity účastnit tradičního systému a
vytvářejí si systém nový, byť jen regionální, anebo se rozhodly, že zakomponují humanitární
pomoc do své zahraniční politiky. Pro tyto státy, ale i nadace nebo jiná privátní uskupení je
nejdůležitější princip solidarity vůči jiným státům stejného náboženství jako pomoc výhradně pro
své souvěrce s důrazem na situace související s ozbrojenými konflikty. Naopak z privátní sféry se
vydělují firemní dárci, kteří se spíše zaměřují na přírodní katastrofy, avšak jejich míra ingerence
stoupá a díky své nezávislosti a novým technologiím přecházejí z role dárcovské do role
operativního aktéra. Svoji aktivní roli při poskytování materiální, personální nebo expertní pomoci
dokážou tyto firmy prodat v rámci své značky a posilování vztahů se zákazníky. Jejich nároky vůči
tradičnímu systému jsou však vysoké a souvisejí s prostředím, ze kterého přicházejí. Firmy jsou
zvyklé na vyšší efektivnost a flexibilitu, než vykazuje tradiční systém, ale zároveň nejsou zvyklé na
tak vysokou míru kontroly a transparentnosti vyžadovanou systémem. V případě zasaženého
obyvatelstva jsem ukázal, že už není jen pasivním příjemcem pomoci, ale chce o pomoci a její
nezbytnosti a kvalitě také samo rozhodovat a mít možnost být součástí tohoto rozhodovacího
procesu. To tradiční systém neumí dobře zajistit, a tak si zasažení nacházejí vlastní cesty, jak tohoto
stavu dosáhnout, a systém obcházejí.
Rovněž jsem ukázal, že v humanitární sféře existují ještě dva další aktéři, kteří (zatím)
nejsou vnímáni jako součást humanitárního systému, a pokud se jich nějaké výzkumy týkají, pak
pouze okrajově a nikoliv v souvislosti s možnými dopady pro tento systém. Jedním aktérem jsou
zločinecké organizace a druhým spontánní dobrovolníci. Zejména význam druhé skupiny považuji
z pohledu humanitárního systému za důležitý, a proto dopadům těchto aktérů na systém věnuji
samostatně druhou a třetí část této práce.
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Noví aktéři nebo jen nové role pro staré aktéry nejsou jedinou příčinou, proč tradiční
humanitární systém nezvládá adekvátně reagovat na všechny nové výzvy s tím spojené. Je tu ještě
jeden důležitý aspekt, kterým je nastavení prostředí a mechanismů, podle nichž se vztahy mezi
aktéry (ať už tradičními, nebo staronovými) řídí. Často je toto prostředí připodobňováno k
„humanitárnímu stanu“, kde se nacházejí aktéři humanitárního systému a společně kooperují. Přes
veškeré proklamace a závazky učiněné na Světovém humanitárním summitu v roce 2016 je stále
velkou vzácností, aby se podařilo do tradičního „humanitárního stanu” vstoupit malým nebo
lokálním nevládním organizacím, které z celkového objemu financí na humanitární pomoc
dostávají pouhé 1 %.208 Rovněž diaspory nemají možnost do stanu ani nahlédnout a získat
prostředky, které se ve stanu rozdělují, a to i přesto, že dokážou pomáhat v oblastech, kam se nikdo
z tradičních aktérů nemá možnost vůbec dostat. Stejně tak je stále velkým problém jazyk a žargon,
kterým se v „humanitárním stanu“ hovoří. Všemu vládne angličtina (tak tomu bylo i ve
frankofonním Haiti nebo dnes na Blízkém východě) a navíc i slang, speciální jazyk a terminologie.
Ve stanu jsou většinou jen ti, kdo humanitární pomoc vystudovali v rámci specializovaných
univerzitních programů v Evropě nebo USA. Jejich jazyk je pro nováčky těžko srozumitelným.
Humanitární stan ani nemá jeden vchod nebo přijímací předsálí, kam by se mohl někdo nový
dostavit a požádat o vstup. Ve stanu také vládnou vlastní pravidla a hodnoty209 a členové uvnitř se
považují za privilegované. Používají velmi profesionalizované návyky, které jsou typické pro
privátní oblast, panuje zde velká konkurence, výkonnostní model podobný tzv. „korporátům“, tedy
vše, co může nováčky demotivovat ke vstupu a stávající členy ještě více utvrzovat ve vlastní
výjimečnosti. Tu zdůrazňují rostoucí byrokracií, audity, reportováním a vším, co by mohlo být pro
případné nové členy stanu nesrozumitelné a těžko zvládnutelné.
Pro ty, kteří zůstali stát před stanem, je těžké ovlivnit rozhodování uvnitř, a tak dále přežívá
základní a nejjednodušší model poskytování pomoci, tedy že se dodává to, co je na skladě a co jsou
dárci ochotni podpořit, a nikoliv to, co lidé potřebují a oč si sami řeknou a co by alternativní dárci,
třeba i ti nejmenší, díky novým technologiím rádi podpořili. Konkurence (a s ní spojený boj o
omezené prostředky) uvnitř stanu je tak velká, že se přenáší i do jednání a chování mimo stan a má
za následek, že se nikdo z poskytovatelů pomoci nechce příliš specializovat ve své činnosti a nikdo
nechce přistoupit na to, že by byl jen komplementárním článkem pomoci (tedy, že by dodal a
doplnil celý řetězec právě svojí specializací). Kde je boj, nefunguje spolupráce. V těžkém
konkurenčním prostředí proto převládá nezdravý trend, kdy všichni dělají všechno, což často vede
k fatální nekompetentnosti.210 Přitom komplexní a dlouhodobé krize, tak jak byly popsány v
208

Závazek do budoucích let pro velké donory a mezinárodní organizace činí 20 %. (Development Initiatives,
2015, s. 65)
209
O tom pojednává kapitola osm.
210
Jako například v souvislosti s rozšířením eboly, kdy se na místě objevili aktéři, kteří neměli ani logistickou,
ani zdravotnickou zkušenost. (DuBois, 2015)
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předchozích kapitolách, si žádají právě diverzifikované řešení a zapojení různých aktérů. Ve stanu
ani není jasné a pevné vedení, neví se, kdo reálně uplatňuje řídící roli (OSN má sice formální
patronát nad humanitárním stanem, ale nevládne pevnou rukou, nemá ani donucovací, ani sankční
pravomoci pro případ porušení stanových pravidel). Z tohoto pohledu nic nenapovídá tomu, že by
ve stanu vůbec nějaká systémová pravidla platila.
Tradiční humanitární stan je malý. Proto se postupně a nesměle objevuje myšlenka, že by
se tento stan měl zvětšit a rozšířit o nové nebo o staronové aktéry. Nastínil jsem zde několik
příkladů toho, jak je sféra aktérů široká a složitá, a také to, jak jsou vnitřní pravidla pro fungování
humanitárního stanu rigidní a těžko změnitelná, neboť předpokladem pro změnu je nutnost si
přiznat, že ti, kteří už ve stanu sedí, musejí udělat místo těm novým.
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8. Humanitární principy
Jak jsem ukázal v minulých kapitolách, humanitární systém je pod silným vlivem měnícího se
okolního prostředí, nových technologií, nových finančních mechanismů a také pod vlivem nových
aktérů. Tyto vlivy se však netýkají pouze vlivu na strukturu systému, ale také, a to především, tlaku
na principy a hodnoty, na kterých je systém historicky vybudován. Někdy se hovoří o rozporu mezi
západními a nezápadními hodnotami, jindy o rozdílu mezi tradičním a novým humanitarismem.211
Podobně jako historický vývoj působil na humanitární systém, tak působil i na tyto hodnoty a
principy. V následující kapitole nejprve popíši vývoj, jímž si humanitární principy v čase prošly, a
následně vysvětlím, v čem spočívá rozdílný pohled na tyto principy a zda spor o hodnoty a
humanitární etiku je zásadní a důležitý pro budoucnost humanitárního systému jako celku.

8.1 Je nový humanitarismus lepší než ten tradiční?
Celý spor o humanitární principy, který aktuálně probíhá, je sporem mezi zastánci restriktivnějšího
a propagátory expanzivnějšího pojetí humanitární pomoci. První z nich bývá někdy označováno
jako „dunantismus“212 nebo „tradiční humanitarismus,“ což evokuje devatenácté století, kdy byl na
základě válečného práva a později mezinárodního humanitárního práva položen základ humanitární
pomoci jako pomoci, která je striktně neutrální a odlišuje se od všech ostatních forem pomoci tím,
že se zaměřuje pouze na základní podobu humanity. Například Rieff výstižně hovoří o konceptu
„postele na jednu noc“.213 Postupně se k principu neutrality přidaly další principy, a sice princip
nestrannosti a nezávislosti. Tyto základní humanitární principy se staly klíčovými pro činnost
Mezinárodního Červeného kříže a také pro organizace, jež tento základní koncept humanitarismu
přijaly za svůj. (Rieff, 2002, s. 330) Mezinárodní Červený kříž v roce 1965 formuloval sedm
základních principů, ty se staly základem i pro tzv. „Code of Conduct“ z roku 1994,214 což je de
facto etický kodex platný pro Mezinárodní Červený kříž a pro organizace, které jej dobrovolně
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Humanitarismus je založen na myšlence, že každá lidská bytost si zasluhuje respekt a důstojnost, a tak má
být jednáno se všemi lidmi (Jean Pictet připomíná biblické: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte
vy s nimi.“ (Bible, Mt. 7,12), které považuje za univerzální „zlaté pravidlo“, jež nalezneme nejen v
křesťanství, ale i v judaismu, taoismu, brahmanismu, buddhismu, konfucianismu a islámu). Humanitarismus je
ale také vnímán jako doktrína uplatňovaná při realizaci humanitární pomoci založené na humanitárních
principech, mezi nimiž má hlavní úlohu právě princip humanity.
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Jako tzv. „dunantisté“ jsou označováni pokračovatelé myšlenek Henryho Dunanta (1828–1910), jednoho ze
zakladatelů dnešního ICRC a jeho tradičního pojetí humanitarismu, který pak uplatňují v rámci humanitární
praxe. Na druhém konci pomyslné humanitární přímky stojí tzv. „wilsonianisté“ (viz dále v této kapitole).
213
Anglicky „bed for night humanitarianism“. (Rieff, 2002, s. 49) Reiff si všímá toho, že dunantisté jsou dnes
na ústupu, neboť tradiční humanitarismus je přežitý koncept, a proto i klasické humanitární principy jsou
podle Reiffa dlouhodobě neudržitelné.
214
Dostupné na stránkách www.ifrc.org (poslední přístup 8. 4. 2018).

88

přijmou a angažují se při poskytování pomoci po katastrofách. Code of Conduct se také stal
základem pro tzv. „Core Humanitarian Standards“ z roku 2015215 (dále CHS), což jsou dobrovolné
závazky nevládních organizací, kterými se hlásí k dodržování určitých standardů kvality při své
práci a k odpovědnosti vůči příjemcům této pomoci, jimž se dávají některá další práva.
Je zajímavé sledovat obsah a zasazení jednotlivých principů do kontextu výše uvedených
„etických metrik“, které humanitární systém používá. Zjednodušeně řečeno můžeme vnímat
Mezinárodní Červený kříž jako hlavního garanta čtyř základních principů, a to po celou dobu od
jeho založení. V případě Code of Conduct je důležité všimnout si dvou důležitých jevů. Jednak ze
seznamu principů mizí neutralita a naopak se na prvním místě objevuje tzv. „humanitární
imperativ“. V případě CHS se sice principy již jmenovitě na seznamu nevyskytují, jelikož jde v
tomto případě o standardy práce a o vztah mezi poskytovatelem pomoci a jejím příjemcem, ale
můžeme si zde všimnout jiného jevu – výrazně se zde posilují atributy patřící do kategorie lidských
práv, nikoliv atributy patřící do kategorie základních humanitárních potřeb.
Proč jsou humanitární principy tak důležité a proč jsou jádrem sporu? Jean Pictet,216
architekt sedmi základních principů Červeného kříže, definuje princip jako „pravidlo, o kterém
daná komunita jednala a které vyzkoušela, aby jej pak přijala za své a podle něj nadále řídila své
chování a jednání.“ (Pictet, 1979, s. 135) Přijetí principů komunitou je ideální stav, avšak v případě
humanitárních principů došlo k tomu, že se v průběhu dvacátého století tyto principy rychle
rozšířily po celém světě, respektive tam, kde působily státy Západu, odkud principy pocházejí.
Pozdější vlna kritiky, která se proti tradičnímu humanitárnímu systému vzedmula, se proto logicky
zaměřovala také na humanitární principy, o něž se systém opíral.
V padesátých letech dvacátého století sílí proces dekolonizace a také vlna liberálního
myšlení na globálním Severu. Ve stejné době se také zvyšuje rozpočet OSN a tehdejšími médii
proudí větším objem informací než dříve. To vše přispívá k tomu, že se více institucionalizuje
humanitární sektor a dochází k tzv. „zmezinárodnění soucitu“217 – tedy k jevu, kdy se soucit s
událostí na jedné straně zeměkoule rychle šíří po celé planetě. Pocitově se tak stále více lidí může
emočně přiblížit i k velmi vzdáleným utrpením, a protože se zlepšuje logistika i možnosti
cestování, pro spoustu lidí se utrpení a soucit přibližují také fyzicky. To vše se jakoby po spirále
vrací zpět a liberální diskurs globálního Severu nabízí nové pohledy na zdroje lidského utrpení a na
jeho rozsah. To má v šedesátých letech za následek rostoucí počet nevládních organizací, které jsou
ovlivněny vlnou hnutí solidarity s osudy a utrpením lidí po celém světě a hlavně s lidsky
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Dostupné na stránkách www.corehumanitarianstandard.org (poslední přístup 8. 4. 2018).
Jean Simon Pictet (1914–2002), švýcarský profesor mezinárodního práva, podílel se na formulaci textů
Ženevských konvencí z roku 1949 a dále i Dodatkových protokolů k ženevským konvencím z roku 1977, je
také autorem tzv. Základních humanitárních principů Mezinárodního Červeného kříže.
217
Anglicky „institutionalization of internationalized compassion“.
216
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pochopitelnou snahou těmto lidem pomoci. Proto se logickou náplní těchto organizací stávají
programy na odstranění strukturálních příčin utrpení a chudoby. (Fiori, 2013, s. 7)
Tyto organizace jsou pod silným tlakem liberálního diskursu, který se začíná soustředit na
otázku lidských práv, protože v nich lze hledat účinné nástroje na odstraňování strukturálních příčin
utrpení na světě. Jsou to jiné organizace, než tomu bylo před deseti nebo dvaceti lety. Tyto
organizace již nevidí prioritu v „postelích na jednu noc“ a začínají více používat „emancipatory
vocabulary of rights“. (Barnet a Weiss, 2008, s. 6) Univerzalismus lidských práv218 se musí
zákonitě projevit i v humanitárním sektoru, kde se začíná profilovat nový humanitarismus
(„humanitarismus založený na právech a na aktivismu“), který pomalu začíná vytlačovat tradiční
(„charitativní“) humanitarismus. (Hopgood, 2008, s. 115)
V tuto chvíli se stává důležitým i sémantický posun. Mění se význam slova „utrpení“
(„suffering“). Jestliže se základní princip humanity opírá o zmírnění utrpení lidí, je to ve své
tradiční podobě vnímáno jako ochrana lidského života, zdraví a lidské důstojnosti.219 Jedná se o to
nejjednodušší vyjádření lidství. Je však třeba přiznat, že původní význam slova humanita, které je
spojováno se zakladatelem Červeného kříže Henry Dunantem, mělo ještě užší význam. Humanita
tehdy ve slovníku Evropanů znamenala pomoc raněným vojákům na bitevním poli. Nic více. A
rozhodně nešlo o univerzální hodnotu. Vojáci (nejen) té doby volají po exkluzivní humanitě pro své
druhy, avšak nepřítele často dehumanizují. Řečeno s Arendtovou: „Neboť je zcela myslitelné, a to i
v rámci praktických politických možností, že jednoho krásného dne vysoce organizované a a
mechanizované lidstvo dojde zcela demokraticky – to jest rozhodnutím většiny – k závěru, že pro
lidstvo jako celek by bylo lepší zlikvidovat určité jeho části.“ (Arendt, 1996, s. 420) Přestože
vnímání humanity je nejméně kontroverzní oproti ostatním principům, je možné i zde najít výhrady
a ptát se, zda každé „humanitární dávání“ je skutečně darem, anebo jde o nerovný vztah, směnu v
duálním světě, kde existuje „dárce“ a „příjemce“, kdy některým je zlepšen jejich status, a svět, v
němž je ignorována síla. Stejně tak si někteří všímají, že humanita je ze své podstaty exkluzivní
záležitost, které se mohou účastnit jen někteří a ostatní jsou z toho vyloučeni. A jiní zase
zpochybňují, že by humanita byla univerzální v tom smyslu, že na každého člověka hledíme stejně,
když prakticky od první chvíle, kdy se rozhodneme pomáhat, musíme provést triáž220 potřebných
lidí, tedy rozhodnout, čí život je cennější (oběti katastrofy, nebo oběti pouličního násilí; uprchlíka,
nebo vnitřně přesídlené osoby; mezinárodního humanitárního pracovníka, nebo národního
humanitárního pracovníka apod.).
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Anglicky „rights-based universalism“.
Tento minimalistický základ humanity nalezneme i ve společném článku číslo tři Ženevských úmluv z roku
1949.
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Proces stanovování priorit při ošetřování pacientů, který vychází z naléhavosti jejich zranění nebo
onemocnění.
219
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Nový humanitarismus jde však dále a opouští poměrně stojaté vody principu humanity a
hledá širší uchopení tohoto principu. Utrpení je v novém humanitarismu (a v souladu s
univerzalismem lidských práv) chápáno jako porušení lidských práv jedince a jako humanita je pak
chápáno vše, co přispívá k posílení jeho narušených práv. (Özerdem a Rufini, 2005, s. 3) A dále
vše, co nemá tyto robustní parametry definice, se pro nový humanitarismus zdá být jako méně
legitimní, méně praktické, a tedy i stojící za méně úsilí. (Kennedy, 2006, s. 136) Filantropie a
charita zbavené rozměru lidských práv vedou k tomu, že degradujeme utrpení a oběti katastrof na
pouhé žalostné oběti, které jsou nemohoucí a nemohou se vlastnímu utrpení postavit čelem a tím se
stávají pouhými příjemci pomoci. (Slim, 2002, s. 5) A tak se, v souvislosti s novým chápáním
„utrpení“, od šedesátých let mění i „politika soucitu“. Sílí kritika tradičního „minimálního soucitu“
(tak, jak jej svět znal od devatenáctého století) a do popředí se dostává myšlenka ochránit nejen
základní potřeby člověka, ale všechna jeho lidská práva (jako nástroj a zdroj pokroku a rozvoje
člověka), a to vše cestou rozvojové pomoci, pomoci, která dramaticky mění povahu věcí, a nikoliv
cestou humanitární pomoci, jež pouze nabízí „postel na jednu noc“.
Změněný etický obsah konceptu humanitarismu, a tedy nový humanitarismus, získal velké
pole pro působnosti svoje uplatnění až po skončení studené války. Nastal okamžik i pro nový
koncept a vnímání katastrof. Zavádí se pojem „komplexní krize“,221 tedy stav, kdy nastane v zemi
humanitární krize, například přírodního charakteru, v zemi je nefunkční vláda, například pod
vlivem probíhajícího konfliktu, a síla státu, a dokonce ani síla jedné humanitární agentury nebo
organizace nestačí na zvládnutí situace. Tím se náhlé, krátké a „nevinné“ přírodní katastrofy
dostaly do vleklých komplexních, často politických krizí s více zdroji příčin a s potřebou
systémového a dlouhodobého řešení. Přírodní katastrofy se v mnoha případech přeměnily v
ozbrojené konflikty.222 Komplexní krize nejsou objevem devadesátých let,223 co je však nové, je
mechanismus a struktura humanitárního systému, který dokáže aktivovat zcela nové prostředky pro
řešení krizí. Fakt, že mezinárodní společenství je nyní něčeho takového schopno, také znamená, že
se do velkého sevření dostává další z důležitých principů, princip neutrality.
Nový koncept humanity společně s novým konceptem komplexních krizí zasáhl
humanitární systém ze dvou stran. Jednak nekompetentním postupem OSN, která sice pod dojmem
měnícího se diskursu vytváří nový úřad pro řešení „komplexních krizí“, avšak ten není vybaven ani
dostatkem personálu, ani financemi, a proto se při každé krizi dostávají jednotlivé úřady OSN do
těžkého personálního, kompetenčního a finančního sporu. To vede k mezinárodním tlakům a
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„Komplexní krize“ jsou podrobně vysvětleny v kapitole čtyři.
Tzv. čistých přírodních katastrof je skutečně menšina: například tsunami a zemětřesení v Japonsku nebo
tajfun Haiyan na Filipínách.
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Například válka v Biafře v letech 1967 až 70, velké peruánské zemětřesení roku 1970, cyklon Bhola ve
Východním Pákistánu (dnešní Bangladéš) v roce 1970, indicko-pákistánská válka v roce 1971 aj.
222
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výsledkem je přijatá rezoluce číslo 46/182224 z roku 1991, jejíž obsah je každý rok stvrzován, aby
byla vážnost této rezoluce patřičně zdůrazněna.
Druhým efektem, který v devadesátých letech nastal, byla expanze nevládních organizací,
které téměř bezezbytku přejaly nový koncept „rozšířené“ humanity za svůj hlavní programový
směr. A protože v humanitárním systému zůstávalo bílé neobsazené místo, ponechané OSN,
nevládní organizace jej rychle zaplnily, a aby posílily své kompetence a staly se profesionály, ty
největší z nich začaly procházet fází tzv. institucionalizace. Vznikli tak silní mezinárodní aktéři v
podobě mezinárodních nevládních organizací, které nejsou nikým regulovány ani řízeny. Jako
prevence opakování velkých chyb z devadesátých let a také jako cesta, jak efektivně využívat
zkušeností z minulosti, vznikly právě v úvodu zmiňované „Code of Conduct“ a také „Core
Humanitarian Standards“, dokumenty, ve kterých se už o neutralitě nepíše a prostor je naopak
ponechám lidským právům.
Počínaje devadesátými lety přicházejí zlomové krize (válka na Balkáně, rwandská
genocida, Afghánistán, Súdán), ve kterých se projevilo absolutní selhání téměř všech
humanitárních aktérů, a to organizační, finanční, koordinační, a jak uvádí „Zpráva OSN o genocidě
ve Rwandě“,225 následkem těchto selhání humanitárních organizací byly i ztráty na lidských
životech.226 V tuto rozhodující chvíli byly zřejmě špatně identifikovány a zaměněny příčiny a
následky a nový humanitarismus začal hledat viníka v neprofesionalitě a nepřipravenosti
humanitárních aktérů (což bylo adresováno primárně OSN), ale také, a to především, chybu nalézal
v principu neutrality.
Neutralita jako princip je pro tradiční humanitární systém klíčová (zejména pro
Mezinárodní Červený kříž), a to nikoliv jako cíl (tím je nestranná humanita), ale jako prostředek,
cesta, která společně s principem nezávislosti zaručí, že se pomoc dostane tam, kde jsou ti, kdo ji
nejvíce potřebují. Pouze dodržování neutrality umožňuje podle tradičního humanitarismu
přesvědčit strany konfliktu, že daná organizace nikomu nestranní a má získat pro svoji činnost
volnou cestu. Naopak z pohledu nového humanitarismu je to chybná cesta, cesta znamenající
„nečinnost“ a otroctví, protože z pohledu lidskoprávního diskursu je možné přeci udělat mnohem
více. Ale také je to podle některých alibi, abychom se vyhnuli složitým řešením, která komplexní
krize vyžadují. Mlčení o něčem, co je zjevné, je vlastně spoluúčastí na zločinech, jako je
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Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 46/182 ze dne 19. prosince 1991 o posílení koordinace humanitární
nouzové pomoci OSN a o zřízení UNOCHA: „Úřad OSN pro koordinaci humanitárních otázek“ (anglicky
„United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs“). Rezoluce rovněž uvádí humanitární
principy jako závazné principy pro humanitární činnost.
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Celý název v angličtině: „Report of the independent inquiry into the actions of the United Nations during
the 1994 genocide in Rwanda“. Spisové číslo zprávy je S/1999/1257 a je dostupná na:
http://www.securitycouncilreport.org (poslední přístup 8. 4. 2018)
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Špatný management v uprchlických táborech vlastně vedl k pokračování nebo k znovuoživení války a ke
zbytečným lidským ztrátám.

92

porušování lidských práv nebo poskytování materiální pomoci tam, kde to má nakonec funkci
podpory válečné ekonomiky. Tradiční humanitarismus je v tuto chvíli obviněn z prodlužování a
podpory dalšího válečnictví. Někteří autoři hovoří přímo o „paliativním charakteru tradičního
humanitarismu“ nebo dokonce o humanitární pomoci jako o „palivu pro válku“ (Kahn a Lucchi,
2009) a pro mnohé se neutralita stává „špinavým slovem a nadávkou“. (Fox, 2002, s. 277)
Tradiční humanitarismus vede, podle jeho odpůrců, k politické slepotě a zaslepenosti v
charitativní činnosti, kdy je pro dunantisty důležitější „dávat“ než „dosáhnout výsledného
pozitivního efektu“, kterého je v komplexních krizích při trvání na neutralitě nemožné dosáhnout.
Neutralita je podle nich anachronismem pocházejícím z dob, kdy státy bojovaly proti sobě, avšak
neutralita dávala smysl. Ovšem dnes, kdy se bojištěm stávají vnitrostátní ozbrojené konflikty,227 je
neutralita v lepším případě neudržitelná, a v tom horším někdy dokonce škodlivá. (Weiss, 2016, s.
107) Co však novým humanitaristům naopak dává smysl, je propojení humanitární asistence
nového typu se západním pojetím liberální mírové agendy. Je to velmi atraktivní koncept, říkající,
že je nesmysl zachraňovat lidský život dnes, když víme, že hned zítra bude opět v ohrožení.
(Barnett, 2011, s. 105) Paliativní péče musí být nahrazena emancipací, emancipací jedince, který
se, když ho osvobodíme ze zajetí omezených lidských práv, stane aktivním aktérem, bude se moci
svému utrpení postavit čelem a přemůže jej. Receptem, jak toho dosáhnout, je kombinace
rozvojové pomoci a ochrany lidských práv, nikoliv humanitární pomoc, která ztratila v dnešním
světě místo. Praktické doporučení je jasné. Jednejme nejen jako charita s „postelí na jednu noc“, ale
postavme rovnou celý dům, který nebude na jednu noc a vedle školu, kde lidi naučíme, jaká mají
práva a jak si je mohou na státu vymáhat. Musí se najít kompromis mezi okamžitými potřebami (ty
nejsou novým humanitarismem zpochybňovány, neboť jejich vnímání humanity je jen rozšířením a
nadstavbou jejího tradičního pojetí) a budoucím rozvojem a příspěvkem k budování míru, což je
velmi blízké ideji o budování nebo transformaci státu. Modelem pro tuto transformaci státu má být
západní liberální model. Hranice mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí se začíná vytrácet.

8.2 Instrumentalizace humanitární pomoci
V okamžiku, kdy se humanitární pomoc stává prioritním národním tématem (stát jako odpovědný
ochránce vlastního obyvatelstva), stává se tato skutečnost přirozeně tématem i mezinárodním. Fakt,
že humanitární pomoc je odjakživa doprovázena zahraniční politikou okolních nebo i vzdálených
států v rámci geopolitického uvažování, není nijak překvapivý ani nový. Co je nového, je politizace
takové aktivity, tedy úzká vazba mezi prováděním zahraniční humanitární pomoci adresované
jinému státu a odraz vnímání této pomoci obyvatelstvem přijímající země. Z osobní zkušenosti
227

V právnické literatuře se používá přesnější překlad „nemezinárodní“ (anglicky „non-international“).
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mohu jmenovat zemětřesení v Nepálu, kde byl vidět velmi silný vliv humanitární pomoci, kterou
nabízela současně Indie a Čína, a to jako důsledek probíhajícího úsilí získat větší vliv na Nepál a v
tomto případě i se silným vlivem na snahu získat si „srdce a mysli“ Nepálců. Někteří autoři v této
souvislosti hovoří o tzv. instrumentalizaci228 humanitární asistence,229 která vede k naplňování
přímo tajných (nebo nevyřčených) „nehumanitárních cílů“.230 (Macrae, 2004, s. 33)
Instrumentalizace humanitární pomoci není nový jev a existuje od okamžiku, kdy se první
aktéři rozhodli institucionalizovat a organizovat humanitární pomoc. V oblasti humanitární pomoci
každý využívá (instrumentalizuje) každého. Dárci využívají pomáhající organizace, aby skrz ně
prosadili své politické nebo strategické záměry, pomáhající organizace využívají oběti katastrof
nebo konfliktů k tomu, aby získaly další prostředky pro svoji činnost, oběti samotné využívají dané
humanitární krize k tomu, aby si co nejvíce prodloužily přístup k materiální nebo finanční pomoci,
a jednotlivci se snaží využít statusu obětí, aby se stali součástí hry, tedy získali na ní svůj podíl.
Řečeno s Doninim: „(…) jednoduchá zkratka k využití humanitární pomoci nebo alespoň
humanitární rétoriky k dosažení politického, bezpečnostního, vojenského, rozvojového,
ekonomického a jiného nehumanitárního cíle.“ (Donini et al., 2012, s. 2)
A jsou zde ještě další aktéři, kteří získávají z dané události svůj vlastní zisk. Například
ozbrojené skupiny mohou prodlužovat humanitární krizi v oblasti, aby buď získali přístup k
zahraniční humanitární pomoci, kterou pak mohou zčásti nebo zcela defraudovat, nebo naopak
využijí sužující a prodlužované situace (například obklíčená oblast) k tomu, že sami nakonec dodají
humanitární pomoc v duchu myšlenky „získat srdce, získat mysl“ civilistů sužovaných katastrofou
nebo konfliktem.
I při vzniku Ženevských konvencí celému procesu velmi pomohla utilitaristická idea
světových velmocí, že humanizací války je možné zmírnit její dopady a náklady, případně války ve
své podstatě oddálit. Instrumentalizaci můžeme vidět i dnes, a to v mnoha nedávných i současných
konfliktech nebo katastrofách od Afghánistánu přes Pákistán, Somálsko až po Sýrii. (Donini et al.,
2012) Na instrumentalizaci je možné pohlížet také tak, že je to vícenáklad, který si každý aktér v
rámci řetězce odebere ve svůj prospěch, jakási „daň na cestě”. Hledání úplně čisté humanitární
operace, která by nezahrnovala žádnou instrumentalizaci, by bylo prakticky nemožné, neboť čistě z
teoretického hlediska bychom museli pátrat i po motivech těch, kteří pomáhají a přitom nejsou
součástí žádného takového řetězce. Zjistili bychom, že významná část z nich nepomáhá pouze
proto, aby zachránila někoho druhého, ale aby pomohla sobě a v noci dobře spala nebo aby
dodržela vyšší, například náboženský, závazek, slib. Takový přístup by však zablokoval veškeré
další naše úvahy o tom, zda je vůbec možné dosáhnout neinstrumentalizované pomoci.
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Ve smyslu využití, případně zneužití.
Anglicky „instrumentalization of humanitarian assistance“.
230
Anglicky „non-humanitarian objectives“.
229

94

Tím se dostávám k jádru problému, který souvisí s otázkou, zda existují mantinely, limity,
které zabrání případné instrumentalizaci. Nabízejí se základní humanitární principy, jako je
nestrannost, nezávislost a neutralita. Pokud jedinec nebo organizace chtějí slevit z jakéhokoliv z
uvedených principů, prodražují humanitární pomoc o příslušný díl neefektivnosti (dodatečných
nákladů), což v nepřímém důsledku může vést k porušení základního principu humanity. Neboť
opuštění principů vede k vícenákladům, vícenáklady snižují počet potenciálních příjemců
humanitární pomoci a jdou proti základní myšlence zmírnění utrpení v době krize (ozbrojený
konflikt nebo katastrofa), tedy záchraně lidských životů, zdraví nebo důstojnosti obětí.

8.3 Militarizace humanitární pomoci
Nový humanitarismus, který staví na rozvojové pomoci, je i důležitým impulsem pro větší
angažovanost vojenské síly při dosahování vyšších humanitárních cílů. Rozvojová politika, ochrana
a prosazování lidských práv jsou neproveditelné, pokud není zajištěno bezpečí. Proto se otevírá
široký prostor pro militarizaci humanitárních aktivit. Někteří autoři hovoří o tom, že rozvojová
politika se stala nástrojem vojenských cílů, nebo že jimi byla dokonce zneužita. Jiní autoři si
naopak všímají, že oba sektory žijí v symbióze, neboť militarizací humanitární sféry se rozvojové
politice dostalo větší finanční podpory ze strany států, než tomu bylo dříve. Hettne jde ještě dále a
hledá podobnost mezi koncepty tzv. militarizace rozvojové pomoci a tzv. humanizace bezpečnosti.
(Hettne, 2010)
Spojení humanitárních a vojenských aktivit si také zasluhuje pozornost, neboť v tomto
případě jsou humanitární principy ohroženy více než jindy. Terminologicky je složité rozlišovat
mezi jednotlivými typy nasazení vojenských jednotek při distribuci humanitární pomoci. Dnes se
používá označení „Peace Support Operations“ jako termín pro operace tzv. třetí generace.231 Vývoj
jednotlivých generací mírových operací odráží míru angažovanosti vojenských jednotek v daném
konfliktu. V období studené války se vojenské jednotky velmi nerady účastnily humanitárních
aktivit, zvláště když v místě byly přítomny humanitární organizace. Jejich zapojení bylo
představitelné jen v případě, že bylo potřeba dojednat příměří mezi bojujícími stranami nebo zajistit
kontrolu demilitarizovaných území. Velmi vzácně přistupovali vojáci k přímé distribuci
humanitární pomoci. Pro tuto etapu byl důležitý souhlas všech bojujících stran s humanitární
pomocí a pokud možno úplné dodržování principů nestrannosti a neutrality.
231

V minulosti se setkáváme s termíny jako „Peacekeeping Operations“ nebo „Peace-enforcement Operations“,
kdy první typ mírové operace plnil účel udržení míru se souhlasem daného státu; v případě druhého typu šlo
již o mírové operace bez souhlasu dotčeného státu, tedy podle kapitoly VII. Charty OSN a pouze se souhlasem
Rady bezpečnosti OSN. Dnes je škála mírových operací tak pestrá (dalším termínem je „Peacebuilding
Operations“) a v zásadě i nepřehledná, že ICRC doporučuje používat pouze termín „Peace Support
Operations“ („Operace na podporu míru“). (ICRC, 2014, s. 33)
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S koncem studené války se situace změnila, v mírových operacích se angažují
mnohonárodní mírové jednotky a většinou je jejich mise zaměřena na podporu jedné z bojujících
stran. To přirozeně vede i ke změně charakteru jejich operací v oblasti humanitární pomoci.
Podstata operací se rozšiřuje a nejde pouze o udržení míru („Peacekeeping Operations“) nebo o
dohled nad ním, ale často i o tzv. budování míru („Peacebuilding Operations“) a o případnou
rekonstrukci státu, což vede ke kombinaci, nebo dokonce k propojení obou operací, vojenské i
humanitární pod jedním vedením, a to s cíli, které mají více charakter politický a rozvojový než
čistě humanitární.
Třetí generace mírových operací situaci ještě více komplikuje a operace se rozšiřují o další
komponentu, tedy nejen o dosažení míru a jeho udržení, ale nyní jde také o budování mírového a
bezpečného prostředí („peaceful and secure environment“) s důrazem na univerzální hodnoty,
kterými nejsou již jen čistě humanitární potřeby, ale i takové hodnoty, jako jsou lidská práva nebo
demokracie. (Caicedo, 2009, s. 120) Použití zbraní pro takovou operaci je v tomto případě
nejbenevolentnější a nejde jen o pouhou sebeobranu nebo odpověď na útok, ale o použití síly bez
souhlasu bojujících stran, nebo dokonce bez vědomí Rady bezpečnosti OSN. Mírové operace tak
urazily cestu od udržování míru k vynucování míru, což v prvé řadě boří jasné představy o
neutralitě takových operací (bez ohledu na to, zda jsou takto proklamovány ze strany OSN) a
začíná se používat obecné označení „peace support operations“. Ve jménu globálního míru tak
došlo k podřazení humanitárních cílů (těch základních v původním pojetí) pod cíle politické a
vojenské. Tím se do choulostivé situace dostává i celý humanitární sektor, který se na místě účastní
humanitárních operací, neboť tato účast již často nenaplňuje principy humanitární pomoci.
V okamžiku, kdy mezinárodní společenství přijalo změnu mírových operací za svou (z
míru udržujících na mír budující, vymáhající), tak se dramaticky mění i vztah mezi vojenskou
činností232 a humanitárními organizacemi. Kromě humanitární pomoci se tradiční systém
zastoupený tradičními hráči rozhodl dovézt do země zmítající se v ozbrojeném konfliktu nebo do
země, kde se rozpadá vláda práva, nejen humanitární pomoc, ale i demokracii, lidská práva a tržní
pravidla pro fungování ekonomiky. Nejde o to porazit nebo zastavit nepřítele, jde o to zemi změnit
tak, aby do budoucna bylo zaručeno, že bude přispívat k mezinárodnímu míru a nikoliv k
válečnému ohrožení.
Z pohledu tradičních principů, o kterých v této práci hovořím, je však představa spojení
principu nestrannosti a neutrality s vojensko-humanitární operací neslučitelná (v tomto případě bez
ohledu na typ vojenské intervence a typ subjektu, který vojenskou intervenci vykonává: ať už jde o
nestátní organizovanou ozbrojenou skupinu, nebo o tzv. mírové jednotky OSN). Jak například
uvádí ředitel MSF (Lékařů bez hranic) je taková aktivita zcela nepřijatelná. Dále uvádí, že vojenské
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Zde myšleny mírové jednotky, nejčastěji pod hlavičkou OSN, ale ne výlučně.
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operace stále častěji získávají „nebojové nástroje“233 (humanitární pomoc je tím hlavním) k
prosazování širších vojenských, ale spíše politických cílů. Humanitární pomoc spojená s bojovými
operacemi má z pohledu bojující strany přínosy spojené s propagandou jak na samotném válečném
poli, tak i v zázemí bojující strany.234 (De Torrente, 2006)
Politizace humanitární pomoci, ať už má podobu zahraniční humanitární intervence, nebo
jen dodávek humanitární pomoci bojujícím jednotkám do zasažené oblasti, má vždy tendenci
přitahovat pozornost neziskových nebo dobrovolnických organizací, z nichž se některé dokážou
snadno ztotožnit s politickou pozicí dané vlády.
Moderní ozbrojené konflikty tak před nás kladou zásadní otázku, do jaké míry jsou
základní principy pro poskytování humanitární pomoci (neutralita, nestrannost a humanita) v
souladu s tímto propojením humanitární a vojenské činnosti. Několik veřejně známých příkladů
ukazuje na různé vnímání těchto principů a samotné humanitární pomoci jednotlivými bojujícími
stranami. Například 19. 8. 2003 došlo k útoku na sídlo OSN v Bagdádu, při kterém přišlo o život 20
pracovníků OSN, včetně hlavního delegáta Sergia Vieria de Mella. (Carle, 2006, s. 15) V jiném
případu byli 2. 6. 2004 zabiti pracovníci organizace MSF v západním Afghánistánu. V obou
případech útočící strany prohlásily, že útok byl oprávněný, neboť humanitární pomoc byla oficiální
součástí vojenské intervence v Iráku a Afghánistánu. V případě incidentu v Afghánistánu tvrdil
Tálibán, že MSF je organizací jasně pracující v zájmu amerických invazních vojsk. (MSF, 2004) V
případě Iráku bylo OSN obviňováno, že nezabránilo nelegální invazi amerických jednotek do Iráku,
které dnes velká část odborníků (tzv. doktríny) považuje za porušení „ius ad bellum“.235
V těchto a podobných případech mohou být neziskové nebo dobrovolnické organizace
působící v zasažené oblasti obviňovány z toho, že jsou prodlouženou rukou vojenských jednotek,
které místo zbraní používají humanitární pomoc a projekty, jež mají ulehčit a zabezpečit snadnou
okupaci daného území intervenční armádou. Nebo jsou obviňovány alespoň z toho, že tomu
nezabránily nebo že s tím tiše souhlasí. Obecněji řečeno panuje v tzv. nezápadním světě (a zejména
v jeho muslimské části) přesvědčení, že OSN a neziskové (nebo dobrovolnické) organizace jsou
možná nestranné při poskytování bezprostřední humanitární pomoci v zasaženém území, ale určitě
nejsou neutrální ve vztahu k budoucímu míru, který se v dané zemi snaží nastolit intervenční
armáda (vláda). Jejich činnost sice zdánlivě směřuje k nastolení míru, ale reflektuje mír pouze v
pojetí západních hodnot, a o to se zde vedou války, tedy války o podstatě míru. Mír podle jiných
než západních hodnot není tím správným mírem a vyžaduje změnu (klidně i vojenskou silou) a
nastolení nového míru, toho správného, tedy toho podle západních hodnot.
233

Anglicky „non-combat tools“.
A to v souvislosti s podporou bojových činností a s budováním pozitivního obrazu bojující strany.
235
Často uváděný právní i filozofický koncept „právo na válku“; právnicky přesnější by bylo uvádět „ius
contra bellum“ (s ohledem na fakt, že válka je podle Charty OSN zakázaným aktem s výjimkou individuální
nebo kolektivní sebeobrany).
234
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Ve světě nevládních organizací angažujících se v ozbrojených konfliktech velmi rezonuje
projev, který přednesl ministr zahraničí USA Colin Powell dne 26. 10. 2001 a ve kterém mimo jiné
uvedl: „More than ever, governments and intergovernmental organizations must work in
partnership with NGOs if compelling problems are to be effectively addressed. As I speak, just as
surely as our diplomats and military, American NGOs are out there serving and sacrificing on the
front lines of freedom. You are providing food and shelter to refugees and to the internally
displaced, helping to build vibrant civil societies and creating the conditions for sustainable
development, sustainable growth.“236 Zároveň ve stejném projevu přinesl do jazyka humanitární
činnosti označení „force multiplier“:237 „And I want you to know that I have made it clear to my
staff here and to all of our ambassadors around the world that I am serious about making sure we
have the best relationship with the NGOs who are such a force multiplier for us, such an important
part of our combat team.“238 Tato silná slova, myšlena však ve prospěch vyšších cílů, v očích
nezápadních společností ukázala, že humanitární pomoc v době konfliktu je nebojovou součástí
bojových misí, tedy z jejich pohledu legitimní cíl pro případné útoky (tj. stejný cíl jako jakýkoliv
jiný vojenský objekt).
Podobný vztah můžeme najít i v otázce tzv. „CIMIC operací“,239 tedy operací, které se
přednostně zabývaly rozvojovou pomocí, kdy společnými koordinátory a dodavateli byli jednak
vojáci, a jednak nevládní organizace. Cíl těchto projektů vycházel z širšího uchopení bezpečnosti a
mírových operací, tedy posílení rozvojového potenciál dané země, neboť země, ve které je
investováno do školství, zdravotnictví, infrastruktury, bude mít menší tendenci k násilnostem
vedoucím nakonec k opakování ozbrojeného konfliktu. Rekonstrukční projekty ze společné dílny
vojáků a nevládních organizací mají i jiný cíl, získat pozitivní ohlas mezi místním obyvatelstvem a
utvrdit je v tom, že vojenská mise má ve výsledku blahodárný vliv na jejich bezpečnost a život v
míru. Ne vždy se tyto záměry zdařily (například Kosovo, Afghánistán).
Pomoc poskytovanou vojenskými jednotkami není možné ignorovat nebo ji podceňovat,
avšak současně ji nelze označovat za humanitární pomoc, neboť nesplňuje kritéria na humanitární
pomoc kladená. Do potenciálního rozporu se dostávají principy neutrality, nestrannosti a
nezávislosti. Navíc pomoc poskytovaná vojenskými jednotkami má často parametry odměny nebo
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Záměrně pro autenticitu a důležitost ponechávám citaci v originále a uvádím stručnou parafrázi projevu:
„Musí být úzká spolupráce mezi vládami a NGO; americké NGO zachraňují a obětují se na frontové linii pro
naši demokracii; poskytováním jídla a přístřeší pro uprchlíky budujete občanskou společnost a podmínky pro
udržitelný růst.“ https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/5762.htm (poslední
přístup 8. 4. 2018)
237
Přeloženo volně a v kontextu: „násobitel síly“.
238
Pokračuji v parafrázi projevu: „A chci vás všechny ujistit, že jsem vysvětlil mým lidem a našim ambasádám
po celém světě, že máme skvělé vztahy s NGO, které jsou jakýmsi násobitelem síly, a jsou tak důležitou
součástí našich bojových jednotek.“
239
CIMIC: „Civil-Military Co-operation“; volně přeloženo: civilně-vojenská spolupráce propojující činnost
civilních organizací s vojenskými jednotkami na místě probíhajících vojenských operací.
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trestu pro civilní obyvatelstvo, může být vázána na spolupráci s vojenskými jednotkami a často
bývá také využívána jako prostředek pro provádění průzkumu v terénu a pro sběr zpravodajských
informací.
Z mého pohledu je důležité, že při operacích typu CIMIC, byť převážně jde o rozvojové
aktivity, je místními obyvateli často pohlíženo na nevládní organizace jako na prodlouženou ruku
nejen vojenské síly, ale i případné loutkové vlády, dosazené v zemi vojenskou silou. Tím se tyto
organizace dostávají do situace, která nemá s neutralitou a nestranností mnoho společného a může
ve společnosti naopak zanechat stigma, neboť na rozdíl od mezinárodních jednotek, jež někdy v
budoucnu odejdou, loutková vláda zůstává a latentní konflikt (který má základy i ve vnímání
rozdílu mezi humanitou a lidskými právy) přeroste v otevřený konflikt a celý cyklus se opakuje. Z
„komplexních krizí“ je velmi těžké odejít „zadním východem“.
Velmi podobně to funguje i v opačném směru, tedy v situacích, kdy vlády západních států
považují nevládní organizace působící v zemi, kde vládnou „temné síly“, nebo v situacích, kdy
nevládní organizace spolupracují s místními komunitami nebo ozbrojenými skupinami podezřelými
z terorismu, za hrozbu, a tím se vystavují nebezpečí, že budou západními státy zařazeny na seznam
organizací spolupracujících s teroristy, a tudíž budou připraveny nejen o finanční a materiální
podporu, ale vystavují své zaměstnance a spolupracovníky nebezpečí postihu za podporu terorismu.
Opět vzniká otázka, do jaké míry jsou principy, na nichž je postavena humanitární činnost,
udržitelné, tentokrát ze strany vlád vůči poskytovatelům rozvojové nebo v našem případě
humanitární pomoci.

8.4 Humanitární etika. Pohled deontologický a teleologický
Jak jsem postupně ukázal, neexistuje jen jedna forma humanitárního systému, ale souběžně jich
koexistuje několik. Kdybychom chtěli nepřehlednou situaci při řešení „komplexních krizí“
zjednodušit, můžeme systémy rozdělit do tří modelů. Model dunantovský lpí na principech
tradičního humanitarismu (neutralita, nestrannost, nezávislost a humanita), model wilsoniánský240 a
model solidaristický (založený na sociálním základu: například solidarita s chudými a slabými –
typické například pro Kubu; nebo založený na náboženství: tedy solidarita se souvěrci – typické
především pro islámské organizace). Pokud ponecháme stranou wilsoniánský model, který je
prodlouženou rukou zahraniční, a tím často i vojenské politiky, zbylé dva modely se liší zejména v
hodnotovém uchopení humanitárních principů. Proti sobě zde stojí deontologická a teleologická
etika. Deontologické etice se nejvíce blíží dunantovské pojetí principů, tedy jako hodnot, které jsou
240

Někdy též označováno jako „wilsoniánský intervencionismus“, kdy dochází k podřazení humanitární a
podobné pomoci pod hlavičku zahraničněpolitické agendy, tedy se silným vlivem státu. Název doktríny
odkazuje na amerického prezidenta Woodrova Wilsona (1856–1924).

99

dány a jejichž dodržení je pro každou humanitární akci klíčové. Z konkrétních organizací má k
tomuto pojetí nejblíže činnost ICRC, která je někdy vnímána jako strážce Dunantova odkazu.
Naproti tomu teleologická etika se v případě humanitárních operací kloní na stranu efektivnosti a
účelnosti. V prvé řadě jí jde o dosažení pozitivního výsledku, který je určující. Spor o humanitární
systém je sporem mezi deontologickým a teleologickým pojetím humanitárních principů. Poslední
desetiletí ukazují, že vývoj a posun vnímání humanitárního kontextu posilují teleologický pohled
na úkor deontologického.
Ve prospěch teleologického pohledu nahrávají mnohé faktory. Významnou roli hrají
liberální modely uvažování, které daly prostor vzniku a rozšíření nevládních organizací na
globálním Severu, stejnou měrou k teleologickému trendu přispívají i nezápadní státy se svým
vlastním pojetím principů, což je důsledek decentralizace systému a přesunu „rovnováhy
mocenských sil“ blíže k místům konfliktů a krizí (Evropa a Amerika ztrácejí řídící a rozhodovací
majoritu).
Objev tzv. „multi-mandátových organizací“,241 tedy většinou nevládních organizací, které
se zaměřují kromě humanitární pomoci také na rozvojovou agendu, a to s důrazem na dlouhodobý
rozvoj, vyřešení konfliktu a lidská práva, je důkazem, že prapůvodní etické základy humanitarismu
byly

zapomenuty,

deontologický pohled opuštěn. Jinak není možné vysvětlit vznik

multi-mandátových organizací, kde jedni mají na starosti humanitární pomoc a druzí, sdílející s
prvními prakticky stejnou kancelář, mají na starosti pomoc rozvojovou. S rostoucí délkou pomoci
roste i politická ingerence a z ní vyplývá nutnost přijmout další klíčové principy, jako je například
spravedlnost

a

rovnost.

Příchod

privátního

sektoru

také

znamená

příchod pohledu

konsekvencionalistické etiky a s ní související tlak na tolik kritizovanou neefektivnost nevládních
aktérů humanitárního sektoru. Privátní firmy, donoři a diaspora, kteří v převážné většině působí
mimo spektrum dunantovských principů se však stávají pro veřejnost respektovanými hráči právě
proto, že efekt humanitárních operací a pomoci stavějí čistě na výkonnostních ukazatelích, na
něčem, co se dá měřit a co může mít třeba podobu „nejvíce zachráněných životů za nejnižší cenu“.
Dobré výsledky privátních aktérů zpětně působí na veřejné aktéry právě cestou tlaku na efektivnost
a výkon nevládních organizací, což přispívá k jejich větší institucionalizaci a profesionalizaci, ale
také to vede k oddalování se od dunantovských principů. Pohled zvnějška a pohled bez
historických a filozofických souvislostí vede nezasvěceného diváka k oprávněnému pocitu, že lpění
na tradičních dunantovských principech je nejen staromódní, ale i neracionální. Širší interpretace
humanity a argumenty vycházející z konsekvencionalistické etiky, tedy důraz na efektivnost, rozsah
a dosah pomoci, jsou nejen atraktivnější, ale vedou i k vytváření přitažlivějšího narativu nového
humanitarismu.
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Ve smyslu, kdy jedna organizace plní více než jeden mandát (poslání).

100

Na druhou stranu v tomto nepřehledném a vyvíjejícím se sporu mezi dvěma hodnotovými
systémy je i pro laika možné najít základní klíč, podle něhož může poznat, zda se jedná, či nejedná
o organizaci nebo humanitárního aktéra, který se řídí dunantovskými principy. Tím klíčem je jak
organizace komunikují s veřejností. Pokud organizace při svých kampaních klade důraz na
prezentaci své činnosti v oblasti práv chudých, všímá si nespravedlnosti nebo se snaží řešit
nerovnováhu socioekonomického vývoje v dané zemi, jde o organizaci „ne-dunantovskou“ (např.
Oxfam). Pokud je předmětem veřejné prezentace pouze otázka tzv. „bezpečného přístupu”242 do
zasažených oblastí a otázka zachování důvěrnosti, jde o organizaci dunantovskou (např. ICRC).
Druhým poznávacím znamením je také sdružování nevládních organizací do vlivových sítí, které
společnou veřejnou prezentací a komunikací mohou dosáhnout většího vlivu a větší pozornosti,
neboť dokážou najít společný kompromis mezi principy, případně některé principy přizpůsobit
danému kontextu. Toto si dunantovské organizace nemohou dovolit, neboť jejich principy jsou z
deontologického pohledu pevné a humanita je vymezena velmi úzce, takže prostor pro kompromisy
v rámci sítí je prakticky minimální.
Jak jsem ukázal, neutralita jako princip je v ohrožení. A co je důležité, opuštění principu
neutrality nutně nemusí znamenat příklon k jedné ze stran konfliktu (což je klasická podoba
porušení neutrality), ale v dnešní podobě dostává formu příklonu k jedné straně obětí humanitární
krize. K obhájení této pozice využívá nový humanitarismus někdy i kontroverzní politické ideály
(což pro princip čisté neutrality není přípustné). Humanita jako princip posunula svůj obsah,
překročila hranice obyčejné, život zachraňující charity ve stylu „postele na jednu noc“, tím však
vmanévrovala humanitární aktéry do politických vod, které byly dunantistům tradičně zapovězeny:
„Humanitární úsilí a politická aktivita nesmějí jít po stejné cestě, pokud nechceme, aby neutralita a
nestrannost humanitární aktivity nebyly ohroženy.“ (Sommaruga, 1993, s. 52) U ostatních principů
je jejich vnímání také velmi rozdílné, nejsou sice tolik v ohrožení jako neutralita, ale jejich
zastánců ubývá nebo jsou tyto principy pružně přizpůsobovány konkrétnímu kontextu a situaci, v
níž se aktéři nacházejí. V případě nových aktérů (například privátní sféra nebo nábožensky
založené nevládní organizace) jsem ukázal, že dokážou obětovat princip nestrannosti a podpořit
jimi preferované oběti katastrofy nebo konfliktu. Rovněž nevládní organizace založené na principu
sociální solidarity s podmínkami vybraných skupin obyvatel (například chudých) volí podporu
vlastních cílových skupin.
Také jsem vysvětlil, že některé nevládní organizace (například již zmiňovaný nadační fond
„KSRelief“ ze Saúdské Arábie), čínská humanitární aktivita (vycházející z konfucianismu a pevné
role státu jako primárního garanta „blahobytu“) nebo kubánská humanitární politika, vysílající
lékaře do oblastí trpících chudobou, dokážou rozvolnit princip nezávislosti. Podobné rozvolnění
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Anglicky „safe access“.
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principů nastává i v případě, kdy se tradiční i noví aktéři pohybují v tzv. nezápadních zemích nebo
z nich pocházejí, neboť pro ně jsou často důležitější jiné principy (například spravedlnost v
arabských státech a solidarita v Latinské Americe). Aktéři, ať již noví, nebo staronoví, se zdají být
stále více decentralizovaní a tomu odpovídá i jejich hodnotová orientace. Je pro ně výhodnější a
operativnější uzavírat účelové ad hoc koalice pro dané situace nebo konflikty a sdílet pro tento
okamžik principy nastavené a upravené podle aktuální potřeby s tím, že příště uzavřou jinou
koalici.
Nezápadní svět nechce přijímat tradiční západní humanitární principy, neboť v nich vidí
reprezentanty západních hodnot, a tedy cestu další probíhající intervence. Fiddan-Qasmiyeh a
Pacitto si všímají, že dokonce i „čistý dunantismus je nakažený liberálními hodnotami globálního
Severu a nedokáže jasně deklarovat a prokázat, že tradiční nestrannost a apolitičnost nejsou
nakonec jen politikou neo-imperialismu a straněním podvolujícím se státům,“ (Pacito a Fiddian,
2013, s. 27) a pokud nebude brzy zahájena otevřená diskuse nad principy a jejich pravostí,
humanitarismus ve své tradiční podobě bude pro nezápadní svět i nadále pouze nálepkou pro
zvláštní sociální techniku mající podobu neozbrojené intervence vyspělého světa do toho
rozvíjejícího se. Proto si nezápadní svět vytváří paralelní humanitární systémy postavené na
vlastním pojetí humanitarismu, který převážně vyznává hodnotu solidarity „Jihu-k-Jihu“243 a
hodnotu respektu k suverenitě státu (tedy neakceptování myšlenky humanitární intervence do
jiného státu) a také hodnotu spravedlnosti a náboženské solidarity. K realizaci humanitárních aktivit
proto používají i jiné mechanismy, které zde již byly zmíněny, mezi nimiž dominují různé
polostátní humanitární organizace (například „KSRelief“ apod.), anebo čistě bilaterální vztahy mezi
dvěma státy založené na vzájemnosti. Při své činnosti a při financování humanitární činnosti tyto
státy nerozlišují mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí tak jako západní státy, což se
projevuje mimo jiné i tím, že například Indie a Brazílie ani neuznávají hierarchický model
mezinárodní humanitární pomoci a ve svých slovnících neužívají označení dárce a příjemce, nýbrž
označení partner.

243

Anglicky „South-South solidarity“.
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8.5 Dopady na humanitární systém (závěry)
Schéma 8.1: Humanitární principy a jevy působící na humanitární systém (I)

Schéma 8.2: Humanitární principy a jevy působící na humanitární systém (II)
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Když tradiční humanitární systém narazil v devadesátých letech na své limity, začal dělat zásadní
chyby a v některých ohledech se stal impotentním. Zřejmě to bylo pod vlivem toku historických
událostí a nejspíš nastal i moderní šok z toho, co Mary Kaldor244 nazývá „nové války“. (Kaldor,
2006, s. 9) Avšak události, které postupně šokovaly (Balkán, Rwanda, Súdán, Afghánistán) nebyly
ničím jiným než sérií hrubých porušení mezinárodního humanitárního práva. Reakce
humanitárního sektoru byla však zcela jiná a neadekvátní. Viníkem se stal princip neutrality. Spolu
s novým, rozšířeným vnímáním principu humanity došlo ke zpochybnění deontologických základů
tradiční humanitární etiky a východisko z krize bylo spatřováno ve vpuštění humanitární pomoci do
politických vod. Dnes se již nedozvíme, jakým směrem by se humanitární systém ubíral, kdyby
nezvítězil teleologický přístup k humanitární etice nad deontologickým. Co však víme bezpečně, je
to, že nový humanitarismus nevyřešil problém a neodstranil výtky, které byly tradičnímu systému
kladeny. Vznikl hybrid spojující tradiční humanitární pomoc postavenou na pevných a relativně
striktních etických základech s novu rozvojovou pomocí, která nemá v první řadě pomáhat, ale
měnit. Měnit svět podle hodnot jedněch proti hodnotám druhých, a to při ahistorickém pohledu na
měnící se realitu a kontext. Nevíme, zda by tehdy pomohlo zachovat hodnotově stabilní systém
humanitární pomoci věrný deontologickému základu a odděleně budovat svět rozvojové pomoci.
Víme ale, že spojením obou světů založených na dvou odlišných hodnotových systémech došlo k
poškození systému humanitární pomoci, k její diskreditaci v nezápadním světě.
V této kapitole také docházím k závěru, že to, co odborná literatura nazývá tradičním
humanitárním systémem, o jehož krizi zde pojednávám, je systémem, který nevychází z tradičních
hodnot humanitární pomoci (v dunantovském pojetí), ale z hodnot, které časem devalvovaly (přes
proklamace mnohých aktérů, že se stále přidržují tradičních principů), jako je neutralita,
nestrannost a nezávislost, ale vychází z hodnot, které naopak expandovaly, jako je humanita v
pojetí lidských práv. Mezitím se humanitární systém rozšířil o nové aktéry, kteří k novým
hodnotám nechtějí přistoupit a tyto hodnoty jsou pro ně dokonce překážkou. Neumíme zodpovědět
ani namodelovat, zda by pro ně ty tradiční dunantovské hodnoty byly přijatelné. Zdá se, že asi také
ne. V každém případě škody, které byly napáchány na tradičním pojetí humanitární pomoci
opírající se o dunantovské principy, jsou nevratné. Jedním z projevů těchto škod jsou útoky na
humanitární pracovníky, nerespektování jejich misí a zhoršený přístup do ohrožených zón. Rovněž
škody způsobené teleologickým pojetím humanitárních principů a expanzí principu humanity do
sféry lidských práv jsou citlivé. Pokud připustíme tezi, že rozvojová pomoc je v mnoha zemích
příjemců vnímána jako invazivní záležitost s koloniálními prvky, potom rychlost radikalizace a
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Mary Henrietta Kaldor (nar. 1946), profesorka ekonomie na London School of Economics, věnuje se
problematice tzv. „nových válek” a humanitárních intervencí.
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rozšíření některých organizovaných ozbrojených skupin (např. Islámského státu) může mít jistou
souvislost.
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9. Humanitární systém na rozcestí (závěry)
Stále častěji zaznívá, že současné světové humanitární krize nás přivedly na pokraj „konce
mezinárodní humanitární pomoci“ nebo že „tradiční humanitární systém se již vyčerpal“ či ústy
Jana Egelanda,245 že „systém je zcela zlomený“. (Doucet, 2015) V televizní sérii BBC „Why
poverty?“ říká zakladatel MSF Bernard Kouchner: „Nikdy v životě nebudu stát na straně zabijáků.“
(Why poverty?, 2012) Dále v pořadu zaznívají vyprávění humanitárních pracovníků, jak byl vedle
letiště jedné africké země vybudován tábor s hladovějícími dětmi, aby si je mohli zahraniční
novináři po příletu pohodlně nafotit a pak zase hned odletět; nebo jak jinde humanitární pomoc
prodloužila občanskou válku o další dva roky; nebo jak Oxfam246 spustil sbírkovou kampaň na
pomoc čtyřem milionům Kambodžanů, kteří se bez zahraniční pomoci prý nedožijí Vánoc, což
vzápětí Tim Lusty247 na základě vědeckých faktů vyvrátil. (Ibidem) Každý si pod koncem
humanitárního systému představuje něco jiného a každý má také jiné představy o tom, jak je třeba
systém napravit a reformovat.
Oprava systému však nespočívá v definování „zabijáků“, v omezení novinářského apetitu
po senzacích nebo v důslednějším měření nutričních hodnot v Kambodži. Humanitární systém,
pokud systémem vůbec je, naráží na neopravitelné prvky, které má od počátku pevně zabudované
ve svém nitru. Bez kompletní rekonstrukce systému je vyřešení uvedených problémů v nedohlednu.
Je i chybné se domnívat, že jde pouze o maligní jevy posledních let (příklad z Kambodži je čtyřicet
let starý). Nikoliv. Poslední roky se některé jevy jen začaly měnit mnohem rychleji, než se
očekávalo, a proto se problémy, jež tu jsou již léta, rozrostly o další a systém se celkově rozkolísal.
Výsledek je znát nejen na kvantitě, ale i na kvalitě celého systému.
V první části své práce jsem identifikoval hlavní faktory, které ke změně humanitárního
systému přispívají, a popsal stopy, jež na něm zanechávají. Ukázal jsem, že tradiční humanitární
systém je za hranicemi, kde vznikl, brán s nedůvěrou, často jen jako prodloužená ruka zahraniční
nebo vojenské doktríny a také jako export západních hodnot do světa, který často žije podle jiných
hodnotových představ. Přirozenou reakcí okolního světa je vznik paralelních systémů a
subsystémů, které, jak se ukazuje, si dokážou obhájit své místo na slunci a podle svých představ
vykonávat humanitární politiku. Tradiční systém, který byl nastaven na zvládání krizí 50, 100 nebo
150 let starých, nezvládá udržet krok s probíhajícími změnami v jeho okolním prostředí (např.
klimatické změny), nedokáže být nezávislým, když se dostane do rukou vojáků, a naprosto se ztrácí
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Jan Egeland (nar. 1957): významný norský politik, v letech 2003–2006 zástupce generálního tajemníka
OSN pro koordinaci humanitární a krizové pomoci.
246
Oxfam: mezinárodní charitativní organizace zaměřená na boj s chudobou po celém světě.
247
Tim Lusty (1939–2015): světově uznávaný nutriční specialista, který se zabýval sledováním podvýživy
po celém světě.
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v prostředí komplexních krizí. To souvisí i s dalším faktorem, kterým jsou nové technologie, jako
jsou sociální sítě, mobilní aplikace nebo sdílená ekonomika, nebo nové finanční toky a prostředky,
jako jsou remitence, hotovostní transfery nebo crowdfunding a komunitní financování přímo v
krizových oblastech. Tzv. velký humanitární stan není tak velký, jak by se zdálo, a nevpouští
dovnitř některé významné aktéry jako své plnohodnotné partnery. Často je jen toleruje, někdy
ignoruje, někdy ve svůj prospěch využije, ale nikdy s nimi nepočítá jako s rovným partnerem, ať už
jde o privátní sféru, ozbrojené složky, donory, nebo jednotlivce a zasažené komunity. V rámci
nových aktérů jsem identifikoval i samostatnou podskupinu, kterou jsem nazval „zapomenutí
aktéři“, tvořenou kriminálními skupinami a spontánními dobrovolníky. Ty považuji za natolik
důležité a klíčové, že jim věnuji celou druhou část této práce. Samotnou kategorií jsou hodnoty a
principy, na nichž je systém desítky let budován a které sice plní důležitou, ale stále více slábnoucí
roli.
Všechny tyto jevy uvádějí tradiční humanitární systém do nezáviděníhodné situace. Je stále
zjevnější, že vedle tradičního západního systému existuje ambicióznější a také úspěšnější systém
čínský, který staví na státní pomoci a ingerenci. Podobně se rýsuje velký konkurent v podobě
saúdskoarabského nadačního fondu, který je financován z prostředků krále Salmána a jeho syna
prince Mohammada. Západní systém se za poslední desetiletí výrazně institucionalizoval a přestal
být čistou charitativní záležitostí. Mimo území svého vzniku začal jedněm vadit pro své hodnoty a
principy, jiným se nelíbí jeho intervencionismus, který je prodlouženou rukou západní zahraniční
politiky, a třetí skupina, jež se s ním nechce vyrovnat, je privátní sektor, který se stále více angažuje
v humanitární sféře a nechce se nechat spoutávat nadbytečnými pravidly a institucionálními
bariérami. Útoky však nepocházejí jen zvenčí. I tradiční aktéři uvnitř systému se rozdělili na dva
nesmiřitelné tábory. Jedni zastávají tradiční excepcionalismus a trvají na čistotě základních
humanitárních principů (neutralita, nestrannost a nezávislost), druhý tábor naopak vidí humanitu v
rozšířeném spektru aktivit souvisejících s povinností pomáhat (přecházejí do sféry lidských práv,
rozvojové politiky a do odstraňování kořenů všeho špatného, co způsobuje nerovnosti na světě).
V tzv. humanitárním stanu zůstává těsno a noví aktéři do něj nemohou vstoupit. Tím se
systém ochuzuje o spolupráci s aktéry, kteří jsou krizím nejblíže, s lokálními nevládními
organizacemi. Systému se rozpadá jednota týmu, s nímž byl zvyklý počítat. Mnohé organizace sice
deklarují závaznost humanitárních principů při své činnosti, ale v praxi to vypadá spíše tak, že si ke
své činnosti a v daném kontextu vybírají jen ty principy, které se jim aktuálně hodí dodržovat. Tím
v místě, kde fungují, vytvářejí obraz dvojího standardu (na každého platí jiná pravidla) a celkově
tak snižují důvěru zasažených osob a jejich komunit v humanitární sektor, a to bez rozdílu, zda se
jedná o tradičním principům věrné organizace, nebo ty, které volí selektivní politiku.
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Vinu ale nemůžeme klást pouze těmto nevládním organizacím, nacházejícím se ve třetím
nebo čtvrtém patře hierarchické vertikály, ale nastavení celého systému a politice, která
„humanitární vertikálu“ ovládá shora. Jsou to donorské státy a agentury a organizace OSN
nastavující kritéria pro financování. S tím, jak posílila institucionalizace celé sféry, tak se zavedla i
výkonnostní kritéria pro rozdělování finančních prostředků. Do neziskové sféry vstoupila do té
doby nezvyklá soutěž o prostředky a vzrostla i konkurence. Důležité jsou růstové faktory, nikoliv
efekty, kterých je a má být dosahováno. V důsledku se snižují incentivy diverzifikace činností
těchto organizací, všichni chtějí dělat všechno, protože ze všeho se dá získat alespoň trochu
prostředků. Tím klesá akceschopnost v terénu, komplementarita služeb a subsidiarita v jejich
doručování. Rozhodující není, co lidé potřebují, ale co organizace nabízejí a co jim jejich donor
zafinancoval. Pro hodnocení jsou klíčové procesní ukazatele (kolik léku jsme dodali) a nikoliv
výstupy a efekty, jichž jsme dosáhli (komu a jak ty léky vlastně prospěly). Proto ani nikoho netrápí,
že se tzv. akontabilita týká jen peněžních převodů, tedy jak správně bylo vše zúčtováno, a nikoliv
příjemců pomoci, zda dostali to, co opravdu potřebovali.
Studie Alnap nabízí některá témata k diskusi. (Alnap, 2015) Řešení vidí v decentralizaci
řízení a vedení všech operací a v přesunu tohoto těžiště směrem k terénním aktérům, kteří mají
nejblíže k zasaženým komunitám. Sílí hlasy po tom, aby se zmenšila role velkých mezinárodních
nevládních orgranizací (INGO) a agentur OSN, aby přestaly být těmi, kdo dodávají služby do místa
pomoci, a aby na sebe přijaly roli facilitátorů, kteří usnadňují procesy (financují, pomáhají s
logistikou apod.). Místo aby velcí aktéři outsourcovali malé místní, mělo by se kyvadlo otočit a
malé organizace by měly pro své hladké fungování outsourcovat ty velké, jež by měly navíc ještě
držet rezervu finanční i personální, aby mohly posílit místní organizace v případě, že katastrofa je
nad jejich síly. Ale mělo by jít až o poslední opatření v řadě – pravidlo „last resort“ musí nahradit
to dosavadní „first minute“.
Aby takový model fungoval, musí se změnit nejen toky financování a objemy prostředků,
které budou primárně putovat k lokálním organizacím, ale ruku v ruce s tím musí jít proces
redefinice ukazatelů, jež se mají při jejich činnosti sledovat. Nemají to být jen výkonnostní hodnoty
popisující proces, ale ukazatele zaměřené na konečné výstupy. Změna finančních pobídek pak
může napomoci změně cílů těchto organizací. Například není nutná prezentace na veřejnosti a v
médiích, ale je nutné spolupracovat s ostatními, uzavírat s nimi strategická partnerství, efektivně
doplňovat systém. Pak bude důležitým kritériem ne to, „kdo je nejlepší,“ ale „jaké uspořádání
aktérů se nejvíce hodí do dané krizové situace a jejího kontextu.“ (Zyc, Krebs, 2015) Reciproční a
kolektivní vztahy mezi aktéry nahradí ty, které jsou dnes založeny na transakcích a na soutěžním
principu. (Seybolt, 2009)
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Humanitární principy se mohou zdát jako méně významné, nepraktické a vlastně zdržující
v době, kdy technologie vše násobně urychlují, a jakákoliv hodnotová zdržování nejsou nežádoucí.
Existuje však jedna velmi konkrétní situace, která dokazuje, že technologie nic neurychlí a naopak
mohou humanitární akci zcela zastavit, když ztratí svůj hodnotový základ. Jsou to války, a zejména
pak protahované konflikty. V těchto případech všechny organizace založené čistě na rozvojovém a
solidaristickém modelu dostávají červené výstražné světlo, protože tím, jak opustily základní
humanitární principy, staly se nedůvěryhodnými, ztratily neutralitu, a tak i důvěru bojujících stran,
že jimi poskytovaná pomoc bude opravdu nestranná. V tuto chvíli je třeba ponechat prostor čistě
dunantovským organizacím, které na politiku opouštění principů nepřistoupily (například ICRC),
byť diskusi o principech ve vztahu k jiným druhům pomoci připouštějí (například (Mc Godrick,
2012)). Být efektivním při řešení krizí vyžaduje umět diferencovat mezi různými organizacemi a
nechat prostor, aby ve správnou chvíli byla zapojena ta správná organizace.
Vypůjčím si slova Richarda Buchanana:248 „Nikdo nemůže poznat celý systém, poznat
můžeme jen cesty, které systémem procházejí,“ (Buchanan, 2004, s. 12) protože vystihují hlavní cíl
mezinárodního výzkumného týmu „Humanitarian Policy Group“,249 který se rozhodl uskutečnit
experiment, a to opustit tradiční uvažování o humanitárním systému a vlastně o jakémkoliv
systému. Na základě mnoha interview, diskusí a pracovních skupin experti sestavili a naznačili
několik možných variant, kudy se může budoucí systém ubírat. (ODI, 2018) Sympatické je i to, že
autoři této studie neměli ambici budovat nový systém, ale popisovat jeho funkční subsystémy.
Vybírám jeden z mnoha takových příkladů. Je to návrh na vytvoření „Komunitního záchranného
fondu“. Ten by byl naplněn prostředky od hlavních donorů; řízen by byl zkušenou a dobře
etablovanou NGO, která má ke komunitě nejblíže; správa prostředků a monitoring potřeb by
náležely zástupcům místní komunity (facilitátorem skupiny by byl někdo zkušený ze světa
humanitárních profesionálů); prostředky by sama komunita utrácela za potřeby a projekty, které
předtím identifikovala, a veškeré výstupy by dokládala nikoliv primárně donorům, ale
prostřednictvím sociálních sítí členům vlastní komunity.
Tento model splňuje vlastně všechny parametry uvedené v teoretické části práce. Reaguje
na měnící se prostředí, kdy komunity jsou nejčastějším zasaženým aktérem při přírodních
pohromách (v důsledku klimatických změn) nebo při protahovaných konfliktech. Komunita je v
tomto případě přímým reprezentantem zasaženého obyvatelstva a do vedení svého fondu má
tendenci jmenovat ty, které můžeme považovat za spontánní dobrovolníky (pocházející přímo z
komunity). Financování splňuje představu, že oproti tradičnímu kaskádovitému (vertikálnímu)
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Richard Buchanan (nar. 1948): americký profesor umění a designu; autor myšlenky „The Fourth Order of
Design“ (volně a v kontextu přeloženo: „Čtvrté pravidlo designu“).
249
„ Humanitarian Policy Group“ (HPG) je součástí mezinárodního „think-tanku“ sídlícího v Londýně,
zabývá se otázkami rozvojové a humanitární pomoci.
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modelu je zde přímo financován rozpočet místní komunity a ta je také realizátorem projektu
pomoci nebo obnovy (viz kapitola věnovaná komunitnímu spoření a utrácení). Komunita si v tomto
případě sama nastavuje principy a hodnoty, na jejichž základě bude pomoc rozdělovat, a jelikož jde
o jejich konsensuální rozhodnutí, členové komunity nemají důvod vytvářet paralelní systémy.
Naopak, funkční model komunitního záchranného fondu se stává velmi atraktivním pro jiné zdroje
financování uvedené v kapitole šest (zejména remitence nebo donory pocházející mimo tradiční
donorský svět).
A v neposlední řadě tento model splňuje i představy o akontabilitě, protože primárně se
fond „zpovídá“ vlastní komunitě, teprve sekundárně hlavním donorům. Pro komunikaci s vlastní
komunitou používá prostředky moderních technologií (sociální sítě). Model je i jednoznačně
inkluzivní, neboť – pokud se vrátím k aktérům z kapitoly dva – starosta libanonské obce by v tomto
modelovém příkladu měl úplný přehled o dění v obci a o využití prostředků pro komunitní účely a
místní syrská NGO („Karam Foundation“) by se už nemusela přizpůsobovat grantovým projektům
od dárců, ale přímo by podle zadání komunity mohla nabízet služby, které jsou potřeba; členové
komunity by byli ti, na jejichž stranu by se přenesla rozhodovací váha v tom, co poptávají, a nikoliv
v tom, že musejí přijmout, co je jim nabízeno.
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II. SPONTÁNNÍ DOBROVOLNICTVÍ
V předchozí části jsem ukázal, že humanitární systém se nachází na křižovatce a stojí před
zásadním rozhodnutím, zda bude dále pokračovat a své nedostatky „léčit“ formou drobných „oprav
po cestě“, nebo zda zvolí cestu reformy a změny celé architektury systému. Jedním z klíčových
faktorů, které na systém působí, jsou tzv. humanitární aktéři.250 Mezi nimi jsem identifikoval jednu
ze skupin aktérů, kteří nejsou dosud systémem akceptováni a ve velkém „humanitárním stanu“ s
nimi není počítáno. Tou skupinou jsou dobrovolníci, lidé, kteří bez nároku na odměnu pomáhají
jiným osobám při katastrofách a mimořádných událostech.251 Do této kategorie patří významná
podskupina tzv. „spontánních dobrovolníků“, o kterých odborná literatura hovoří pouze okrajově, v
případě otázky reformy humanitárního systému se s nimi nepočítá vůbec. Proto jsem je zařadil do
kategorie tzv. „zapomenutých aktérů“ a věnuji jim zvláštní pozornost v této části práce. Dalším
důvodem mého zájmu je i osobní zkušenost se spontánními dobrovolníky při různých katastrofách.
Druhá výzkumná otázka proto zní: Mění se role (spontánních) dobrovolníků v humanitárním
systému a má tato změna vliv na systém krizového řízení?

1. Kdo jsou spontánní dobrovolníci?
Protože je téma spontánních dobrovolníků252 neprobádané, neexistuje ani žádná dominantní
definice, která by důsledně specifikovala všechny jejich důležité znaky. Důvodem je nejen
podceňování spontánních dobrovolníků, ale i jejich rozdílné vnímání různými humanitárními
aktéry. Jinak vnímá dobrovolníka místní ulice, jíž se prohnala pohroma, a jinak mezinárodní
nevládní organizace (INGO). Pro potřeby této práce využiji obecnou definici dobrovolníka při
katastrofě, kterou používá Mezinárodní Červený kříž (IFRC). Červený kříž však systematicky
integruje spontánní dobrovolníky do svých řad (ideálně ještě v čase před katastrofou), čímž spadá
mezi tradiční humanitární aktéry, a proto musím jeho definici rozšířit.
Podle IFRC je dobrovolník angažující se při katastrofách „(…) osobou, která vykonává
činnost v duchu humanity a míru, aby přímo lidem zasaženým katastrofou pomohla a pokud možno
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Popsáno v kapitole sedm části I. této práce.
V tomto případě není anglická terminologie tak jednoznačná a používá různá označení: „emergency
response volunteer“, „disaster volunteer“. Sémantický rozdíl mezi „krizí“ a „mimořádnou událostí“ se zde
nedělá.
252
Ani zde není v angličtině terminologie ještě ustálená a používají se nejčastěji dva termíny: „spontaneous
volunteers“ a „emerging volunteers“.
251
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do budoucna i přispěla k prevenci a zmírňování zranitelnosti všech ostatních. Tuto dobrovolnou
činnost vykonává na základě svobodné vůle a bez materiální nebo finanční motivace.“ (IFRC, 2011,
s. 7) V praxi to znamená, že tito lidé se v okamžiku, kdy udeří katastrofa, rozhodnou přispět ke
zmírnění utrpení ostatních osob například tím, že se zapojí do záchranných a pátracích prací, do
transportu a distribuce humanitární pomoci, do zajišťování a distribuce jídla a pití pro zasažené
osoby, ale i pro další zasahující osoby, včetně profesionálů.
Někteří autoři se však zaměřují na otázku svobodné vůle a hledají cestu, jak garantovat, že
dobrovolník, který nabídne svůj volný čas a úsilí na nezištnou pomoc jiným, skutečně jedná na
základě svobodné vůle. Například Cnaan (Cnaan, Handy a Wadsworth, 1996, s. 369) uplatňuje
teorii „čistých nákladů“ a chce mít jistotou, že dobrovolník z odvedené práce nebude mít větší
benefity, než jsou náklady obětované příležitosti na tuto práci. Kromě tohoto pohledu na hodnotu
„absolutních čistých nákladů“ se Cnaan ptá, zda nejsou důležité i „relativní čisté náklady“, neboť
pokud by dobrovolník prošel testem absolutních čistých nákladů, nemusel by projít testem
relativních. Hodnota jeho čistých nákladů na dobrovolnictví by mohla být výrazně nižší než u
ostatních dobrovolníků, a tím by v očích veřejnosti jeho příspěvek k dobročinnosti oproti ostatním
nebyl hodný označení za dobrovolnictví. Cnaan používá příklad dobrovolníka v knihovně, který
tam pracuje se snahou naučit se číst a psát. Druhý dobrovolník, pracující se stejnou intenzitou, tam
pracuje proto, aby si v podobě veřejně prospěšné práce zahladil trest za krádež. V případě
negramotného dobrovolníka jsou čisté náklady na jeho práci vyšší než v případě odsouzence (ten
čerpá velký benefit v tom, že nemusí nastoupit do vězení, a tedy si dobrovolnictvím velmi
polepšil). Odsouzenec při výkonu veřejně prospěšné práce by podle této teorie neměl být
označován za dobrovolníka.
Pokud přeneseme Cnaanovu teorii do prostředí katastrof, vzniká otázka, zda do kategorie
spontánních dobrovolníků zařazovat i dobrovolníky, kteří například šli pomáhat pod nějakým
tlakem nebo s očekáváním benefitů. Můžeme tak považovat za dobrovolníky studenty z gymnázia,
které na vyklizení zatopených sklepů vyslala škola místo vyučování? Podobná otázka vzniká i u
firemních dobrovolníků, které na místo vyšle firma v rámci pracovní doby (zde je jim na rozdíl od
studentů ještě vyplácena mzda). A podobnou otázku si musíme klást i v případě dobrovolníků,
které nenutí ani škola, ani firma, ale jdou pomáhat s vidinou vylepšení svého profesního životopisu
(což bývá velmi ceněno zvlášť v USA a v západní Evropě). Jsou i oni dobrovolníky s dostatečně
vysokými „čistými náklady“ obětované příležitosti? A pokud budeme v rovině této teorie
pokračovat ještě dále, tak je i otázkou, zda bude dobrovolníkem ten, kdo jde pomáhat svým
blízkým, kamarádům, své komunitě, etnické skupině, protože ti všichni mu jsou velmi blízcí, a tím,
že pomáhá jim, pomáhá i sobě. Nehledá v tom náhodou nějaký vyšší užitek? A co ti, kteří při
poskytování takové pomoci pociťují vysoké uspokojení, jež jim běžný život nepřináší? U některých
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dobrovolníků ani nemáme možnost jejich opravdové motivy k pomoci zjistit. Teorie se samozřejmě
motivy k dobrovolnické práci zabývá a zkoumá je,253 ale pro cíl mé práce nejsou podstatné.
Pro tuto práci proto není výše uvedené Cnaanovo kritérium důležité a na motivy nebo
důvody, proč se někdo stane spontánním dobrovolníkem při katastrofě, se nezaměřuji. Stejně tak
nebudu trvat na podmínce, kterou udávají jiní autoři neuznávající za dobrovolníky ty, kdo přejdou
ze své pracovní činnosti, v rámci svého oboru, do dobrovolnictví při katastrofě (například
restaurace a její zaměstnanci, kteří se rozhodnou zdarma vařit pro zasažené obyvatele). (Stallings a
Quarantelli, 1985, s. 95) Pro mé sledování jsou i oni spontánním dobrovolníky.
Naopak částečně souhlasím s Cottrellem, který, oproti IFRC definici, ve svém vymezení
spontánního dobrovolnictví zohledňuje vztah mezi dobrovolníkem a pomáhající organizací. Cottrell
požaduje, aby dobrovolník neměl žádný předchozí vztah s pomáhající organizací před samotnou
pohromou. (Cottrell, 2010, s. 22) Požadavku Cottrella rozumím a chápu jej jako kritérium, kterým
chce odlišit od spontánních dobrovolníků ty, kteří jsou ještě před katastrofou zapsáni jako
„rezervisté“ u některé z pomáhajících organizací, případně i trénováni na poskytování pomoci při
katastrofě a ve chvíli, kdy událost nastane, jsou ze zálohy touto organizací povoláni. Tento
argument však mohu přijmout pouze částečně, neboť ve své práci se ptám, zda tradiční humanitární
systém je, nebo není schopen akceptovat a využívat všechny humanitární aktéry (tedy bez ohledu
na to, zda jsou rezervisté, nebo ne). Proto mě, na rozdíl od Cottrella, nezajímá osobní historie
dobrovolníka a jeho před-katastrofická afiliace k některé z pomáhajících institucí. Pro moji práci je
důležité, zda v okamžiku, kdy začne dobrovolník pomáhat, toto činí sám za sebe, případně v ad hoc
skupině nebo entitě, která teprve začíná mít obrysy organizované činnosti, nebo zda se tento
dobrovolník připojí k formální organizaci, jež je součástí tradičního systému, a přijme tak pravidla
a postupy této organizace jako závazná pro své další působení.
Ve své práci se budu dále zaměřovat na dvě skupiny spontánních dobrovolníků. Společné
mají to, že na počátku jejich dobrovolnictví byl jeden intenzivní impuls254 (u každého mohl být
jiný), jejich motivy se mohou lišit, od svého zapojení však neočekávali žádný hmotný zisk, ať už
finanční, nebo materiální. Liší se ale v tom, že jedni se rozhodli „dobrovolničit neformálně“255 na
vlastní pěst nebo ve skupině (více nebo méně organizované) a druzí se pod tímto impulsem
rozhodli zapojit do činnosti již etablované organizace (která je většinou součástí tradičního
humanitárního systému). Budu sledovat, jak různé mohou být jejich cesty a role v systému,
případně zda je jejich činnost vůbec pro systém akceptovatelná. Zajímá mě, zda se obě skupiny
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Například Batson sleduje čtyři motivy pro dobrovolnictví: egoismus, altruismus, kolektivismus a
zásadovost. (Batson, Ahmad a Tsang, 2002, s. 434)
254
Batson ve svém výzkumu na vzorku 255 australských respondentů zjistil, že v 81,2 % hrál roli obraz
katastrofy v médiích a v 61,7 % vyprávění někoho známého. Prakticky stejné impulsy jsem zaznamenal u
mých respondentů na Ukrajině (viz jejich zpovědi ve III. části práce).
255
V angličtině existují tyto ekvivalenty: „unofficial, informal, unaffiliated volunteers“.
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stanou součástí velkého „humanitárního stanu“. První skupinu popíši na příkladu „Cajun Navy“256 a
druhou na příkladu ukrajinských zdravotnických záchranářů.257
Existují ještě další definice a členění dobrovolníků (například se používá termín „rozšířené
dobrovolnictví“,258 označující skupinu dobrovolníků, kteří před katastrofou byli dobrovolníky v jiné
činnosti a nyní si k ní přidávají ještě dobrovolnictví při krizi – například dobrovolník v domově
seniorů se zapojí do péče o osoby v evakuačním centru), což ale nemá vliv na výzkumnou otázku,
kterou jsem si v úvodu položil.

256

Podrobněji dále v kapitole šest.
III. část této práce.
258
Anglicky „extending volunteerism“.
257
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2. Obejdeme se bez spontánních dobrovolníků?
Přestože si to tradiční humanitární systém nepřipouští, spontánní dobrovolníci jsou pro zvládání
katastrof klíčovými aktéry a pro systém potenciálními spoluhráči. Jejich přínos se zakládá na
prostém faktu, že jsou přítomni na místě katastrofy a mají k místu pohromy fyzicky nejblíže. Doba
potřebná pro jejich nástup je velmi krátká a oproti tradičním aktérům (profesionálním záchranářům)
jsou rychlejší v řádu hodin a někdy i dnů.259 Spontánní dobrovolníci navyšují záchranářské kapacity
v řádu desítek a někdy i stovek procent, nejsou třeba žádné aktivační mechanismy a také žádné
finanční impulsy. Efektivita jejich práce je nejvyšší v okamžiku katastrofy, byť s postupujícím
časem může klesat. Jedinečným atributem jejich práce je i akontabilita (tedy „zpovídání se“)
zasaženému obyvatelstvu, neboť pocházejí velmi často z jeho řad a míra citlivosti a souznění s
lidmi v nouzi je často vyšší než u profesionálních jednotek. Celkové efektivnosti pomáhá i
skutečnost, že spontánní dobrovolníci jsou velmi rychle financováni cestou remitencí.260 Tím roste
jejich nezávislost na tradičním systému. Vliv remitencí na činnost dobrovolníků byl podrobně
zkoumán například na Haiti. (Versluis, 2014)
Příklady z nasazení spontánních dobrovolníků mohu uvést i ze své praxe, což by mohl asi
každý, kdo se účastnil záchranných a likvidačních prací na místě velké krizové události. Ani není
třeba kvůli tomu cestovat do zahraničí, stačí si vzít příklad z povodní v České republice. Z osobní
zkušenosti jsem byl skutečně uchvácen rozsahem nasazení spontánních dobrovolníků při
zemětřesení v Nepálu v roce 2015 (v Káthmándú byli prvními „respondery“261 sousedé, kteří se
ujali prohledávání trosek), na Ukrajině (nejen při událostech na Majdanu, ale i při pomoci na
východě Ukrajiny) a od kolegů jsem vyslechl podobné zkušenosti z Haiti. V každé zemi a při každé
katastrofě záleží na jejím kontextu, a proto se i míra zapojení a druh práce, kterou dobrovolníci
vykonávají, může lišit.
Například při ničivém tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004 to byli právě spontánní
dobrovolníci na Srí Lance a Tchaj-wanu, kteří byli těsně po úderu katastrofy po dobu dvou dnů
jedinými „respondery“ pomáhajícími při pátrání po obětech, zajišťovali pohřbívání obětí, distribuci
jídla, pití a ošacení. Podobně tomu bylo na Maledivách, kde místní lidé po dobu pěti dnů prováděli
pomocí vlastních lodí evakuaci osob z ostrovů a zajišťovali ubytování u sebe doma, včetně provozu
259

Časový náskok dobrovolníků se dnes týká i zpravodajství při katastrofách. Studie zkoumající působení
spontánních dobrovolníků při povodních v roce 2013 zjistila, že zpravodajské stanice často používaly
aktuální zprávy od dobrovolníků z místa události a jejich průměrný náskok oproti oficiálním zprávám, které
vydávali představitelé tradičního systému, činil dvě hodiny. (Kaufhold, 2016, s. 15)
260
Remitence vysvětleny v kapitole 6.5 první části práce.
261
Pro anglické slovo „responder“ se v češtině velmi těžko hledá jednoslovný překlad. Nejvíce se mu blíží
asi slovo „záchranář“, ale není to přesné, neboť „responder“ je osoba, která pomáhá lidem v nouzi, ale nutně
to neznamená, že přímo zachraňuje lidské životy. Proto budu v dalším textu používat anglické označení
„responder“.
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vývařoven a distribuce jídla z místních restaurací. (Telford a Cosgrave, 2006, s. 44) Nejvíce jsou
dobrovolníci vidět a také jsou nejvíce oceňováni při velkých zemětřeseních. Zemětřesení jsou
specifická tím, že patří do kategorie nepředvídatelných katastrof, a proto reakce tradičního systému
(profesionálů) není okamžitá a tak masová jako při pohromách, které se mohou dopředu očekávat s
větším nebo menším časovým předstihem.262 V těchto situacích jsou právě spontánní dobrovolníci
hned na místě a prakticky okamžitě se zapojují především do záchranných prací. Jejich pomoc je
velmi důležitá, neboť pro přežití zavalených obětí je rozhodujících prvních 24 hodin.
Počty dobrovolníků bývají v takových případech impozantní. Například při zemětřesení v
Mexiku v roce 1985 se odhaduje, že desetina městského obyvatelstva se stala spontánními
dobrovolníky (což pro Ciudad de México znamenalo dva miliony pomáhajících osob (Dynes et al.,
1990, s. 85), při zemětřesení v japonském Kóbe v roce 1995 se odhaduje přítomnost spontánních
dobrovolníků až na 1,4 milionu osob263 (Atsumi a Goltz, 2014, s. 224), při zemětřesení Loma Prieta
v severní Kalifornii (USA) v roce 1989 se počet dobrovolníků odhaduje na 60–70 % místního
obyvatelstva (celkem cca 650 000 obyvatel) (O'Brien a Mileti, 1992, s. 79), po teroristických
útocích na New York (11. září 2001) pomáhalo na místě 40 000 spontánních dobrovolníků (jen u
Amerického Červeného kříže se zaregistrovalo 22 000 zájemců a ten využil 15 570 z nich). (Lowe
a Fothergill, 2003, s. 294)
Někdy vykonávají dobrovolníci velmi specifické práce. Například v Íránu ve městě Bam
byli při zemětřesení v roce 2003 nasazeni dobrovolníci, kteří byli rychle proškoleni v oblasti
poskytování první psychické pomoci a dokázali nejvíce traumatizovaným lidem zprostředkovat
profesionální psychologickou pomoc a další péči. (Sadeghi a Ahmadi, 2008) V Bombaji se při
povodních v roce 2005 zformovala skupina dobrovolníků, kteří se zaměřili na bezplatnou opravu
kancelářské techniky a mobilních telefonů, aby pomohli rychlé obnově a fungování města.
(Parthasarathy, 2015) Existují i odhady počtu dobrovolníků z méně vyspělých zemí, jako je
například Súdán, kde při povodních v Chartúmu v roce 2013 pomáhalo 7 000 spontánních
dobrovolníků sdružených pod názvem „Nafeer“. (Albahari a Schultz, 2017)
Nově vznikající a specifickou oblastí spontánního dobrovolnictví je tzv. „virtuální
dobrovolnictví“.264 Dobrovolníci v tomto případě pomáhají na dálku s pomocí internetu, počítačů,
mobilních telefonů a aplikací. Dohledat prvního virtuálního dobrovolníka asi není snadné, ale často
se uvádí případ z Alabamy (USA), kdy se po tornádu v roce 2011 rozhodla jedna žena dát na
internet fotografie věcí, které jí přistály na zahradě, což spustilo lavinu dalších dobrovolníků, kteří
udělali to samé a vytvořili jednoduchý párovací systém, díky němuž bylo navráceno přes 1 700

262

Například povodně a dnes i tsunami (díky varovným systémům).
Situaci pomohla doba prázdnin, a proto velkou skupinu dobrovolníků tvořili studenti.
264
Anglicky „virtual volunteering“ nebo „e-volunteering“, „online volunteering“, „digital volunteering“.
263
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ztracených předmětů.265 (Knox et al., 2013, s. 1372) Po zemětřesení na Haiti v roce 2010 vytvořili
studenti MIT266 na platformě Ushahidi267 program umožňující s pomocí haitské diaspory žijící v
USA překládat z kreolštiny do angličtiny desetitisíce zpráv zasílaných Haiťany a uvádějících
potřeby, které po zemětřesení měli. (Meier, 2013, s. 96) Do pátrání po troskách letu MH370268 se
zapojilo celkem 2,3 milionu lidí, kteří procházeli satelitní snímky zemského terénu o rozloze
celkem 24 000 km2 a pátrali po troskách letadla. (Fishwick, 2014)
Na uvedených příkladech jsem ukázal, že rozsah spontánního dobrovolnictví je natolik
velký, že jeho dopady na tradiční humanitární systém nelze přehlížet a že tento druh dobrovolnictví
dokáže mít různou podobu a přínos pro řešení katastrof, ačkoliv se často prezentují pouze aktivity
dobrovolníků spojené s odstraňováním škod po zemětřesení a související se záchranou lidských
životů.

265

Toho využili mimo jiné i vědci zkoumající tornáda a vytvořili si mapu doletu předmětů, které tornádo
přeneslo z jednoho místa na druhé. Největší dolet byl tehdy 353 km, tedy více, než si vědci dosud mysleli.
(Ibidem, obr. 4)
266
MIT (Massachusetts Institute of Technology) je zkratka pro Massachusettský technologický institut v
Cambridge (Massachusetts, USA).
267
Otevřená softwarová platforma umožňující vkládat dokumenty jedněmi uživateli a jejich další
zpracování (většinou na bázi „crowdsourcingu“) jinými uživateli.
268
Let MH370 operovaný společností Malaysia Airlines; 8. 3. 2014 letěl z Kuala Lumpur do Pekingu.
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3. Co je pro spontánní dobrovolníky typické?
Získat profil reprezentativního typu spontánního dobrovolníka není snadné, žádný výzkum ani
studie na toto téma neproběhly, je ale možné vycházet z tzv. šedé literatury a z jednotlivých
fragmentů poskládat mozaiku některých společných znaků.
Dobrovolníci jsou většinou mladšího věku, což se často vysvětluje tím, že mají nižší práh
vnímání rizika, více času a možností pomáhat. Komunity, které si již prošly katastrofami, při nichž
se vyprofilovalo dobrovolnictví, jsou zřejmě více odolné a posílené pro další podobné katastrofy.
Teorie spontánního dobrovolnictví se hodně opírají o existenci sociálního kapitálu, který je pro tyto
účely důležitý. Jak jsem již uvedl, podle některých studií je impulsem pro nasazení dobrovolníka
to, co vidí v médiích, případně co slyší od svých blízkých a známých. Pokud se podrobněji
podíváme na tyto podněty, tak bezprostředním spouštěčem pro dobrovolníka a jeho rozhodnutí
pomáhat bývá situace, kdy je katastrofou zasažena jeho rodina, blízcí, kamarádi, ulice, komunita,
čtvrť nebo celé město, ve kterém žije. Pro tyto osoby je společné, že rozhodnutí pomáhat
nepředchází většinou žádný řízený nábor nebo kampaň a formování skupin, pokud k nějakému
vůbec dochází, děje se tak na principu náhodnosti. Je těžké se ale dopátrat samotného jádra jejich
rozhodnutí a tato oblast zřejmě čeká na důkladnější výzkum. Shoda však většinou panuje v tom, že
dobrovolníci cítili potřebu pomoci a škodu, která vznikla sousedovi nebo někomu v ulici, vnímají,
jakoby se dotýkala i jich samotných.
U některých dobrovolníků jistě působí i vnitřní pocit povinnosti vyjít ven a začít pomáhat a
nelze vyloučit, že jde i o jistou formu „vnitřní terapie“. Někdy může dobrovolníky spojovat snaha o
zviditelnění se v rámci sociálně a eticky citlivé události, a posílit si tím svůj vlastní sociální status.
To však nemusí být pravidlem, jak ukazuje příklad z Austrálie z roku 2009, kde působili prakticky
„neviditelní“ dobrovolníci, kteří po velkých požárech269 pomáhali při odstřelu zraněné zvěře a
farmářům při odklízení přístupových cest, úklidu a obnově elektrické sítě. (Webber a Jones, 2011,
s. 35) Častým impulsem a také násobitelem potřeby pomáhat může být dojem, že tradiční
mechanismus profesionální (státní nebo lokální) pomoci nefunguje, funguje špatně nebo by mohl
fungovat lépe. Dobrovolníci mají totiž společné autentické vidění krizové situace přímo z místa
události v reálném čase (nikoliv zprostředkovaně z médií) a necítí ani žádné administrativní nebo
byrokratické limity pro svoji činnost.
Zajímavé je také sledovat tzv. „konvergenci“ dobrovolníků, tedy potřebu lidí ze vzdálených
míst se k místu katastrofy přibližovat. Někdy může být motivem zvědavost (v Česku se používá
označení „povodňoví turisté“, v zahraničí „katastrofický turismus“), ale často jde o pocity solidarity

269

V angličtině se používá označení „The Black Saturday Bushfires“ (sobota 7. 2. 2009), šlo o historicky
nejničivější požár na území Austrálie s desítkami mrtvých a stovkami zraněných osob.
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a humanity, které díky moderním technologiím dokážou překračovat i dříve nemyslitelné hranice
(odletět do Nepálu pomáhat při zemětřesení není ani složité, ani tolik nákladné). O typologii
„konvergentů“ se pokusili autoři studie zaměřené na proces konvergence po teroristických útocích
v New Yorku (11. 9. 2001) s cílem otevřít diskusi nad otázkou, do jaké míry je nárok na vstup do
zasažené oblasti u některých osob oprávněný a u jiných nikoliv. Identifikovali tehdy širší skupiny
„konvergentů“ na základě toho, že tito lidé: se do místa vracejí; pátrají po příbuzných nebo
kamarádech; pomáhají ostatním; jsou zvědaví; zneužívají dané situace; přišli podporovat
záchranáře a poděkovat jim nebo přišli na místo truchlit. Autoři studie ukázali, že problematika tzv.
„konvergentů“ je mnohem širší a jen část z nich se stává spontánními dobrovolníky. Zároveň
konstatují, že motivace pro konvergenci mohou být sice různé a je těžké je předem odhadnout,
avšak jisté je, že ke konvergenci dochází u většiny katastrof. (Kendra a Wachtendorf, 2003)
Technický pokrok i v tomto případě přeje spontánním dobrovolníkům. Moderní technologie
umožňují rychlý přesun na místo události nejen dobrovolníkům (což je možné v zásadě i bez
technologií, pokud žijí přímo v zasažené oblasti), ale i zmiňovaným „konvergentům“.270 Moderní
metody tzv. „crowdsourcingu“271 umožňují, aby lidé mohli snadno darovat jen malé zlomky ze
svého volného času, které ale v součtu všech takových dobrovolníků vytvářejí ohromný časový,
materiální a finanční potenciál pro humanitární pomoc nebo pro podporu zvenčí. Stejně tak se
rozšiřuje prostor sdílené ekonomiky, což jsem ukázal v předchozí části této práce na příkladu
Airbnb. Velký a dosud nezkoumaný prostor nabízí kreativita a improvizační schopnosti
dobrovolníků. I zde je potenciál velký, ačkoliv studie a výzkumy se zatím tomuto efektu věnují jen
v rámci tradičních organizací.
Spontánní dobrovolnictví může být buď velmi krátkého trvání (v řádu hodin nebo dnů), ale
může trvat i v řádu měsíců a přerůst do dlouhodobého formátu v řádu let. Časté jsou situace, kdy se
zprvu čistě spontánní skupiny lidí transformují do etablovaných organizací s vlastní organizační
strukturou, pravidly, kodexem, pojištěním a financováním.272 Z dlouhodobého hlediska jsou dopady
spontánního dobrovolnictví pozitivní také v tom, že upevňují a rozšiřují sociální kapitál komunity
(sociální vztahy a vazby). Často má toto dobrovolnictví dopady i na změnu osobnostních
charakteristik jednotlivců (mění se například jejich životní priority, více času začnou věnovat
komunitní péči, pomoci v okolí apod.).
Poukázal jsem na některé znaky, které jsou pro spontánní dobrovolníky typické a které jsou
možná klíčové i pro budoucí uchopení tohoto tématu v případě, že tradiční humanitární systém
270

Koordinaci a komunikaci dobrovolníků při události se věnovala kapitola 5.2 v I. části a věnovat se jí
bude i kapitola 6 v této části práce.
271
Způsob masové spolupráce, kdy se na výsledku podílí vysoký počet osob, většinou dobrovolníků.
Výsledky mohou být hmotného, nehmotného, ale i finančního charakteru.
272
Například v Austrálii po vlně požárů (2009) se akce „BlazeAid“ (původně iniciovaná dvěma farmáři)
přeměnila v regulérní formální organizaci se všemi potřebnými atributy, včetně mediálního pokrytí. Dnes se
zaměřuje nejen na požáry, ale i na povodně nebo následky cyklónů.
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bude procházet reformou a bude schopen s těmito aktéry počítat do budoucích krizových plánů.
Dobrovolníci představují nejen potenciál lidské a fyzické práce, ale jak jsme viděli, přinášejí širší
užitek a přesah přímo do zasažených komunit. Odvrácenou stranou stejné mince však je, že právě
tito spontánní dobrovolníci velmi často trpí následky posttraumatického syndromu, neboť se
dostávají do situací, na které nejsou připravováni, účastní se většího traumatu, než by zažili jako
ostatní lidé zasažení pohromou a především nemají přístup k odborné psychologické péči tak jako
profesionální záchranáři. A to proto, že nejsou součástí „humanitárního stanu“ a systém s nimi
zatím nepočítá.
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4. Jak problematiku spontánních dobrovolníků uchopit?
Jedním z mylných předpokladů, na kterých je mimo jiné postaven tradiční humanitární systém, je
představa, že při katastrofách a bezprostředně po nich musí nastat kompletní chaos, panika,
bezvládí, násilí, rabování a rozvrat. Tuto představu máme v sobě zakořeněnou zřejmě i díky knižní
a filmové tvorbě273. Mnohé studie a reálné situace ukazují, že taková realita může nastat, ale určitě
není typickým jevem. Lidé často naopak více spolupracují, cítí společný úděl a snahu zvládnout
situaci a probouzejí se v nich altruistické sklony. Dalším mýtem bývá, že lidé zasažení krizí jsou
pasivní a jen čekají na příjezd pomoci. (Quarantelli, 2008, s. 886) Podrobný výzkum chování osob
zasažených pohromou byl učiněn v padesátých letech minulého století Charlesem Fritzem a
popisuje tyto osoby jako klidné a připravené spolupracovat s těmi, kteří do místa přijíždějí, ať už se
jedná o profesionály, nebo spontánní dobrovolníky.274 (Fritz, 1957, s. 51) Fritz dodává, že
obyvatelstvo v zasažené oblasti je často více soudržné a schopné kolektivní akce než v dobách
normálních a klidných. Vzhledem ke skutečnosti, že v podobných situacích se projevuje efekt
„kolektivní terapie“, kdy pomoc v rámci komunity má přirozenou a ozdravnou povahu, není ani v
silách tradičního systému tomuto spontánnímu hnutí zabránit. Nastane i bez jeho vědomí.
Tato často mylná představa je hluboce zakořeněná u krizových manažerů po celém světě
(včetně České republiky) a ve zjednodušené představě u nich vyvolává pocit, že každá větší
katastrofa má natolik destruktivní charakter, že vede k sociálnímu rozkladu a patologickému
chování a jediný model řízení, který je schopen situaci na místě zvládnout, je ten hierarchický
založený na principu „C2: Command and Control Model“.275 „C2-model“ má zastavit chaos v místě
pohromy a zajistit kontrolu nad dezorganizovanou situací. Jak si však všímá Quarantelli,
„C2-model“ často selhává v armádním nebo policejním prostředí, tím spíše nelze očekávat velký
úspěch v prostředí civilním. (Quarantelli, 1997, s. 10) Drabek přímo uvádí důvody, proč tomu tak je
– důvody vidí v axiomech „C2-modelu“: byrokratická rozhodnutí v rámci modelu vznikají v
informačním vakuu; chybí informace zvnějšku; postupuje se pouze podle standardních operačních
postupů a jakákoliv odchylka od nich nebo improvizace jsou škodlivé; civilní obyvatelstvo je
pasivní a nekompetentní řešit vlastní problémy bez pomoci zvnějšku; spontánní dobrovolníci jsou v
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Například film USA „Hranice zlomu“ („Beyond Borders“) z roku 2003.
Charles Fritz, americký sociolog považovaný za průkopníka tzv. „disaster research“, výše uvedená
publikace je pro svoji vysokou obsahovou hodnotu dodnes vydávána v dotiscích (naposledy v roce 2017).
275
Model řízení, který vznikl v americké armádě a později se přenesl do struktur NATO a civilního
krizového řízení (včetně ČR), je založen na velitelském výkonu autority a řízení přidělených zdrojů a
prostředků za účelem dosažení určeného cíle („Command and control is the exercise of authority and
direction by a properly designated [individual] over assigned [resources] in the accomplishment of a
[common
goal].“).
Převzato
z
bojového
řádu
americké
armády
FM
3-0:
https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-0.pdf (poslední přístup 6. 4. 2018)
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případě katastrof kontraproduktivní. (Drabek a Mcentire, 2003, s. 106) Z uvedených důvodů
tradiční systém s těmito aktéry do budoucna nepočítá.
Pokud připustíme, že situace na místě katastrofy neodpovídá modelu asociálního chování a
je možné zasažené obyvatelstvo vnímat jako schopné přijmout nejen aktivní roli, ale i zapojit se do
aktivit přicházejících od záchranářů zvnějšku, a pokud také přijmeme argument, že spontánní
dobrovolníci mají určité kompetence a významnou kapacitu na zvládnutí situace, pak je nutné se
zaměřit na jiný model přístupu profesionálního krizového řízení k spontánním dobrovolníkům.
Takový konkrétní model však tradiční humanitární systém v nabídce nemá. Jako možný lék se
nabízejí spíše obecné techniky nebo doporučení, aby byl takový model více inkluzivní, tedy aby
nejen respektoval, ale aktivně zapojil do své činnosti všechny humanitární aktéry, včetně
zasaženého obyvatelstva a také spontánních dobrovolníků. A také aby byl tedy schopen vystoupit
ze svého světa „Standardních operačních postupů“ a aby dokázal reagovat na průběh situace a
celkový kontext. Například FEMA276 při svých doporučeních vychází z Dynesovy studie, která
proti „C2-modelu“ staví tzv. „Model řešící problémy“,277 jehož hlavní premisou je odlišné vnímání
katastrofy. Katastrofu podle Dynese nelze chápat jako „nepřátelský útok“, ale jako soubor
problémů k řešení, které nemůžeme hledat ve „vojenských analogiích“, ale v otevřeném systému
dávajícím prostor pro pluralitní rozhodovací procesy. Model se opírá o tyto premisy278 (Dynes,
1994, s. 149):
●

Katastrofy způsobují jistou úroveň zmatečnosti a dezorganizace, ale zdaleka nevedou k
chaosu.

●

Katastrofy neredukují kapacitu jednotlivců a sociálních skupin zvládat situaci svými silami,
jen před ně staví nové výzvy, které vyžadují čas na adaptaci.

●

Místně daná sociální struktura je nejvhodnější pro řešení krize na rozdíl od zvenku dodané
umělé autoritativní struktury.

●

Komunity a na místě vytvořený sociální kapitál jsou klíčem k vyřešení problému, a proto je
třeba je posílit a reformovat, nikoliv v nich vidět příčinu problému.

●

Katastrofy si ze své komplexní podstaty vyžadují decentralizované a pluralistické modely
řešení, a proto má rozhodovací autonomie vyšší hodnotu než centrálně autoritativní model.

●

Řešením krize je otevřený systém dávající prostor pro flexibilitu a iniciativu jednotlivých
humanitárních aktérů a pro koordinaci jejich aktivit.
Pokud vyjdu z Dynesových úvah, tak hlavním cílem záchranných a humanitárních operací

bezprostředně po katastrofě nemá být zvládání chaosu, ale vyřešení největšího možného počtu
276

FEMA (Federal Emergency Management Agency) je vládní agenturou USA odpovědnou za koordinaci
pomoci při živelních pohromách a velkých nehodách.
277
Anglicky „Problem Solving Model“.
278
Nejedná se o doslovnou citaci; šest Dynesových premis jsem terminologicky upravil tak, aby odpovídaly
současné terminologii, kterou humanitární systém používá.
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problémů v nejkratším možném čase a s maximálně efektivním využitím všech zdrojů, tedy včetně
spontánních dobrovolníků a samotného obyvatelstva. Dynesův model vznikl v devadesátých letech
minulého století a jeho premisy více odpovídají situacím přírodních katastrof a nikoliv
komplexních krizí. V jejich případě je třeba postupovat přiměřeně komplexnosti celého problému
(zejména v kontextu „protahovaných konfliktů“).
Potřeba nového modelu nebo jiného přístupu, než jaký dosud používal tradiční systém, je
nutná i z dalšího důvodu. Komunita spontánních dobrovolníků má svá specifika, která rozhodně
nejsou v souladu s představami tradičního systému a naopak vyžadují určitou míru tolerance a
adaptability, kterou jim může nový otevřený model nabídnout. Spontánní dobrovolníci totiž z
podstaty věci a z pohledu tradičního systému trpí určitými nedostatky, jako jsou například neochota
podřizovat se hierarchickému velení typu „C2“, nestabilita členské základny, pluralita názorů a
postojů, demokratické prvky spojené s hlasováním a rozhodováním a snaha upřednostňovat
krátkodobá řešení před těmi dlouhodobými. Jestliže má tradiční systém rád stabilitu, tak spontánní
dobrovolníci přinášejí spíše opak. Ve výsledku pak práce s takovými skupinami znamená pro
tradiční „C2-model“ větší námahu a časové náklady pro ty, kteří celou operaci řídí nebo jí velí.
Tradiční humanitární systém rád a hojně čerpá z různých forem „crowdsourcingu“, a to
zvláště pokud se jedná o zdroj dat. Data od mnoha lidí z terénu jsou pro systém užitečná, a proto je
možné při různých katastrofách sledovat například na twitterových účtech policie nebo hasičů
zájem o informace od lidí v terénu. Obráceně však informační nebo personální toky již nefungují.
Myšlenka sdílet informace, nebo dokonce některé systémové funkce delegovat na spontánní
dobrovolníky bývá pro systém zapovězená a nemyslitelná. Například i z toho důvodu, že
hierarchický systém by nerad přiznával, že situace překročila jeho nastavené mantinely a potřebuje
pomoc zvenčí.279 Přitom právě ve sdílení, delegování a koordinaci aktivit spočívá klíč k hlubší
akceptaci a integraci spontánních dobrovolníků do systému. Přestože k tomuto kroku existují často
bariéry kulturní (akceptovat vůbec kulturu pluralitního rozhodování v situacích, které mají spíše
paramilitantní charakter) i legislativní,280 tak bychom našli reálné příklady, kdy se určitá ad hoc
symbióza mezi tradičním systémem a spontánními dobrovolníky osvědčila.
Například po zemětřesení v S’-čchuanu (Čína, 2008) se vytvořil funkční vztah mezi
skupinami dobrovolníků a místní vládou založený na důvěře (přitom k místním vládám zde nemívá
obyvatelstvo příliš vřelý vztah281). (Deng, 2009, s. 10) Po zemětřesení v Kóbe (Japonsko, 1995)
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V těchto situacích je pro systém snesitelnější akceptovat pomoc od formálních NGO nebo například od
Červeného kříže, tedy organizací, které systémově integrují proškolené i neproškolené dobrovolníky do
svých struktur, a tím i za ně do značné míry odpovídají. Přímo vládní program pro přípravu dobrovolníků
organizuje v USA vládní agentura FEMA. Formální organizace bývají i součástí „C2-modelů“.
280
Podrobněji k tomuto tématu v kapitole šest této části (případ „Cajun Navy“).
281
Situace je v Číně obecně komplikovanější, neboť v době katastrof se zasažené oblasti většinou uzavírají
a jsou nepropustné. Jedním z důvodů byla v roce 2008 i neochota úřadů dovolit rodičům přístup ke
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došlo k přepsání všech krizových plánů, neboť zkušenost s masivní podporou spontánních
dobrovolníků při záchranářských pracích donutila vládu akceptovat tohoto aktéra a dát mu prostor
v jejích krizových plánech.282 (Atsumi a Goltz, 2014, s. 229) Z Myanmaru pochází zkušenost, že po
zemětřesení v roce 2008 významně pomáhali spontánní dobrovolníci a tato pomoc nejenže vedla
napříč etniky, společenskými třídami a náboženstvím, ale byla zárodkem budování občanské
společnosti. (Fan, 2013, s. 14)

zříceným školám, kde byly zavaleny jejich děti. Hrozilo, že se tak veřejnost dozví o nekvalitně
provedených stavbách, které neodolaly zemětřesení. Podobné restrikce platí například i v Turecku.
282
Vznikla „Nishinomoya Network Group“, zastřešující dobrovolnické organizace, mající za cíl zabránit
duplicitám při katastrofách, které by mohly vznikat při paralelní práci oficiálního záchranářského systému a
spontánních dobrovolníků.
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5. Rizika spojená se spontánním dobrovolnictvím
Téma spontánního dobrovolnictví není zatím předmětem důkladné analýzy a výzkumu, nicméně
považuji za důležité naznačit některá základní rizika, která s tímto fenoménem souvisejí, a
upozornit na to, jaké dopady tato rizika mohou mít na humanitární sféru. Opět čerpám z vlastní
zkušenosti a terénní praxe, případně doplňuji tyto své postřehy o poznatky z literatury.
Rizika vyplývají z podstaty spontánního dobrovolnictví samého. Častým jevem, který se u
dobrovolníků projevuje, je jejich sklon k akčnímu jednání a rozhodování a také jistá míra
netrpělivosti. Také se projevují vyšší sklony k riskování (což může souviset s nižším průměrným
věkem dobrovolníků). Projevuje se i snížený pocit odpovědnosti a respektu k jiným autoritám (což
může souviset se živelností dobrovolnictví a s absentující potřebou vytvářet vlastní hierarchickou
strukturu).
Tradiční humanitární systém má problém, pomineme-li nechuť přijímat nové aktéry do
svého humanitárního stanu, koordinovat svoji činnost se skupinou bez hierarchického uspořádání.
Navíc tato skupina není jedna, ale většinou jich je několik a je těžké a náročné se všemi současně
komunikovat. Také samotná komunikace mezi skupinami dobrovolníků nebývá jednotná.283
Dobrovolníci působí na představitele tradičního systému netrpělivě, což bývá někdy důsledkem
neznalosti problematiky krizového řízení. Krizové řízení totiž v exponovaných fázích katastrofy
vyžaduje polovojenský přístup a velicí strukturu, což má své náležitosti a pravidla. Neznalost
procesů a pravidel vyvolává nedorozumění a následná vysvětlování, která zdržují manažery z
krizových sekcí v jejich rozhodovací činnosti. Dobrovolníci jsou navíc systémem nazíráni jako lidé
bez zkušeností z krizového řízení, bez proškolení a bez znalostí například procesů a principů
(včetně humanitárních principů) stojících za dodávkami humanitární pomoci. Kdybych měl
parafrázovat vztah mezi oběma světy, tak dobrovolníci volí při katastrofě přístup „learning by
doing“ („učíme se za pochodu“), kdežto systém stojí na principu „doing after trainning“ („děláme
jen vyzkoušené věci“).
Pro systém je také těžké akceptovat, že přijetí nových aktérů do jeho „humanitárního
stanu“ znamená přijímat je v časovém stresu, kdy není čas je nejen zaškolit, ale i si prověřit jejich
případnou kvalifikaci („Je dotyčný opravdu lékařem, jak tvrdí?“), případně bezúhonnost, která je v
mnoha případech velmi důležitá („Nemá dotyčný soudem zakázaný kontakt s dětmi?“). Z pohledu
zasažené komunity je někdy kritická otázka, zda příjezd spontánních dobrovolníků („konvergence“)
z velké dálky (například zemětřesení v Nepálu nebo na Haiti) neznamená také tzv. „kulturní
import“, tedy silné a destruktivní dopady cizí kultury na společnosti, které byly zvyklé žít uzavřený
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Názorným příkladem, jak složité je vést jednání v extrémní situaci, je vyjednávání mezi skupinami
demonstrantů před Domem Ukrajiny na Majdanu v roce 2014 (podrobněji ve III. části této práce).
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život (například důraz na genderové otázky může být pro komunitu zcela nesrozumitelný, stejně
jako riziková může být distribuce nevhodných potravin nebo humanitární pomoci). Samostatnou
kategorií je již zmiňovaná „turistika za katastrofami“ a její dopady na místní komunity, ale také
odhodlání dobrovolníků vykonávat práce, které by u sebe doma vykonávat nemohli (zejména z
právních důvodů).
A konečně i z pohledu samotných dobrovolníků je důležité klást si otázku, do jaké míry
ohrožují sami sebe neuváženým nástupem do terénu (což může být i další oprávněná kritika ze
strany systému). Dobrovolníci přijíždějí často nevybaveni pro podmínky, ve kterých se následně
mají pohybovat (klimatické podmínky, ochranné pomůcky apod.), nebo nejsou proškoleni v
otázkách bezpečnosti práce. Rovněž dopady a důsledky nasazení mohou být pro dobrovolníky
zásadní. Kromě již zmiňovaného posttraumatického syndromu hrozí dobrovolníkům i zranění a
smrt. Průzkum, který se uskutečnil v letech 2013–2014, se dotazoval v 19 dobrovolnických
organizacích vysílajících dobrovolníky v případě pohrom do terénu.284 79 % organizací přiznalo, že
při katastrofách využívají spontánní dobrovolníky (tedy předem nevybírané a netrénované); 95 %
potvrdilo, že nedělají žádnou kontrolu jejich profilu, dovedností a bezúhonnosti; pouze 53 %
provádí rychlé zaškolení a zaučení; dvě organizace zaznamenaly úmrtí dobrovolníků při práci v
terénu a osm organizací mělo zraněné dobrovolníky; proti jedné organizaci vedl dobrovolník
soudní spor a proti šesti organizacím byl veden soudní spor o následky, které dobrovolníci při své
činnosti způsobili. Pouze třetina organizací věděla, že nese právní odpovědnost i za spontánní
dobrovolníky, pokud je pod svým jménem vyšle do terénu. (Sauer et al., 2014, s. 66)
Existují i konkrétní příklady z praxe poukazující na rizika spojená s činností spontánních
dobrovolníků. Například při zemětřesení v Turecku v roce 1999 zahynulo celkem 17 000 osob, část
obětí je přičítána spontánním dobrovolníkům, kteří ve snaze pomoci vytvořili před oblastí více jak
třicetikilometrové fronty vozidel285, a tím zabránily včasnému přístupu záchranných složek do
oblasti. (Helsloot a Ruitenberg, 2004, s. 106) Při zemětřesení v Mexiku v roce 1985 se uvádí, že
spontánní dobrovolníci zachránili přibližně 800 osob včasným vyproštěním z trosek domů, přitom
ale 100 dobrovolníků při riskantní práci zahynulo (výrazně vyšší procento než u profesionálních
jednotek). (Ibidem) V Jižní Koreji bylo v roce 2007 do odstraňování ropných skvrn na mořské
hladině zapojen více než jeden milion spontánních dobrovolníků, z nichž velké množství bylo
zraněno a skončilo v nemocnici s popáleninami způsobenými nevhodnými ochrannými pomůckami
a nevhodným oděvem. (Hur, 2012, s. 295) Po teroristickém útoku 11. 9. 2001 v New Yorku
dorazilo na místo události 32 000 dobrovolníků („konvergentů“), z nichž poměrně velká část
psychicky kolabovala přímo na místě při kontaktu s realitou a poté, co viděli rozsah škod.
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Zde jde o formálnější stupeň zapojení dobrovolníků do činnosti po katastrofě a na rozdíl od spontánních
dobrovolníků lze předpokládat vyšší stupeň bezpečnosti a zabezpečení při jejich dobrovolnické práci.
285
17. 8. 1999 u města Golcuk.
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Jsou zaznamenány i případy, kdy spontánní dobrovolnictví bylo zneužito nebo mělo
nechtěné vedlejší následky. Po zemětřesení v Chile v roce 2010 vznikaly spontánní skupiny
zaměřené na získání nepřiměřeného podílu na distribuci humanitární pomoci, což často také
souviselo s rozkrádáním pomoci a rabováním. Protiakcí však bylo vytvoření jiných spontánních
skupin, které se začaly v jednotlivých ulicích opevňovat a bránit se před činností těchto
kriminálních skupin. (Muzzio, 2010) Na Haiti byl popsán případ, kdy na hranicích s
Dominikánskou republikou byla zachycena skupina deseti údajných baptistických misionářů, kteří
přes hranici převáděli skupinu 33 dětí vydávaných za sirotky. Vyšetřování přímo na hranici
odhalilo, že se jedná o nelegální činnost a podezření s obchodu s dětmi. Část misionářů byla
soudem následně osvobozena, část odsouzena k trestům odnětí svobody. (DeMars a Dijkzeul, 2015,
s. 174) Na Haiti nastala také situace, kdy vytvoření skupiny spontánních dobrovolníků vedlo ke
vzniku elitní uzavřené skupiny,286 která se napojila na humanitární organizace působící na Haiti,
získávala od nich prioritní péči a pomoc, ale také způsobila odříznutí jiných skupin a jedinců od
této pomoci, čímž ještě prohloubila jejich strádání.287 (Rahill et al., 2014, s. 90) Podobně se v Indii
po tsunami v roce 2004288 projevil tento jev tzv. „vnitroskupinové loajality“, kdy byla jedna skupina
se silným sociálním kapitálem a vazbami upřednostněna před jinými, marginalizovanými
skupinami (ženy, migranti a muslimové). (Aldrich, 2011, s. 8)
Uvedená selhání si vyžadují podrobnější analýzu a zodpovězení otázky, zda jde o vlastní
rys spontánního dobrovolnictví, který se v určitém kontextu může projevit až patologickými znaky,
nebo zda jde pouze o důsledek nefunkčního tradičního humanitárního systému, jenž nedokáže
pracovat právě s těmito skupinami a se základní potřebou, kterou jsem zmiňoval v úvodu I. části
této práce a která je dnes mnohem výrazněji vnímána zasaženými osobami (oproti ostatním
potřebám, jako je například jídlo a přístřeší), tedy s bezpečností a ochranou osob při katastrofách.
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V angličtině se používá výraz „in-group loyalty“.
Taková situace je komplikovaná pro humanitární organizace, které nepocházejí z místního prostředí,
neboť se nedokážou v situaci zorientovat a diskriminaci odhalit. Jde o typické selhání tradičního
humanitárního systému, který stále preferuje externí organizace na úkor místních (viz podrobněji II. část této
práce věnovaná fungování humanitárního systému).
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Oblast Tamilnádu: svazový stát v jihovýchodní Indii.
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6. Deskriptivní případová studie: Cajun Navy
Popsat konkrétní jednání spontánních dobrovolníků není snadné, neboť jejich činnost je v čase
velmi pomíjivá. Člověk se stává spontánním dobrovolníkem takřka ve vteřině, většinou to předem
neplánuje a často ve velmi krátké době tuto roli opouští s tím, jak se situace po katastrofě uklidňuje.
Většina odborné literatury, pokud se vůbec tématem zabývá, rezignuje na hlubší analýzy a omezí se
na shrnutí statistických dat, tedy na počty dobrovolníků, případně na organizace, které jim
poskytují zázemí a organizační zastřešení. Prostor pro důkladnější výzkum zde prakticky není,
neboť okamžik, kdy by jejich výpovědi byly nejhodnotnější, spadá do doby, kdy jsou nejvíce
vytíženi a soustředěni prakticky na jedinou činnost – na pomoc.
Rozhodl jsem se proto využít jinou formu, jak blíže nahlédnout do příběhů konkrétních
dobrovolníků. Jedna z forem jsou přímé autentické zpovědi, které jsem uskutečnil ex post s
dobrovolnými ukrajinskými zdravotníky (III. část této práce) a druhou formou je deskriptivní
případová studie věnovaná skupině spontánních dobrovolníků známých pod názvem Cajun289 Navy,
jimž je věnována tato kapitola.
Téma Cajun Navy v USA velmi rezonuje, a to nejen v době povodní a hurikánů. Je to
politické téma, kterého se v posledním půlroce chopil i prezident Donald Trump a někteří senátoři.
Cajun Navy představuje skupinu spontánních dobrovolníků tvořenou převážně muži (ale počet žen
roste) ze státu Louisiana, kteří vlastní malé lodě (ale to už dnes také není podmínkou, vytvořila se i
„suchozemská“ skupina „Cajun Army“) a jsou připraveni nahradit profesionální záchranný systém
v době hurikánů nebo jiných pohrom. Téma Cajun Navy bylo zfilmováno290 a louisianský patriot,
americký spisovatel Trent Angers jim věnoval jeden ze svých románových bestsellerů.291
Pro tuto práci jsem však zvolil metodu – deskriptivní případové studie,292 s jejíž pomocí
jsem chtěl zachytit složitost problematiky spontánního dobrovolnictví a ukázat na komplexní
souvislosti a přesahy do sfér mimo humanitární sektor. Cílem této případové studie je pochopit,
proč se Cajun Navy staly tak populární alternativou k profesionálnímu systému záchrany a jaké
organizační a koordinační formáty vedly k tomuto úspěchu. Využíval jsem zdroje pocházející ze
sociálních sítí (Facebook a Twitter) z doby hurikánu Harvey v roce 2017 a povodní v Louisianě v
roce 2016. Jako stěžejní zdroj pro tuto část mi však posloužil „longform“ od americké novinářky
Miriam Markowitz, která se na několik dní stala součástí týmu Cajun Navy, byla v úzkém kontaktu
289

Cajunové tvoří etnickou skupinu a také uznávanou národnostní menšinu v USA, jsou potomky lidí z
Akádie (odsud zkomolený název Cajun) na severovýchodě Ameriky, odkud byli v 18. století vysídleni a
nakonec se většina z nich usadila v Louisianě, kde splynuli s kreolským obyvatelstvem a vytvořili
specifickou skupinu Cajun. Označení Cajun Navy pouze odkazuje svým názvem na oblast v okolí města
Lafayette, nikoliv na skutečnost, že by skupinu tvořili etničtí Cajunové.
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Dokumentární film Allana Duranda z roku 2015 „The Cajun navy“.
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„An Airboat on the Streets of New Orleans“ (Trent Angers, 2008).
292
Jeden z typů případových studií podle R. K. Yina. (Yin, 1994, s. 6)
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s jeho vedoucími představiteli dostala se až na setkání s prezidentem Trumpem. Markowitz využila
všechny prostředky tzv. „longform žurnalistiky“,293 což je i z pohledu deskriptivní případové studie
ideální zdroj, neboť se v ní kombinují prvky rozhovoru, reportáže, příběhu i analýzy.

6.1 Dobrovolníci, kteří předstihli profesionály
Cajun Navy je neformální uskupení spontánních dobrovolníků, jehož historie sahá do roku 2005,
kdy byly USA (zejména New Orleans ve státě Louisiana) zasaženy hurikánem Katrina. Jak
popisuje článek v CBC News (CBS, 2015), město bylo celé pod vodou a tisíce obyvatel se nestačily
evakuovat a zůstaly na střechách domů, prakticky bez možnosti záchrany v krátkém čase
jednotkami profesionálního záchranného systému. Reakce na výzvu senátora Nicka Gautreauxe,
aby se na parkoviště ve městě Lafayette dostavili všichni, kdo mají loď a jsou ochotni pomoci,
překvapila mnohé. Místo očekávaných 12–15 lodí se dostavilo 350–400 menších lodí s posádkami
připravenými zahájit pátrací a záchranné práce. Senátor Gautreax dorazil na místo a před zahájením
záchranných prací upozornil všechny dobrovolníky, že podstupují nemalé riziko smrti, neboť
samotná záchrana tonoucích může být riskantní, ale také setkání s ozbrojenými bandami, které v
místě rabují, může být rizikové. Přesto se většina rozhodla, že se operace zúčastní.
Skupina lodí se tak vypravila z města Lafayette do New Orelans a patnáct kilometrů dlouhý
konvoj aut s loďmi dorazil za dvě hodiny do zaplaveného města. Přestože místní policie zprvu
zakázala, aby tato skupina zahájila záchranné práce, prakticky nikdo tohoto zákazu nedbal.
Armádní generál Russel Honore, velitel záchranných prací, který měl sice k dispozici 20 000
profesionálů připravených k záchranným operacím, ale pouze 25 lodí, byl jiného názoru než policie
a přiznal, že v prvních okamžicích po katastrofě takového rozměru se lidé musejí spoléhat pouze na
pomoc sousedů a dobrovolníků, a doba, než dorazí federální (státní) pomoc, může být někdy
dlouhá. Proto také souhlasil, aby se Cajun Navy (název vznikl později) pustilo do záchrany těch,
kteří marně volali ze střech svých domů o pomoc. To byla první záchranná akce Cajun Navy a z té
doby pochází i jejich motto z úvodní facebookové stránky: „My, lidé z Louisiany odmítáme
přihlížet a čekat, když náš stát zasáhne pohroma. Povstaneme, spojíme se a zachráníme naše
sousedy!“ (LaCajunNavy, 2017)
Historie Cajun Navy pokračuje při záplavách v roce 2016 (opět Louisiana) a nejnověji v
roce 2017 (tentokrát Cajun Navy vyjeli na pomoc do sousedního Texasu na pomoc obětem
hurikánu Harvey). V roce 2016 i 2017 je však jejich působení v něčem odlišné, a to v intenzivním
zapojení sociálních médií a nejnovějších dostupných technologií. Časopis Fortune si všímá, že
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Český ekvivalent zatím není rozšířen; v českém prostředí se „longform žurnalistika“ příliš nevyskytuje,
větší prostor je jí dán například na Slovensku, kde se občas připodobňuje k tzv. „hloubkové žurnalistice“.
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technologie, respektive odvážný způsob jejího využití, převyšuje úroveň a schopnosti oficiálního
záchranného systému.294 (Morris, 2016) Cajun Navy využila pro vnější komunikaci (především
nábor a instrukce pro nové členy) klasické prostředí sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, a
pro svoji koordinaci začala používat běžně dostupné aplikace umožňující sledování dobrovolníka v
nebezpečném terénu (mobilní telefon a sdílení polohy přes souřadnice GPS) a mobilní bezplatnou
aplikaci Zello295 umožňující komunikaci přes mobilní telefon jako přes radiostanici (s vlastními
zabezpečenými kanály), což je technologie, o kterou usilují mnohé záchranné systémy po světě a
do jejíhož vývoje investují nemalé finanční prostředky. (Brill, 2016)
Systém záchrany, který si dobrovolníci sami vytvořili, se ukázal jako efektivní, neboť
přidělování ID čísel zachraňovaným osobám bylo pojistkou, aby nedocházelo k chaosu a kolapsu
systému záchrany. Každá zachraňovaná osoba si musela své číslo zapamatovat a sdělit jej
dobrovolníkům Cajun Navy v okamžiku, kdy k nim dorazili. Teprve pak byla zachraňovaná osoba
vyškrtnuta ze seznamu potřebných. Tento jednoduchý systém vytvořený dobrovolníky a běžně
záchranným systémem nepoužívaný, garantoval, že nedošlo k záměně zachraňované osoby,296 a
zároveň se tím předcházelo duplicitním zásahům,297 kdy pro jednu zachraňovanou osobu vyjelo
několik záchranářů současně. Tento příklad ukazuje, že i spontaneita dostává řád, když je to zrovna
potřeba.
Cajun Navy si prošla standardním vývojem dobrovolnické organizace, kdy na počátku stojí
jedna myšlenka sdružující všechny, kteří chtějí v dané oblasti pomáhat (hurikán Katrina v roce
2005), a postupně přechází do podoby řetězové reakce, kdy vznikají různé frakce, napodobeniny
nebo odnože. V roce 2016 Cajun Navy ještě kopírovala model z roku 2005, rok 2017 však
znamenal pro Cajun Navy skutečný rozmach, neboť během srpna a září na území Texasu a
Louisiany (hurikán Harvey) vznikly postupně tři odnože s názvem Cajun Navy a desítky menších
napodobenin, které si toto označení nějakým způsobem dali do svého názvu. Mimo jiné vznikly
také „Cajun Army“ (pro ty, kdo nemají loď), „Cajun Special Forces“, „Cajun Airlift“, „Cajun
Green Cross“. (Markowitz, 2017)
I po personální stránce si Cajun Navy zažila nejprve jednotné nadšení a postupně
narůstající konflikty a spory o nosné ideje. Za zakladatele myšlenky Cajun Navy je považován
Todd Terrell (majitel zahradnické firmy) a ruku v ruce s ním akce organizoval Jon Bridgers (majitel
stavební firmy a zakladatel Cajun Navy 2016). Oba muži jsou podobného věku, přes 50 let, s
velkými organizačními ambicemi a s chutí ukázat, že dokážou věci zorganizovat lépe než stát. Todd
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Ten využívá internetový portál FirstNet: www.firstnet.gov (poslední přístup 12. 4. 2018)
Aplikace je podrobně popsána v I. části v kapitole 5.2.
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Snadno může dojít k situaci, kdy tým zachrání jinou osobu, například souseda, v domnění, že se jedná o
osobu, která volala o pomoc, a bez dalšího pátrání po původní osobě tým odjede v domnění, že úkol byl
splněn.
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O duplicitních zásazích naopak hovoří ukrajinští záchranáři v III. části této práce.
295
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Terrell získal podporu louisianského senátora a společně se negativně vymezovali proti pomalému
státnímu aparátu a Národní gardě a stejně tak na základě nepodložených faktů a spíše intuitivně
kritizovali aktivity jiných tradičních organizací, které při katastrofách aktivují své dobrovolníky
(například Americký Červený kříž). Po skončení záchranných prací se však mezi Terrelem a
Bridgersem rozhořel spor. Terrell vyčítal Bridgersovi, že Cajun Navy řídí jako firmu, příliš se upíná
k penězům a ke spolupráci a kompromisům s místní vládou a s oficiálními záchrannými složkami.
Bridgers totiž pojal budoucnost Cajun Navy manažersky, jako plnohodnotnou neziskovou
organizaci, která má mít své vlastní financování a být připravena spolupracovat s místními úřady
při přípravě na další katastrofy. Terrell se naopak chtěl vydat cestou spojování všech dobrovolníků s
přívlastkem Cajun Navy a vytvořit „United Cajun Navy“ a věnovat se čistě nezávislému konání
dobra, tedy záchraně a pomoci v prvních okamžicích katastrofy. Na druhou stranu i sám Terrell
uznává, že v některých případech je použití síly a demonstrace násilí298 za hranou a je třeba se nějak
institucionalizovat a odlišit se od nebezpečných jevů, které mohou dobré myšlence a celé
organizaci poničit reputaci. „Darebáci a kovbojové s pistolemi nám dělají špatný obrázek a
reputaci. Musíme se jich zbavit.“ (Markowitz, 2017)

6.2 Ze středoškolské učitelky dispečerkou
Fenomén Cajun Navy nebyl dosud odborně zpracován, takže pro účely této práce nezbývá než
využít kromě jiného i výpovědí, které učinili dobrovolníci této organizace prostřednictvím médií.
Výpovědi jsou v zásadě podobné, vybírám jednu z nich, kterou považuji za ukázkovou. (Hartman,
2017) Holly Hartman299 zřejmě nikdy nechtěla být, a ani dnes se necítí, záchranářkou, dokonce ani
první signály katastrofy v ní nevzbudily záchranářské pudy (což u dobrovolníků bývá poměrně
časté) a teprve nekonečná televizní smyčka záběrů z oblasti stižené pohromou ji doslova zvedla z
křesla, aby se rozhodla postupovat podle jednoduchého návodu, který si našla na sociálních sítích
„Byla jsem doslova přilepena k televizní obrazovce. Pokaždé, když jsem přepnula kanál a chtěla
myslet na něco jiného, hned jsem se vrátila k tomu samému – k tragédii jménem Harvey.“ (Ibidem)
Byl to právě Facebook, který ji přímo fascinoval tím, jak tisíce dobrovolníků vyrážejí na místo, a
tak použila stejný postup a také se zaregistrovala. Do mobilního telefonu si nainstalovala aplikaci
Zello, umožňující komunikaci ve formátu radiostanice, a aplikaci, která koordinuje všechny
dobrovolníky Cajun Navy.
298

Viz příklad Bena Hussera, kterého sám Terrell vyslal do sanatoria, kde došlo k incidentu a vyhrožování se
zbraní v ruce. Tento případ je popsán dále v této kapitole.
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Učitelka žurnalistiky na střední škole v Texasu (22 let praxe), která se rozhodla být operátorem na
aplikaci Zello během hurikánu Harvey (srpen–září 2017). Její přepisy rozhovorů s lidmi volajícími o pomoc,
které publikovala na Facebooku, otisklo několik deníků, například Houston Chronicle (patří mezi
nejprodávanější deníky v USA).

131

Tím, jak se Holly naladila na frekvenci Zello, slyšela jedno volání o pomoc za druhým a do
toho vstupující odpovědi jiných dobrovolníků, kteří volajícím vyráželi na pomoc. Holly si všimla,
že diskuse, jež na radiostanici probíhala, měla řízený charakter, nebyla tedy chaotická. Jedním z
koordinátorů byla podle Holly jakási Brittney, která velmi efektivně přijímala volání o pomoc a
zároveň dokázala k domovům volajících vysílat dobrovolníky, aby je s pomocí svých člunů
zachránili. Z kontextu Holly pochopila, že Brittney je zdravotní sestra a této kvalifikaci také dnes
přičítá její nadprůměrnou schopnost efektivně vyřizovat tolik volání o pomoc současně. Holly byla
fascinována prací i dalších koordinátorů pomoci, a když jeden z nich požádal o vystřídání z důvodu
únavy, Holly se nabídla, že se stane koordinátorem pomoci v síti Zello. Dostala, jak sama říká,
doslova dvouminutové zaškolení a pustila se do koordinace. Postup byl prostý. Jakmile přijala
volání o pomoc, zavolala dotyčnému zpět a ověřila polohu volajícího a především se pokusila
ověřit věrohodnost jeho volání. Občas se totiž stávalo, že služba byla zneužita a ve chvíli, kdy na
falešnou výzvu dorazil dobrovolník s pomocí, byl někdy falešným volajícím oloupen a zbit.
Všichni dobrovolníci o tomto riziku věděli. Holly tedy ověřila, že jde o skutečné volání o pomoc,
přidělila volajícímu identifikační číslo (ID), které pak zapsala do připraveného webového rozhraní,
a přistoupila k dalšímu volajícímu.
Holly se postupně dostávala pod tlak, protože počet volajících stoupal rychleji, než je byla
schopna prověřit a zapsat do systému (uvádí, že to bylo v poměru tři ku jedné, tedy tři volání, která
nemohla odbavit ku jednomu volajícímu, kterého právě zapisovala do systému). Holly doslova
popisuje, jak některé příběhy byly velmi emotivní (příklad rodiny sedící na velkém kuchyňském
stole, který již začal plavat po kuchyni, a mladá maminka při tom v náručí držela právě narozené
miminko). Holly si navíc uvědomovala, že situace je téměř bezvýchodná, neboť dobrovolníci, kteří
se do oblasti začali stahovat se svými loděmi, nebyli úřady vpouštěni do zasažené oblasti z důvodu
hrozícího nebezpečí. Přitom profesionální záchranáři sami bojovali s podstavem a nemožností
reálně zachránit každého, kdo volal o pomoc.
Holly ve své zpovědi popisuje i odvrácenou stránku celé dobrovolnické mise. Teprve
uprostřed noci se dozvěděla, že dosud žádná z lodí Cajun Navy nevyrazila na pomoc, protože
situace byla nebezpečná a pobřežní hlídka bránila dobrovolníkům ve spontánním záchranářství. Pro
Holly to byla doslova zdrcující novina, neboť všem volajícím, se kterými dosud hovořila,
sebevědomě slibovala, že pomoc je na cestě, ať ještě chvíli vydrží, že už zbývá jen pár okamžiků
do záchrany. K tomu se ještě přidalo několik telefonátů a rozhovorů přes mobilní aplikaci, kdy lidé
zmatení celou situací nabyli dojmu, že hovoří s policií a že se dovolali na zvláštní dispečink
nouzové linky 911. Vysvětlit, že tomu tak není, bylo pro Holly těžké. Aniž by to tušila, aniž by byla
v této oblasti proškolena, dopouštěla se základních chyb souvisejících s „dobrovolnickým
záchranářstvím“. Vyvolávala totiž v lidech falešné naděje na pomoc, vytvářela nerealistické
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představy, a ve svém důsledku dokonce ohrožovala život zachraňovaných. Ti totiž v dobré víře, že
jednají s profesionálem, který během chvíle zajistí jejich záchranu, opouštěli své přirozené
sebezáchovné pudy, přepínali mentálně do „módu již zachráněné osoby“, a tím riskovali, že svojí
laxností ohrozí sebe a své blízké na životě.
Právě případ jedné zachraňované rodiny byl pro Holly nejtěžší. Mladý chlapec, který prosil
o pomoc, byl velmi rozrušený, jeho slova nebyla moc srozumitelná, hraničila s hysterií. Chlapec se
obával o život svých bratranců, kteří byli v úkrytu na dvoře jejich farmy a neozývali se. Holly se
během vzrušeného hovoru musela vyrovnat s tím, že není na tyto situace připravena ani proškolena
a jakákoliv její rada je přitom pro rodinu zásadní. Chlapec a jeho blízcí si především mysleli, že
Holly je opravdu policejní dispečerka, několikrát během hovoru zdůraznili, že se na policii nebylo
možné dovolat a že tento hovor berou jako neuvěřitelně šťastnou záchranu. Vlastně ani nechtěli v
danou chvíli slyšet nic, co by jejich pocit záchrany zviklalo. Chlapec se ptal, zda mají podniknout
cestu za nezvěstnými bratranci přes celý zaplavený dům i dvůr, a Holly jim poradila, že ano. Po
několika minutách nalezli jednoho bratrance mrtvého (zřejmě úraz elektrickým proudem) a celá
rodina (nyní již za přítomnosti matky) se střídavě potácela mezi hysterií a snahou zjistit, jak mají
správně poskytnout první předlékařskou pomoc a zda správně provádějí resuscitaci. To vše, jak
Holly přiznává, bylo na ni skutečně příliš. Po ukončení hovoru, který byl na hranici mezi
záchrannou operací, dáváním rad v nebezpečné situaci a krizovou intervencí, si Holly kladla
otázku, jak je na takovou činnost vlastně proškolena, zda je vůbec oprávněna takto radit a pomáhat.
Riziko, že elektrický proud mohl zabít i malého chlapce, kterého Holly vyslala pátrat po
bratrancích, si uvědomila, až když dotelefonovala. Nicméně i po tomto telefonátu pokračovala dále
ve své práci. Dodnes nezná jméno chlapce ani rodiny, ale tento zážitek byl pro Holly nejsilnější. A
mimochodem byl také důvodem, proč se jako učitelka žurnalistiky rozhodla vlastní zpověď
zveřejnit na Facebooku.
Holly dále popisovala situace, kdy se záchrana nezdařila, kdy rodina, která si s ní přes
aplikaci dopisovala, celá zahynula. Teprve po sedmi hodinách od jejího prvního „klienta“ mohly
lodě dobrovolníků Cajun Navy vyrazit a začít pátrat po lidech volajících o pomoc. Holly si dobře
všímá momentů, kdy byla téměř u cíle se zprostředkováním pomoci, ale v posledním okamžiku,
kdy potřebovala například zjistit přesnou adresu osoby v nouzi, zjistila, že jiný dobrovolník, který
pomáhal této osobě na dálku ze střechy protějšího zaplaveného domu, se najednou od aplikace
odpojil a nezanechal žádnou zprávu ani možnost se s ním spojit, takže záchranný tým nebylo
možné na konkrétní místo vyslat.
Holly pracovala bez odpočinku 36 hodin, vůbec necítila fyzickou únavu, jen celkové
duševní vyčerpání. Její pocity zmařených případů nebo chyb, jichž si sama všimla, překryly šťastné
případy, které skončily úspěšnou záchranou. Holly si objektivně všímá toho, že role
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profesionálního záchranného systému je důležitá, a stejně tak si ale klade otázku: „Kolik lidí by
dnes již nežilo, kdyby je nezachránili dobrovolníci? Co kdyby se tato katastrofa stala před dvaceti
lety, kdy nebyly mobilní telefony a sociální média? Počty mrtvých by vzrostly o stovky, možná
tisíce.“ (Ibidem)
Holly se po této krátké dispečerské epizodě vrátila zpět ke svému povolání a nemá ambice
se dále angažovat (což někdy bývá důsledkem první zkušenosti se záchranářstvím), nicméně si
odnesla problémy s usínáním, nezodpovězené otázky a neuzavřenou touhu setkat se fyzicky
alespoň s někým, koho zachránila, a vypátrat jména dvou chlapců, kteří zemřeli a jejichž rodinný
příběh Holly silně zasáhl. I taková je podoba a následky spontánního dobrovolnictví.
Příběh Holly je zajímavý i tím, že je popsán velmi působivě, se schopností o věcech hovořit
z nadhledu a přiměřeně a vyváženě si všímat úspěchů, neúspěchů i fatálních selhání, kterých se
dobrovolnický systém dopouštěl; stejně tak dokázala vyváženě popsat výhody centrálního
záchranného systému, ale i jeho slabá místa a byrokratičnost. Důležitý je také fakt, že Holly
nepropadla záchranářství a stejně náhle jako se stala záchranářkou (dispečerkou záchranných
týmů), tak stejně rychle jí i přestala být. Spontánní dobrovolnicí se stala jen na několik hodin.

6.3 Páchat dobro se zbraní v ruce
Pro účely této práce je velmi důležitý ještě jeden případ související s Cajun Navy, a sice případ Ben
Hussera. (Markowitz, 2017) Dobrovolníci z Cajun Navy se stali zvláštními hrdiny jedné složitější
kauzy, která má velmi rozpačité mediální a právní vyústění. V souvislosti s hurikánem Harvey a
následnými záplavami se znovu vynořila zásadní otázka, jak se má správně postupovat v otázce
evakuace zdravotnických zařízení, která pečují o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko nebo o
osoby s těžkým stupněm demence, Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby a podobně. Těchto
zařízení je v USA velké množství, většina z nich je privátních a celkový počet klientů převyšuje
možnosti záchranného systému evakuovat všechny do bezpečí v případě pohromy. Obecná pravidla
pro evakuaci platná v USA říkají, že pokud není možné osoby bezpečně evakuovat, je třeba
připravit se na přežití pohromy na místě a k tomu vytvořit co nejlepší možné podmínky.
Ben Husser je muž ve středních letech, elektroinženýr, žije v Louisianě, je bývalým členem
Letecké národní gardy (Air National Guard) a také má zkušenosti z mnoha záplav a povodní (v
roce 2016 se již účastnil operací pod hlavičkou Cajun Navy). Ben má rád vše, co souvisí s
armádou. Nosí u sebe běžně zbraň a při akci si rád obléká taktickou vestu. Jak sám přiznává, při
akcích, jako jsou povodně, často u lidí vyvolává dojem, že je policistou nebo vojákem, což mu
nevadí. Do Cajun Navy vstoupil mimo jiné proto, že sdružuje lidi podobného typu, jako je on sám,
tedy například veterány z válek nebo rybáře, což je také specifická skupina lidí. Podobně jako v
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minulosti se Ben i v případě hurikánu Harvey rozhodl, že nezůstane doma u televizoru a vyrazí se
svým otcem na pomoc do Texasu. Když dorazili na místo Port Arthur v Texasu, dostala se k němu
zpráva, že v jednom ze soukromých sanatorií jsou pacienti ponecháni napospas bouři a
zdravotnický personál, který se má o ně starat, z místa prchá. Ben se rozhodl, že situaci se svým
týmem, kterému přirozeně začal velet, prověří. Později se ukázalo, že tato zpráva se zakládala na
nepravdivých výpovědích a neověřených zprávách ze sociálních sítí.
Když dorazili do sanatoria Lake Arthur Place, nemohli se do objektu dostat, proto použili
násilí, aby vnikli do objektu. Na místě viděli spoušť, voda již zaplavila přízemní části objektu a
klienti, většinou upoutáni na lůžka nebo invalidní vozíky, byli často jen pár centimetrů nad
stoupající hladinou vody. Ben se rozhodl, že ihned promluví s ředitelem sanatoria Jeffem Rosettou.
Podle svědeckých výpovědí rozhovor rozhodně neprobíhal v klidném tónu a podle slov jedné
svědkyně – zdravotní sestry – měl ředitel po potyčce s dobrovolníky roztrženou košili, šrámy na
obličeji a podlitinu pod okem. Ředitel Rosetta totiž odmítal akceptovat nabídku, kterou Ben
jménem dobrovolníků Cajun Navy učinil – evakuovat všechny klienty zařízení do bezpečí. Ředitel
Rosetta trval na tom, že evakuaci mohou provést pouze oficiální složky policie, armády nebo pokud
možno nejlépe Národní gardy, která byla tímto úkolem oficiálně pověřena. Kromě toho ředitel
Rosetta odmítal svěřit klienty, kteří prakticky všichni byli nepohybliví a měli vážné zdravotní
komplikace, do rukou cizích dobrovolníků, kteří nejsou v této věci ani proškoleni, a ani tedy
nemohou odpovídat za dodržení bezpečnosti při evakuaci (například v souvislosti se zabezpečením
medikace pacientů a podobně). Zvlášť když sami dobrovolníci ani nevěděli, kam a do jakých
podmínek budou osoby evakuovat. Situaci chtěl ředitel řešit přestěhováním všech klientů do
vyššího patra, kde sice budou mít menší pohodlí, ale budou v bezpečí.
Situace se vyostřila a Ben vytáhl z pouzdra svoji legálně drženou zbraň a namířil ji na
ředitele Rosettu. Ten přesto odmítal vydat cizím lidem své klienty, za které odpovídal. Ben tedy
odešel a vrátil se za několik okamžiků společně se zástupcem policie, který také připlul na člunu a
na místě se rozhodl nařídit evakuaci celého objektu. V tuto chvíli však ředitel Rosetta pojal
podezření, že nejde o pravého policistu, protože on i zaměstnanci na samém počátku nabyli dojmu,
že Ben je příslušníkem policie, a to s ohledem na jeho vnější vzhled (ustrojení a taktickou vestu,
kterou používají bezpečnostní složky), a až teprve z následného rozhovoru pochopil, že Ben a jeho
druzi jsou jen dobrovolníky. Proto i v okamžiku příchodu policisty, kterého neznal a ani předtím ve
městě neviděl, pojal podezření, že jde o falešného policistu z řad dobrovolníků a služební průkaz
také není pravý. Ředitel Rosetta i nyní odmítal vydat své klienty. Nakonec musel policista proti
řediteli použít donucovací prostředky, aby nebránil nařízené evakuaci.
Dobrovolníci tedy zahájili evakuaci, s obtížemi se podařilo všechny imobilní klienty
převézt do budovy místního divadla, kde jiní dobrovolníci (zdravotní sestry, které se nemohly
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dostat do zaměstnání) prováděli zdravotnickou triáž a snažili se o poskytnutí adekvátní péče. To
však bylo složité, neboť u mnoha pacientů nejen že chyběly léky, které měli pravidelně užívat, ale i
zdravotnická dokumentace. Navíc většina pacientů si pro pokročilý stav demence nepamatovala své
jméno nebo nějaké bližší údaje ke své osobě, natož léky, které jim byly předepsány. To se následně
potvrdilo i ze slov matky jedné z klientek. Jí se totiž podařilo dostat do divadla a najít svoji matku v
zuboženém stavu (podle jejích slov) a také prakticky bez náhradního oblečení a hygienických
prostředků. Evakuace z divadla následně pokračovala do dalších zařízení a někteří klienti takto
putovali až čtyři dny, některé musel nakonec evakuovat vrtulník.
Jelikož případ začal velmi rezonovat v médiích a iniciativu do rukou převzali rodinní
příslušníci klientů sanatoria, začala doslova v přímém přenosu hra na hledání viníka a veškerá
zloba a rozčilení se začaly ventilovat všemi sdělovacími prostředky a přes sociální sítě. Veřejnost
stála a stojí na straně dobrovolníků Cajun Navy, které považují jednoznačně za hrdiny, byť někteří
poškození připouštějí, že samotná evakuace měla a má na jejich blízké velmi neblahé zdravotní
dopady (fyzické – došlo ke zraněním, ke zhoršení chronických ran a k prochladnutí, ale také
psychické – někteří klienti utrpěli šok kvůli několikadennímu vláčení po evakuačních centrech).
Zlost a hořkost se však dnes soustředí na provozovatele sanatoria (petice žádaly předběžné opatření
soudu směřující k uzavření sanatoria, k němuž v září 2017 skutečně došlo, a to do doby ukončení
vyšetřování) a také vůči oficiálním složkám, které měly konat a nekonaly, a proto podle petentů za
chaotický stav odpovídají.
Před rozborem celé kauzy je vhodné si ještě poslechnout druhou stranu sporu, představitele
sanatoria, respektive nyní již jejich právního zástupce. Sanatorium se brání, že podle platných
instrukcí se k evakuaci přistupuje až na pokyn oficiálních složek (armáda, policie, místní
samospráva, Národní garda). A tento pokyn nezazněl. To připouští i zástupce místní samosprávy
odpovědný za krizové řízení v případě katastrof, který dokládá, že prognózy hurikánu nejprve
uváděly, že se jejich městu pohroma vyhne, a ve chvíli, kdy hurikán změnil směr a bylo jasné, že
naopak město těžce zasáhne, nebylo možné evakuaci již provést, neboť celé okolí bylo pod vodou a
ven z oblasti nevedla žádná sjízdná úniková cesta. Kromě toho místní policie a hasiči vyhlásili, že
na krizové lince 911 budou operátoři již otevřeně všem volajícím říkat, že profesionální pomoc
nedorazí ani za pět minut, ale ani za pět hodin. Záchranné sbory neměly již žádnou techniku k
dispozici (většina vozidel se utopila, loděmi ve větším množství policie nedisponovala a vrtulníky
nemohly zvládnout evakuaci tisíců obyvatel). Pravidlo, se kterým texaské havarijní plány sanatorií
počítají, doslova uvádí, že pokud není dostupné jiné bezpečné a vhodné místo pro evakuaci, je
nejlepším místem evakuace samotné místo, kde se osoby nacházejí.
Kromě toho byla v roce 2012 zveřejněna studie (Dosa et al., 2012), která se zabývala
sledováním zdravotního stavu a úmrtnosti osob, které byly upoutány na lůžko nebo byly ve vážném
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zdravotním stavu a musely absolvovat evakuaci. Výsledkem studie bylo zjištění, že
pravděpodobnost úmrtí v 90 dnech po úspěšné evakuaci byla o 3–5 % vyšší než v případě, že se k
evakuaci nepřistoupilo a osoby zůstaly na místě. V případě hospitalizace během 90 dnů po
evakuaci šlo o nárůst o 8 %. Studie sledovala přes 36 000 osob (z nichž 579 zemřelo
pravděpodobně následkem evakuace a 544 bylo z důvodu evakuace pro vážný stav
hospitalizováno), a to za období čtyř největších hurikánů, které udeřily po roce 2005.300 Kromě toho
tato studie prováděla sledování na osobách, jež podstoupily evakuaci ještě před vypuknutím
pohromy (tedy, když se teprve blížila) a nebyly vystaveny extrémním klimatickým podmínkám a
stresu s tím spojeným. (Ibidem)
„The Texas Health Care Association“, asociace, která reprezentuje prakticky všechna
soukromá a státní zařízení a sanatoria s lůžkovou péčí, uvádí, že 4 000 klientů ze 160 zařízení bylo
těsně před hurikánem nebo na jeho začátku evakuováno a naopak 33 000 klientů se muselo ukrýt v
zařízení, ve kterém se nacházeli. (Lauer a Spencer, 2017) Tato čísla mimo jiné naznačují rozměr a
složitost celé události. Evakuovat zbylých 33 000 osob se jeví jako velmi komplikované a
především nejisté řešení s ohledem na zabezpečení dalšího standardu a komfortu pro dotčené
osoby. Platí obecné pravidlo, že s rostoucím počtem evakuovaných osob klesá nabídka a dispozice
vhodných objektů pro jejich příjem, což v případě zdravotnických zařízení platí dvojnásob.
Ben se stal však mediálně známou tváří a udělal několik rozhovorů pro tradiční média a
také pro některé společenské magazíny. Například hodně rozšířený společenský magazín pro muže
GQ301 popisuje Bena jako hrdinu stojícího v čele dobrovolníků, kteří mohou a dokážou nahradit
státní profesionální strukturu. Ta podle magazínu má fungovat především při katastrofách a přitom
vůbec nefunguje: „V době, kdy vládní orgány odpovědné za naši bezpečnost selhávají nejen při
katastrofách, ale i v dobách klidu a také při vědomí, že přírodní katastrofy se dějí stále častěji a ve
větším rozsahu, tak se takové amatérské dobrovolnické skupiny, jako je Cajun Navy, zdají být nejen
užitečným, ale také vlasteneckým řešením pro rozpadající se infrastrukturu v době krize.
Dobrovolníci s pevnou vůlí a odvahou, kteří pomáhají při pohromě ostatním, jsou velkým vzorem a
výzvou.“ (Markowitz, 2017) Je i Ben Husser vzorem?

300

Výzkum byl reakcí na následky hurikánu Katrina, který otázku povinné evakuace zdravotnických
zařízení otevřel.
301
Světově známý měsíčník pro muže vydávaný ve velkých nákladech v mnoha zemích světa.
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6.4 Témata, která začala rezonovat
V souvislosti s nasazením spontánních dobrovolníků Cajun Navy v letech 2005 (hurikán Katrina),
2016 (povodně v Louisianě) a 2017 (hurikán Harvey) se vždy otevřela diskuse o rychlosti nasazení
dobrovolnických týmů ve srovnání s federálním záchranným systémem (agenturou) FEMA. Ta byla
prakticky při každé této události kritizována za nezvládnutí situace a za velké časové prodlevy a
celkově malou výkonnost. (Philipps, 2017) V době, kdy se FEMA teprve aktivovala k zásahu,
dobrovolníci z Cajun Navy byli již na místě a zachraňovali. (O'Connell, 2017) Razance, s níž Cajun
Navy byla schopna nasadit své dobrovolníky, je přikládána i tomu, že dokážou dobře využívat
sociální sítě (Facebook,302 Twitter303), což v okamžiku katastrofy umožňuje velmi rychle a efektivně
aktivovat své příznivce.
Jedním ze specifických rysů spontánního dobrovolnictví je velká akcelerace počtu
dobrovolníků, kteří i díky sociálním sítím přijíždějí z velkých vzdáleností (faktor „konvergence“).
Současně s tím se ale objevuje problém koordinace tak velkého množství osob, zajištění náplně pro
všechny nadšené zájemce, efektivní využití všech lidských zdrojů, které se nabízejí, a také složité
dilema, v jakou chvíli nastává ten správný okamžik pro tzv. „exit strategii“, tedy kdy ukončit jejich
činnost. Nebo kdy přijmout rozhodnutí, že činnost dále pokračuje, ale bude mít již jinou podobu, a
jak vyhodnotit, zda dobrovolníci, kteří se původně hlásili na záchranné práce, budou akceptovat
novou náplň mající spíše charakter obnovy území a rozvojových projektů (čištění studní, oprava
domů, infrastruktury apod.). Například studie Australského Červeného kříže uvádí, že 65,2 %
dobrovolníků (z celkového počtu 255 respondentů, kteří pomáhali při pohromách v roce 2008 a
2009) si stěžovalo, že po příchodu na místo události nebyla jejich pomoc vůbec využita. (Cottrell,
2010, s. 2)
Po nasazení Cajun Navy v roce 2016 se rozhořela diskuse i nad tématem, zda je z pohledu
státu přípustné, aby se na místě katastrofy pohybovali dobrovolníci, kteří vykonávají práci místo
státu (záchranné práce jsou většinou určeny pro státní složky, neboť jejich součástí bývají
pravomoci související s právem donucovacím, tedy donutit osobu v ohrožené oblasti, aby
uposlechla pokyn nebo se zdržela nějaké činnosti), a přitom nejsou odpovědné za své činy. Toto byl
zásadní moment, který diskusi rozvířil v okamžiku, kdy část dobrovolníků v roce 2016 nebyla do
uzavřené oblasti vpuštěna, neboť nedisponovali žádným oprávněním. Pokud by jim byl vstup
umožněn, pak nese za jejich životy odpovědnost ten, kdo je tam vpustil. Problému se ujali senátoři
a chtěli ještě v roce 2016 navrhnout příslušnou legislativu, která by nasazení dobrovolníků typu
Cajun Navy regulovala (podobně jako se reguluje činnost dobrovolných hasičů), což by obnášelo
302

Facebookové stránky („Louisiana Cajun Navy” a „Cajun Navy 2016”) mají více než 250 000 sledujících
a dodnes neustále monitorují aktuální počasí a případné hrozby. (poslední přístup 12. 4. 2018)
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Stále aktivní hashtag #CajunNavy. (poslední přístup 12. 4. 2016)
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povinné absolvování kurzu, vydání příslušného certifikátu a zaplacení registračního poplatku.
(Farris, 2016) Tento návrh se setkal s kritikou, která se přenesla do denního tisku a také do
politických blogů, kde jako jeden z argumentů proti regulaci zaznělo: „Profesionální záchranář,
který se více stará o otázky odpovědnosti než o záchranu lidí při povodních, by neměl pracovat jako
záchranář.“ (Hayride, 2016). Dodnes není tato otázka vyřešena.
Zajímavý je i pohled do politického pozadí Cajun Navy. Od počátku je možné sledovat spor
s tradičními institucemi, tedy například s místní vládou, policií, Národní gardou, dále pak odpor k
tradičním humanitárním aktérům (například kritika nepružnosti Amerického Červeného kříže), ale i
rodící se spojenectví s místními senátory a politiky (Miriam Markowitz zaznamenala telefonický
rozhovor se senátorem z Louisiany, který se politicky postavil za Cajun Navy). Markowitz cituje
prohlášení Terrella a Bridgerse, že Cajun Navy by zřejmě nenašla podporu u demokratů, a zvláště
pak u bývalé kandidátky na prezidentku USA Hillary Clinton. Markowitz je sice opatrná ve svém
politickém závěru, ale snaží se čtenáře upozornit na rozdíl mezi tvrdě odvedenou prací
dobrovolníků z Cajun Navy, a posměšnou liberální kritikou na stránkách Twitteru, kde zaznívaly
hlasy, aby Texas nedostal žádnou pomoc z centrálních zdrojů. Proti sobě se postavili zástupci Cajun
Navy, podporující prezidenta Trumpa, a zastánci demokratů, kteří vůči Texasu měli dvě výtky.
Jednak že Texas v roce 2016 odmítl přispívat na humanitární pomoc v jiných státech, jednak to, že
lidé zde volili Trumpa, skeptického ke globálnímu oteplování, a pokud někdo podle nich tyto jevy
zlehčuje, nepotřebuje ani humanitární pomoc. Humanitární pomoc a záchranné práce se tak velmi
snadno staly předmětem politiky a humanita přestala být neutrální záležitostí.
Při své návštěvě oblastí zasažených hurikánem Harvey se prezident Trump setkal s 30
zástupci Cajun Navy (v čele s Terrellem a Bridgersem). Prezident Trump tehdy udělal významné
gesto, když nechal nastoupit zástupce dobrovolníků do neforemného hloučku vedle vzorně
nastoupené jednotky Národní gardy, aby jim osobně potřásl rukou a pronesl něco ve smyslu, že
chtěl ještě více podpořit jejich činnost dodávkou dalších lodí (Markowitz přiznává, že více z
rozhovoru již neslyšela). Skupina Cajun Navy se dostala před slavnostním okamžikem do konfliktu
s protestujícími, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s politikou Donalda Trumpa, a sám Terrell chtěl na
místě zničit některé jejich plakáty. Prezident již tehdy věnoval mnohem více svého času a
pozornosti zástupcům Cajun Navy než nastoupené jednotce Národní gardy304 a i později ještě
několikrát vyzdvihl jejich práci, například ve své „Zprávě o stavu Unie“ v roce 2018.305
Markowitz si všímá ještě souvislosti mezi právem na držení zbraní a myšlenkou blízkou
všem Američanům, že tato zbraň nemá sloužit jen k obraně vlastní a k obraně rodiny, ale i za
účelem sdružovat se v domobraně s cílem převzít zákon do svých rukou, když centrální vláda
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Například video pořízené stanicí „Live Satelite News“ (Live Satelite News, 2017)
„State of the Union Address“ ze dne 30. 1. 2018. https://www.whitehouse.gov/sotu/ (poslední přístup 12.
4. 2018)
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selhává. Tím se však dostáváme na opravdu nebezpečnou hranici dvou konceptů. Je totiž velmi
snadné přejít plynule od konceptu „search and rescue“ ke konceptu „guard and protect“.306 Je sice
pravda, že americké reálie a kontext jsou jiné než ty evropské, nicméně překročení hranice
spontánního dobrovolnictví při katastrofách a přechod na úroveň spontánní obrany, ochrany a
převzetí monopolu na násilí, které přísluší jen státu, může být velkým společenským a
bezpečnostním rizikem.
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Volně a v kontextu přeloženo: „pátrat a zachraňovat” a „střežit a chránit“.
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7. Spontánní dobrovolníci a jejich místo v systému (závěry)
Spontánní dobrovolníci jsou neprávem opomíjeným humanitárním aktérem. Tradiční systém na ně
pohlíží jako na nesystémový prvek, který se na místě události sice vyskytuje, ale není pro něj v
systému místo. Navíc panuje mylná představa, že dobrovolnictví je pouze dlouhodobá záležitost a
má být zaštiťováno výhradně formálními organizacemi (typu NGO). Pokusil jsem se ukázat, že
tomu tak není a že role spontánních dobrovolníků se mění. Změna se v první řadě týká kvantity,
neboť příklady z mnoha míst na světě ukázaly, že počet dobrovolníků, kteří se podílejí na řešení
krizové situace, narůstá a zdroje se zdají díky faktoru „konvergence“ téměř nevyčerpatelné.
Mnohem zásadnější změna probíhá v rovině kvality. Nové technologie nejsou jen technickým
prostředkem zvyšujícím pohodlí záchranářů, ať už formálních, nebo neformálních, ale je to
akcelerátor počtu dobrovolníků a jejich výkonu. Sociální sítě, mobilní aplikace, crowdsourcing,
crowdfunding a sdílená ekonomika dávají práci spontánních dobrovolníků zcela jiný rozměr a
mnohem větší razanci, ale zároveň i efektivnost a flexibilitu při jejich činnosti. Na několika
příkladech jsem ukázal, že technické prostředky pro aktivaci, koordinaci a komunikaci
dobrovolníků převyšují technické možnosti tradičního záchranářského systému. Tomu nezbývá než
pod tíhou těchto výzev zahájit s neformálními aktéry vyjednávání, dialog a ideálně i partnerství.
Ukázal jsem, že pokud jsou spontánní dobrovolníci přehlíženi, vytvářejí si automaticky
svůj vlastní paralelní systém, který z podstaty věci není kopií toho tradičního systému. Nebezpečí,
která vznikají z existence paralelních systémů při krizových událostech, je možné vyřešit přijetím
všech aktivních aktérů do tzv. humanitárního stanu. Nemůže to ale být jen krok formální, neboť
některé atributy, které jsou neformálním dobrovolníkům vlastní, jsou nekompatibilní se stávajícím
„C2-modelem“ řízení, který se při mimořádných událostech používá. Nesouhlasím s názorem
některých autorů, že „C2-model“ je málo efektivní a selhává v rukách silových složek, a tím spíše
nebude fungovat u civilistů. Naopak, tento model má své místo u profesionálních složek, kde je
pravděpodobně jedinou možnou variantou, jak zvládat extrémní zátěž, neboť model rozkazu a
kontroly umožňuje udržet systém v chodu i při vysoké zátěži a v rizikovém prostředí. Zde by
pluralitní model řízení pravděpodobně selhal. Z vlastní zkušenosti jsem přesvědčen o tom, že
pokud by „C2-model“ dokázal do svých řad integrovat spontánní dobrovolníky, většina by byla
ochotna jej akceptovat a na prostředí rozkazů a příkazů se rychle adaptovat. Současně by se
„C2-model“ měl být schopen otevřít nejen novým aktérům, ale i technologiím, které si s sebou
přinášejí. Symbióza profesionálů a spontánních dobrovolníků je tak možná, jak na úrovni taktické
(v terénu), tak i operační (v koordinačních štábech). Na úrovni strategické tato potřeba zřejmě ani
nevzniká.
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Nejčastější kritika ze strany krizových manažerů (vycházím i z vlastní zkušenosti) na
adresu spontánních dobrovolníků souvisí s jistou mírou jejich nespolehlivosti. To, že tato specifická
skupina nenaplňuje představy krizových manažerů o spolehlivosti, však neznamená, že se s nimi
nemá počítat nebo plánovat. Naopak. Praxe ukazuje, že opominutí spontánních dobrovolníků při
plánování znamená záměrné nevyužívání jejich kapacity a v důsledku i větší oběti a způsobené
škody. Navazuji na Quarantreliho (Quaranteli a Stallings, 1985, s. 98) a doplňuji některá jeho
doporučení určená krizovým manažerům, jak uchopit a využít potenciál spontánních dobrovolníků
při katastrofě:
1. Se spontánními dobrovolníky počítej vždy. Nelze se jim vyhnout nebo jim to zakázat.
2. Dobrovolníci budou mít vždy pocit (někdy i oprávněný), že systém situaci nezvládá, a
proto je jejich pomoc nezbytná.
3. Fenomén dobrovolníků nezmizí tím, že jej nepojmenujeme a budeme předstírat, že
neexistuje.
4. Fenomén dobrovolníků nezmizí ani perfektním krizovým plánováním a precizním
nastavením standardních operačních postupů. Budou zde vždy.
5. Dopředu ale můžeme plánovat, jaké aktivity by dobrovolníci mohli při krizi zastávat a na
jaké cílové skupiny dobrovolníků je možné se již zkraje katastrofy zaměřit.
6. To, že dobrovolníci při katastrofě identifikují potřeby, které ve skutečnosti neexistují,
neznamená, že jsou v opozici vůči systému. Je třeba s nimi o těchto potřebách vážně
diskutovat.
7. Dobrovolníci nejsou dokonale funkční, ale nejsou ani nefunkční. Možná nenaplňují ideální
představy, ale jsou funkční součástí krizové reality.
8. I když se podaří dobrovolníky zakotvit do nějakého systému, počítej s tím, že jejich
největší silou je jejich svoboda, volnost, kreativita a improvizace.
9. Když se nepodaří dobrovolníky zapojit do systému, počítej s tím, že si vytvoří vlastní
paralelní systém.
10. Pokud dopustíme existenci paralelních systémů, které ponecháme bez povšimnutí na
hranici „legality“, může dojít ke zpochybnění legitimity profesionálního systému a v
krajním případě i k ohrožení státního monopolu na zajištění ochrany a bezpečí.
Postupné otevírání se „C2-modelu“ (nebo jeho variant) sféře spontánních dobrovolníků je v úvodní
fázi katastrof nezbytné a naopak jeho postupné utlumování v okamžiku, kdy záchranné práce
utichají, je žádoucí. Nastupuje totiž fáze sekundárních potřeb (ubytování, ošacení, strava aj.) a fáze
obnovy a zde se „C2-model“ jeví jako příliš těžkopádný a naopak tzv. „Model řešící problémy“
nabízí prostor pro více pluralitní platformu nejen diskusní, ale i rozhodovací.
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Příklad Cajun Navy ukázal, jak v situaci, kdy katastrofa překračuje možnosti
profesionálního záchranného systému, je velmi pravděpodobné, že jeho úlohu převezmou spontánní
dobrovolníci. To není jev nový a je to i přirozená reakce obyvatel na přítomnost pohromy. Případ
Cajun Navy potvrdil můj předpoklad, že díky novým technologiím a komunikačním prostředkům,
je odezva dobrovolníků nejen masivnější, ale i rychlejší a v tomto případě i efektivnější. Tradiční
humanitární systém je limitován svými kapacitami, ale také rychlostí reakce a nástupu do akce a má
rezervy i v komunikaci a koordinaci. Na druhou stranu model spontánního dobrovolnictví trpí
různými komplikacemi vyplývajícími z chybějící hierarchické struktury (ta je zde nahrazena
plochým modelem řízení, který umožnila platforma Zello a Facebook), minimálních zkušeností, ale
také z odpovědnosti. Dobrovolník může kdykoliv úkol vzdát, odejít, a když něco pokazí, jeho
odpovědnost bude nesrovnatelně menší než u profesionála. V případě Cajun Navy nedošlo k
propojení tradičního systému a nových aktérů a oba systémy fungovaly vedle sebe, paralelně s
minimální propustností mezi sebou. To se mi jeví jako chybné i z pohledu krizového řízení, neboť
následkem této bipolarity byla snaha politiků, ale také některých dobrovolníků, získat z Cajun
Navy politické výhody. Jestliže se Cajun Navy přičítají zásluhy za větší počet zachráněných osob a
menší počet obětí, tak v případě, že by na místě uplatňovaný „C2-model“ dokázal od počátku
integrovat Cajun Navy do svého systému, byl by konečný efekt záchrany ještě násobně větší.
Ponechání Cajun Navy svému osudu se formálnímu systému nevyplatilo. Opět zde roli
sehrávají technologie a sociální sítě, kdy se Cajun Navy stala nepřehlédnutelnou nejen u
zachraňovaných, ale i u veřejnosti stojící mimo zasaženou oblast. Přesně v tuto chvíli, kdy začala
růst popularita na veřejnosti, začala Cajun Navy ztrácet šanci zůstat čistě neutrální pomocí.
Twitterová kampaň a uchopení Cajun Navy prezidentem Trumpem jasně ukázaly, že jde o
politickou záležitost. Se ztrátou neutrality může být následně spojena i ztráta principu nestrannosti
(Cajun Navy jsou kritizováni za to, že se jedná o sdružení čistě bělošské, ačkoliv vedoucí Cajun
Navy se brání tím, že pomáhali i černochům a jiným rasám) a principu nezávislosti. Otázkou
samozřejmě zůstává, zda právě toto bude Cajun Navy v budoucnu vadit, neboť humanitární
principy jsou pro nové aktéry často znakem přežitku.
Případovou studií jsem chtěl také doložit, že téma spontánních dobrovolníků není jen
přehlíženým teoretickým konceptem, ale velmi živou problematikou, která je natolik komplexní, že
zasahuje do všech oblastí společnosti, od právních otázek po krizové řízení, ale také se dotýká
otázek etických. Pustit dobrovolníky do riskantních situací? Kdo bude odpovědný za jejich životy?
Má státní autorita bránit ve zjevných „sebevražedných“ misích, nebo má začít kalkulovat s
pravděpodobností smrti a zranění a připustit ztráty na živostech jedněch civilistů, kteří se
rozhodnou zachránit jiné civilisty? Nebude následně někdo vymáhat škodu na státu v případě, že
opravdu dojde ke zranění nebo úmrtí? Jak zajistit ochranu zachraňovaných před neuváženými
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kroky dobrovolných záchranářů? Mají mít všichni povinné školení? Jsou všichni duševně zdraví?
Nejsou nebezpečím pro zachraňované? A znamená to, že bez příslušného školení a certifikátu není
možné zachraňovat jiné lidské životy v ohrožení? Má tradiční záchranný systém právo trvat na
svých zásadách, když selhává (byť ne svojí vinou ani záměrně) ve svém základním poslání, tedy
zachraňování? Kdo vlastně velí, kdo má donucovací právo, kdo má povinnost koho poslouchat?
Pokud naopak připustíme, že dobrovolníci zde mají mít zcela volnou rukou a neomezený přístup a
mají fungovat něco jako druhá linie záchranného systému, neohrožujeme podstatu samotné
výkonné moci tím, že připouštíme paralelní strukturu? Tedy paralelní policii, záchrannou službu,
hasiče? Jak dlouho zůstane dobrovolnictví v této krizové situaci spontánním dobrovolnictvím?
Jestliže vidíme, že spontánní dobrovolnictví dokáže dříve nebo později budovat své vlastní
organizační a koordinační struktury a vést operace s vysokou mírou efektivity, jak dlouho zůstane
čistě spontánním sdružením nadšených dobrovolníků? Kdy začne přitahovat pozornost přirozených
vůdců, lidí s vůdcovskou nebo politickou ambicí? Kdy se stane z dobrovolnického nadšení
politické hnutí? A kdy ze záchranářů spasitelé?
Uvedené otázky otevírají široký prostor pro další bádání a pro detailnější doporučení
adresované manažerům krizového řízení. Jsem však přesvědčen, že tomu všemu předchází nutnost
vyjasnit si do budoucna vzájemný vztah mezi tradičním humanitárním systémem a všemi
humanitárními aktéry, kteří sice nejsou zatím součástí „humanitárního stanu“, ale rozsahem své
činnosti a společenským dopadem si to jistě zasluhují.
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III. ZPOVĚDI
Třetí část mé práce se věnuje rozhovorům (transformovaným do podoby zpovědí) s pěti
dobrovolníky, kteří se účastnili pomoci v době tzv. Majdanu a v době bojů na východní Ukrajině.
Pro účely mé práce jsem si v této souvislosti stanovil dva výzkumné cíle:
a. zjistit a zachytit hlavní charakteristické rysy spontánního dobrovolnictví, a to přímo u osob,
které se spontánními dobrovolníky staly
b. cestou osobních příběhů – zpovědí nahlédnout do duší vypravěčů a vytvořit tak plastický
obraz jedné etapy jejich života, po kterou se spontánně rozhodli pomáhat s vědomím, že
riskují vlastní život
Rozhovory proběhly v letech 2016–2018. Jejich celková délka činí 22,5 hodin čistého času307.
Někteří z vypravěčů si přáli pozměnit jméno, všichni souhlasili se zveřejněním rozhovoru v
podobě, která byla zaznamenána, pouze v několika situacích jsme se domluvili na vystřižení určité
části rozhovoru, která by mohla být osobami, o nichž se vypravěči zmiňují, vnímána jako přímá
nebo nepřímá kritika, a mohla by tak vyvolat konfliktní reakce.
Každý vypravěč je něčím specifický – kromě Tarase nebyl nikdo předtím v této oblasti
dobrovolnictví aktivní, a proto je možné je zařadit do kategorie spontánních dobrovolníků, tedy
těch, kteří se až na základě silného vnějšího impulsu rozhodli zapojit do poskytované pomoci, v
tomto případě zraněným osobám. Aniž by se vypravěči vzájemně ovlivňovali, vybrali si silnou a
tradiční organizaci Červeného kříže. V ní byl ústřední postavou Taras, což byl i důvod, proč jsem
jej zařadil mezi vypravěče, i když nesplňuje všechny znaky spontánního dobrovolníka. Prakticky
všichni po určité době své dobrovolnictví ukončili, a to v souvislosti s klesající frekvencí bojových
operací na východě Ukrajiny. Kromě Tarase, jenž zůstává u Červeného kříže dodnes, se nikdo z
nich do dalších aktivit v této podobě již nezapojuje. Jak se jako dobrovolníci objevili, tak se také
jako dobrovolníci vytratili. Nicméně všichni mi potvrdili, že jsou připraveni se opět zapojit, bude-li
to třeba.
Některé rozhovory se mi vedly snadno, některé byly obtížnější. Přepis a překlad autentických
rozhovorů je uveden v příloze této práce. Rozhodl jsem se pro formu literárního zpracování těchto
zpovědí, a to proto, abych je mohl zařadit do kontextu doby, kontextu emocí a dalších informací,
které mi o své osobě a působení vypravěči poskytli již v minulosti (většinu z nich znám již z doby
vrcholících událostí na Majdanu v roce 2014). Současně jsem chtěl z celého rozhovoru vybrat ty
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Audio nahrávky rozhovorů jsou k dispozici u autora.
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části, jež považuji pro účely mé práce za důležité. V případě, že se mezi vypravěči opakovala určitá
myšlenka, nechal jsem ji opakovaně zaznít, pokud je pro předmět mé práce podstatná. Z původního
nahraného rozhovoru jsem naopak vynechával ty části, které nesouvisely s tématem práce a
zároveň nebyly zajímavé ani z čtenářského pohledu, ani pro doplnění kontextu. Jestliže cituji
doslovné znění výpovědi, používám kurzívu,308 a abych nenarušil plynulost textu, vypustil jsem
uvozovky. Pokud jsem cítil potřebu některé pojmy nebo souvislosti vysvětlit, použil jsem
poznámky pod čarou. V některých případech jsem záměrně volil mezititulky, tedy nadpisy (případ
Káti). Jinde jsem je nepoužíval, abych text příliš uměle nestrukturoval a nenarušoval plynulost
vyprávění.
Rozhovory pokrývají dvě základní období. Prvním je období tzv. Majdanu,309 tedy událostí,
které začaly v noci 21. listopadu 2013, kdy první demonstranti vyšli do ulic, aby vyjádřili svůj
nesouhlas s vládou, která pozastavila přípravné kroky a vyjednávání s Evropskou unií o asociační
dohodě. Počet demonstrantů postupně narůstal, k prvním násilným střetům s bezpečnostními
složkami (jednotky Berkut) došlo 30. 11. 2013,310 a to byl pro většinu mých vypravěčů právě ten
významný spouštěcí moment, kdy se rozhodli nějakým způsobem angažovat. Další násilné střety
většího rozsahu proběhly v lednu 2014 a vše vyvrcholilo velkými počty zraněných a mrtvých na
konci února 2014 (tj. mezi 19.–21. únorem). Situace se pak zklidnila a ukrajinský prezident Viktor
Janukovyč uprchl přes Krym do Ruska. Všichni vypravěči se událostí na Majdanu zúčastnili a z
pohledu spontánního dobrovolníka o této své zkušenosti vyprávějí.
Druhá etapa souvisí s nepokoji a později s ozbrojeným konfliktem, který vypukl na východě
Ukrajiny. Někdy je pro tento konflikt používáno označení „Válka na Donbase“. Když se situace v
Kyjevě (na Majdanu) uklidnila (jaro 2014), napětí se přesunulo na východ k hranicím s Ruskou
federací, ve dvou oblastech Doněcka a Luhanska přerostly nepokoje v otevřenou válku.
Organizované ozbrojené skupiny začaly kontrolovat území obou oblastí a v počáteční fázi, zejména
v letech 2014 a 2015 vedly otevřenou válku s ústřední ukrajinskou vládou. Dodnes probíhá
sporadická střelba na vytyčené hranici konfliktu, která byla stanovena tzv. Minským protokolem v
září 2014 (používá se také označení „Minsk I.“). Protokol k okamžitému příměří nevedl, neboť
těžké boje pokračovaly v oblastech doněckého letiště a městečka Debalceve (leden a únor 2015).
Uklidnění situace ve frontové oblasti nastalo až po přijetí tzv. Druhé minské dohody v únoru 2015
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V této části práce jsou i mé autorské poznámky psány kurzívou, avšak ohraničené závorkami.
„ Majdan“ nebo „ Euromajdan“ je označení pro nepokoje a protesty, které vypukly v Kyjevě na podzim
2013 a trvaly do února 2014; pojem „majdan“ odkazuje na název náměstí, kde se konaly hlavní
demonstrace – „Majdan Nezalezhnosti“ (doslovný překlad: náměstí Nezávislosti).
310
30. 11. 2013 v brzkých ranních hodinách napadly jednotky Berkut (speciální policejní jednotky
podléhající tehdy ministerstvu vnitra) demonstranty (s velkým podílem studentů) a také kolemjdoucí;
mnoho osob bylo zraněno a našlo nakonec útočiště v provizorním polním obvazišti, které vzniklo v
nedalekém chrámu sv. Michala.
309
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(„Minsk II.“). Všichni vypravěči, kromě Romana, který na Majdanu utrpěl vážné zranění nohy, se
svojí pomocí zapojili i do této etapy událostí, každý však v jiné roli a s jiným posláním.
Pro zpracování výpovědí všech pěti vypravěčů se nabízel formát polostrukturovaného
rozhovoru, zvlášť když rozhovor byl zaměřen na jedno konkrétní téma a také na jedno konkrétní
období. Do rozhovoru jsem často vstupoval a usměrňoval jej tak, abychom se co nejvíce drželi
původního zadání. Byl jsem omezen jednak časem na své straně (přestože jsem byl v kontaktu s
aktéry rozhovorů již od počátku dění na Majdanu, tedy od roku 2014, a setkával jsem se s nimi
průběžně až do roku 2018, délka pobytu na Ukrajině byla vždy časově omezená), jednak na straně
respondentů (u některých to byla velká zaneprázdněnost, ale v jednom případě také časté cesty do
zahraničí). K náročnosti samozřejmě přispíval i fakt, že rozhovory probíhaly v ruštině a že mé
znalosti prostředí, samotných událostí a národních specifik jsou sice na pokročilé úrovni, ale
nemohou být plnohodnotné. To následně vyžadovalo práci s celkovým kontextem událostí tak, aby
byl srozumitelný českému čtenáři, u něhož naopak předpokládám menší zájem o události a
činnosti, na které se rozhovory zaměřovaly. Přepis a překlad rozhovorů do českého jazyka byl také
náročný a přinášel některé jazykové komplikace. Rozhovory jsem záměrně koncipoval tak, že jsem
se na vybrané otázky ptal každého vypravěče, a to v očekávání potvrzujících nebo rozporujících
odpovědí, což se při celkovém zpracování rozhovorů ukázalo jako záležitost, která může na čtenáře
působit příliš monotónně, nezáživně, přestože pro výzkumný cíl šlo o věc nezbytnou. A konečně
samotný fakt, že i při maximální snaze o objektivní dokumentární prózu není možné dosáhnout
naprosté objektivity a sterility, neboť volba otázek, zasahování do rozhovoru, řazení témat a
nakonec i samotný výběr aktérů ovlivňují výslednou podobu vznikající práce.
Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl pojmout rozhovory jiným než orálněhistorickým
způsobem, a to tak, abych nenarušil oba sledované cíle, se kterými jsem rozhovory vedl. Nechal
jsem se inspirovat Světlanou Alexijevičovou,311 jejími díly („Doba z druhé ruky“, „Zinkoví
chlapci“, „Modlitba za Černobyl“) a jejím svébytným žánrem. I když sama Alexijevičová nehovoří
přímo o vlastním žánru, je možné v její práci vystopovat několik důležitých znaků. Na svých
internetových stránkách Alexijevičová (2017) sama uvádí, že její žánrovou inspirací byl běloruský
spisovatel Alěs Adamovič,312 který do literatury přináší osobitý žánr polodokumentárního
charakteru, ale sám pro něj nemohl najít jednoznačné pojmenování (v ruštině používal tyto výrazy:
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Světlana A. Alexijevičová (nar. 1948): běloruská spisovatelka a také investigativní novinářka; laureátka
Nobelovy ceny za literaturu z roku 2015; hlavní díla: „Последние свидетели: сто недетских
колыбельных“ – Moskva 1985, česky nevyšlo; „Válka nemá ženskou tvář“ – Minsk 1985, česky 1986;
„Zinkoví chlapci“ Moskva 1991, česky 2016; „Modlitba za Černobyl“ – Moskva 1997, česky 2002; „Doba
z druhé ruky“ – Moskva 2013, česky 2015.
312
Aleksander (Alěs) M. Adamovič (1927–1994): běloruský spisovatel, scenárista a literární vědec;
zpracoval autentické vzpomínky pamětníků genocidy, která se odehrávala na území Běloruska za druhé
světové války („Moje ves lehla popelem“ z roku 1975 a „Katani“ z roku 1982); používal románový žánr,
avšak založený na výpovědích očitých svědků a jejich svědectví.
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„соборный

роман“,

„роман-оратория“,

„роман-свидетельство“, „народ сам о себе

повествующий“, „эпически-хоровая проза“; v angličtině se tyto pojmy překládají také různě:
„collective novel“, „novel-oratorio“, „novel-evidence“, „people talking about themselves“ nebo
„epic chorus“ (Ibidem); v češtině jsem žádný běžně používaný ekvivalent nenašel a pro úzký profil
mé práce ani neshledávám důvod vytvářet český ekvivalent). Literární kritik Igor Suchych používá
označení „collective testimony“ („kolektivní svědectví“ jako jednu z kategorií dokumentární prózy)
a považuje práce Alexijevičové a Adamoviče za jediná díla, která mohou toto označení nést.
(Suchych, 1989, s. 38-41, cit. Podle Marchesini, 2017, s. 314)
Rozdíl mezi pojetím Alexijevičové a pojetím klasiků orální historie je možné ukázat na
příkladu Louise „Studs“ Terkela,313 jehož práce je z velké části výběrem reprezentativních postav
druhé světové války a přepisem rozhovorů, které s nimi vedl. Naopak u Alexijevičové ani
náznakem nepociťujeme, že bychom slyšeli vyprávění výrazných nebo hlavních postav dané doby.
Naopak. Obyčejnější postavy si snad ani není možné představit. Sama Alexijevičová o svých dílech
tvrdí, že jsou to romány a zřejmě právem i jsou, neboť výběr postav, výběr jejich myšlenek,
kontextu a řazení textu tvoří z obyčejného vyprávění obyčejného člověka strhující příběh, jehož
čtenář nemůže nebýt empatický. „Jsem historičkou lidských duší. Historie je často arogantní a
přezíravá k tomu, co je malé a co je lidské. Proto v mých knihách zaznívá celý jejich chór.“
(Bosworth, 2016)
Knihy Alexijevičové jsou založeny na výpovědích očitých svědků, jsou ale esteticky
zpracovány a upraveny tak, aby vyzněl jejich hlas v kontextu doby a událostí. Jak si například
všímá ruský deník Komersant: Alexijevičová vytvořila nový žánr „polyfonní román-zpověď“ (v
ruštině: „полифонический роман-исповедь“, a angličtině „polyphonic novel-confession“
(Danilova, 2006), když z malých kousků historie skládá jednu velkou historii a právě zvuk těch
dílčích výpovědí („hlasů“) je onou polyfonií. To ostatně říká sama Alexijevičová, když popisuje
svou tvorbu jako skládání mozaiky drobných výpovědí v jeden obraz; obraz, který ale nemusí mít
ostré kontury. (Aleksijevičová, 2017) Historická fakta se zde intimně a citlivě podrobují výběru a
následnému estetickému vyskládání do jediného obrazu. Do středu pozornosti („internal
focalization“) se dostávají jednotlivé zpovědi a přitom současně dochází k redukci vnější
perspektivy („external perspective“). Není zde dominantní vypravěč, který by narušoval vztah mezi
postavou a čtenářem, naopak autorka nechává na každé postavě, aby čtenáře sama zaujala. Místo
jednoho pohledu na svět, jež zaujímá vypravěč, jsou zde různé pohledy jednotlivých postav, do
kterých vypravěč nezasahuje. Čtenář proto není pod tlakem autorova vnímání jedné reality, ale
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Louise „Studs“ Terkel (1912–2008): americký autor, historik a rozhlasový redaktor; do orální historie se
zapsal svými pracemi: „Hard Times: An Oral History of the Great Depression“ z roku 1970 a o válce
pojednávající dílo „The Good War": An Oral History of World War II“ z roku 1984, za které obdržel
Pulitzerovu cenu.
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může prožívat to, jak je jedna realita vnímána více postavami („hlasy“). „Dnes, kdy se člověk i svět
stali tak různorodými, si ještě více uvědomujeme, jak mystický a nevyzpytatelný člověk může být, a
proto příběh jednoho života, nebo spíše dokument o tomto příběhu, nás přibližuje k oné realitě.“
(Ibidem) Podobně si toho všímá Michail M. Bachtin314 při formulování literárněvědné teorie
polyfonního románu v rámci analýzy díla F. M. Dostojevského. Dostojevský je mimochodem
zmiňován samotnou Aleksijevičovou jako další z jejích literárních vzorů. Na svém blogu
Alexijevičová přímo říká, že sdílí Dostojevského přesvědčení, že slitování je největší nadějí lidstva,
a proto dává cestou polyfonního pojetí své práce prostor hlasům, které příliš neopracovává,
nepokouší se o artistní prózu, úmyslně ponechává eliptická spojení, příznačná pro přirozený projev,
a to proto, aby čtenářům doručila pravdu zprostředkovanou silou oněch mnoha hlasů a nikoliv silou
vypravěče, který by těmto hlasům vládl. (Ibidem) Polyfonní zpověď dává prostor, aby vyniklo
ústřední téma, téma utrpení, bolesti, ale i slitování a tedy naděje.315 Jde o silné téma, jež se,
podobně jako u Dostojevského, může povznést nad národní symboly, kontext a realitu a může dát
maximální průchod univerzálním lidským hodnotám.
To vše mě vedlo k myšlence, že zpovědi pěti účastníků nepokojů na Majdanu a bojů na
východní Ukrajině nejlépe zpracuji právě formou žánru, který si zvolila i Alexijevičová, tedy že
autorský hlas není skoro slyšet (kromě krátkých úvodů nebo vysvětlivek), ale je cítit z toho, jak
autor z jednotlivých výpovědí vybere jen některé pasáže a ty pak esteticky uspořádá do jednoho
celku. A to vše jsem činil s nejlepším svědomím, ale i s vědomím, že mé zpracování nemůže
zdaleka dosahovat kvalit Alexijevičové. Minimálně z důvodu omezeného prostoru, času a výběru
vypravěčů, ale také proto, že není možné se srovnávat s profesionálním spisovatelem, jakým je
Alexijevičová. Přesto všechno mi forma „polyfonního románu-zpovědi“ připadla jako optimální
cesta umožňující naplnit dva vytčené cíle, tedy odhalit hlavní znaky, které se ke spontánnímu
dobrovolnictví vážou, a zároveň citlivě nahlédnout do duše těchto osob.
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Michail M. Bachtin (1895–1975): ruský filozof a literární kritik; ve svém díle „Проблемы творчества
Достоевского“, Leningrad, 1929: Priboj (česky vyšlo pod názvem „Dostojevskij umělec: K poetice prózy“,
1971). Bachtin označuje Dostojevského přístup k románu jako inovativní; upozorňuje na polyfonní
charakter nového žánru; všímá si, že promluva hrdiny je rovnocenná postavení vypravěče.
315
„Nobelova cena za literaturu v roce 2015 byla udělena Světlaně Alexijevičové za její mnohohlasnou
tvorbu, která je dokumentem utrpení a odvahy naší doby.“ (Nobel Prize, 2015)
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1. Taras
Vedoucí zdravotnické jednotky Ukrajinského červeného kříže, 54 let. Taras byl do událostí Majdanu
dobrovolníkem Ukrajinského Červeného kříže (UkČK), pravidelně pořádal dětské programy a
tábory. Také mnoho let vede soukromou firmu zabývající se programy pro mládež (Kompas).
Zkušenosti měl již ze zemětřesení v Arménii v roce 1989. Do zdravotnické pomoci na Majdanu se
zapojil od samotného počátku, byl hlavním organizátorem všech dobrovolníků, kteří poskytovali
první pomoc přímo na barikádách a dodnes jej všichni vnímají a respektují jako nejdůležitější
osobu UkČK v době Majdanu. Po Majdanu se zaměřil na trénink jednotek na východní Ukrajině,
budoval širší základnu dobrovolníků připravených na podobné situace, v době války na východní
Ukrajině se účastnil několika humanitárních misí a také evakuace osob z Debalceve. Dnes stále
vede záchranný tým UkČK v Kyjevě a také se věnuje své firmě a vnoučatům.
Nejhorší osobní zážitek z Majdanu? Asi ten ze sjezdovky v Roháčích, na Slovensku. Opravdu. Byl
únor, v Kyjevě vše vrcholilo, postřelili našeho kolegu Romana a já tu lyžuju. Volala mi Káťa, dcera,
plakala do telefonu, abych přijel, že nestihnu rozhodující okamžiky a že se ve městě dějí strašné
věci, všechno hoří, všechno je špatně, počty mrtvých stoupají a kdo může, je tam, v kotli… Jsem ve
věku, kdy už nemusím být všude první a navíc revoluce není závod. Jenže jsou tam všichni moji
blízcí, celá rodina a taky všichni kolegové z Červeného kříže, se kterými pomáháme na Majdanu od
prvního dne, doslova. A teď, když je i kolega Roman postřelen, jsem tak daleko… Pobíhal jsem po
sjezdovce, pak okolo chaty, sháněl dobíjecí kartu na mobil, v hlavě vypočítával nejkratší cestu do
Kyjeva: rychle se dostat do Bratislavy, ale je noc. Pak někam dál, odkud bude přímý let do Kyjeva,
anebo dojet na hranice a pak se na den nebo dva připojit k někomu, kdo má také cestu do Kyjeva…
Vyrážím tedy na noc směr Bratislava a dostávám zprávu, že Ukrajina uzavřela jak letiště, tak
hranice. Byl čtvrtek, do Kyjeva jsem přijel až v sobotu.
Na Slovensko jsem nejel náhodou… Tři měsíce jsem bez vydechnutí žil na Majdanu a jen
obvazoval, zachraňoval, zacpával si uši nebo nos, chodil s plynovou maskou u pasu, řešil
omrzliny… Prostě vyhoříš, a abys neshořel, musíš pryč, ven, daleko. Každý jsme tak potřebovali
zmizet a já si vybral zrovna nejklidnější týden v únoru, když to vypadalo, že se nic nebude dít…
Ticho před bouří, možná jsem to měl tušit… A Slovensko mám moc rád, miluju freeride, černé
sjezdovky a rychlou jízdu… Není to sice jako za mlada, ale je to dokonalý relax. Běžně jezdím na
Malou Fatru, ale teď jsem se rozhodl pro Roháče; tady nedaleko byla za války srubová nemocnice
v horách, kde medik a dvě sestry pečovali o 15 zraněných partyzánů a vojáků, uprostřed zimy,
přesně v tuhle dobu, bez jídla a vybavení… 10 kuliček hrachu a sto gramů masa z mrtvého koně na
den, kapesní nožík na řezání omrzlých prstů a jedna pinzeta… Pak jídlo došlo a ten mladý medik
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podnikl odvážnou cestu do Zakopaného pro pomoc… Našlo se 11 dobrovolníků polské horské
služby, kteří vykonali neskutečnou cestu přes zamrzlé hřebeny, naložili zraněné na „topogány“,
jakési saně, a přes stejné vrcholky se vraceli zpět tak, aby je Němci nezpozorovali. Všichni přežili,
neuvěřitelná záchranná akce… A podle dobových dokumentů snad i pravdivá. Viděl jsem v tom
velké podobenství; za mrazu na Majdanu ošetřujeme raněné, nemáme žádné vybavení, žádná
nosítka, místo saní používáme vysazené dveře s vyříznutými otvory na prsty… Snažíme se skrýt
před kulkami a nepozorovaně dostat zraněné do přistavených sanitek, které stojí v bezpečné zóně, v
ulicích, kde se už nestřílí… Nejsme doktoři, dokonce ani medici, sester ale pár máme a oproti
partyzánům máme i jídlo… Tenhle příběh znám dlouho, existuje i československý film „Bílá
tma“316, ale až teď jsem cítil potřebu dýchat stejný vzduch a stejnou zimu jako tehdy ti dobrovolníci
z polské horské služby…
Byla to bezmoc, absolutní bezmoc… Já, který zná každý centimetr barikád, místa pro
evakuaci raněných, zkratky přes kyjevské dvory… Já stojím na zapadlém slovenském nádraží a
čekám… Najednou slyším zvony a vidím před sebou Kyjev, Majdan… Jedenáctého prosince, nad
ránem, byla strašná zima, něco kolem minus patnácti stupňů, policie obklíčila demonstranty,
buldozery a motorové pily začaly ničit barikády… V jednu chvíli se sama policie ocitla v obklíčení
demonstrantů, kteří jim nejprve sebrali jejich štíty, aby jim je posléze vraceli… Neuvěřitelné… Za
chvíli stejná policie zahájila prudký útok na demonstranty… Ti mezitím přibývali, taxikáři vozili
zdarma lidi do centra, průvodčí v autobusech a metru informovali lidi, kteří jeli ráno do práce o
tom, co se děje a jak se rychle dostanou na náměstí… Pro nás to znamenalo rutinu, tedy ošetřování,
bylo hodně zlomenin a omrzlin… Co bylo pro mě ale jedinečné a nezaměnitelné, byly ranní zvony,
hysterie a pak někdo zakřičel: „Ženy, pojďte všechny sem, budeme se modlit, ať nás Bůh zachrání,
protože jinou naději už nemáme.“… A tak se všichni modlili… Kostelní zvony zní všude stejně,
modlitby však ne…
Víš, co je bifurkace? Táta byl dendrolog, specializoval se na smrkové porosty, já tohle zdědil a šel
studovat na lesnickou fakultu. Po škole jsem zůstal v oboru a často se setkával s bifurkací, tedy s
náhlým zlomem ve vývoji, rozdvojením situace. Když pochopíš princip bifurkace v přírodě,
matematice nebo fyzice, pochopíš, že každá revoluce se v bifurkaci přímo vyžívá. 21. listopadu
jsem po krátké hospitalizaci zašel na Majdan. Jednak si připomenout výročí oranžové revoluce, což
v té době byla vlastně už skoro zakázaná akce, a také abych se zapojil do organizačního výboru
chystaných demonstrací. Studenti chtěli vystoupit s požadavkem, aby prezident Janukovyč připojil
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„Bílá tma“: film režiséra Františka Čápa z roku 1948 odehrávající se v době Slovenského národního
povstání; příběh mladého lékaře, který zorganizuje zimní záchrannou akci pro zraněné partyzány ukryté v
lesích a zajistí jejich náročný přesun do Polska (Zakopane).
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svůj podpis k asociační dohodě s Evropskou unií. Organizátoři chtěli využít mých zkušeností se
stanovými tábory a městským přežitím z doby oranžové revoluce.
Janukovyč nakonec nic nepodepsal a na organizačním výboru jsme se dohodli, že zimovat na
Majdanu nemá smysl, vše sbalíme a budeme se připravovat na blížící se volby. Zvuková aparatura
byla vyměněna za slabší, přemýšlelo se nad tím, jak postupně všechno utišit. Ale nakonec se
rozhodlo, že odcházet nebudeme, protože v neděli se měl uskutečnit opoziční mítink; chtěli jsme
udržet tohle stanoviště, aby nám ho nezabrali příznivci Janukovyče. Takže 29. večer jsem tam byl,
odešel asi tak v jedenáct. Ve tři ráno jsem ještě volal kamarádům, kteří byli na Majdanu, zeptal se,
jak se mají, řekli, že je klid. Ale ve 3.05 byla odpojena mobilní síť a ve 3.15 začali mlátit studenty.
Když jsem se potom probudil v půl šesté ráno a pustil televizi, uviděl jsem to, vyskočil z postele a v
devět ráno jsme už s ženou byli na náměstí vedle chrámu sv. Michala. Ještě jsem nevěděl, co tam
budu dělat, nějaký čas jsem stál na tribuně, pak pozoroval, jak lidé rozdávají jídlo. Dělal jsem to
během oranžové revoluce, už mě to nelákalo. Někdo poskytoval právní pomoc, někdo přinášel věci,
další už trénovali odpor proti policii se štíty a klacky. Večer jsme šli domů. Další den, v neděli 1.
prosince, se konal opoziční mítink, který byl plánován dopředu. Viděli jsme, kolik tam přišlo lidí…
Kvůli tomu mlácení tam stál celý Kyjev. Milion to nebyl, ale tak víc než sto tisíc, možná dvě stě. Tak
tohle je ta bifurkace… Musíš si všímat detailů, nenápadných průvodních jevů, věcí, které na první
pohled nestojí za řeč… a nenechat se překvapit náhlým zvratem.
Nejenom celé náměstí, lidé byli i v Ševčenkově parku. Policie, která hlídala vánoční strom,
utekla. Už jsme měli s sebou přilby, léky, nosítka, připravovali jsme se pomoct lidem, až začne
tlačenice. Rodina se mi smála, že táta je paranoidní, jde do války. Měl jsem i vesty Červeného kříže.
Byli jsme na mítinku, bylo nás hodně sousedů a kamarádů, s dětmi a babičkami, pak jsme šli na
pivo a chtěli jet domů, šli jsme na druhou stranu, než kam šli nějací mladí kluci s tyčemi. Cestou
jsme viděli, že se v Bankové ulici něco děje, nakoukli jsme tam a řekli ženám a dětem, ať jdou
domů. Začali jsme hledat, kde uděláme stanoviště pro první pomoc… Byla to spontánní akce nás,
asi deseti dobrovolníků – pravda, mnozí jsme z Červeného kříže –, měli jsme dvě vesty, dvě přilby a
několik tašek… Vybavení hodně skromné… Zní to skoro jako memoáry z té partyzánské nemocnice v
Zuberci. (…zasměje se…) No, měli jsme tedy tým a vybavení. Viděli jsme, jak nějací jiní
dobrovolníci dělají na schodech obvazy, zeptali jsme se jich, co jsou zač, řekli, že lékaři. Nabídli
jsme, že k nim budeme přinášet raněné, oni budou poskytovat pomoc, pak je budeme přenášet k
sanitkám. Tak jsme začali pracovat, ti lékaři se stali součástí naší jednotky a my se začali
rozrůstat…
Pionýr a Komsomol znějí jako nadávka, ale pro mě to jsou dvě organizace, které mi daly volnost.
Vždycky jsem sportoval a měl jsem rád adrenalin, už od vysoké školy. Dělat aktivně sport bylo
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možné jenom v těchto organizacích a přitom bylo možné to dělat bez politiky. Vlastně jsme se ve
sportovním a turistickém kroužku sdružovali samí aktivní lidé. Hodně jsme cestovali po Sovětském
svazu. V Komsomolu jsem si vymyslel specializaci, kterou jsem tehdy chtěl rozvíjet: provazy, lana,
hornické baterky, stavba stanových měst a podobně. No a když došlo k velkému zemětřesení v
Arménii v roce 1988, tak jsem byl tím, kdo se hodil do záchranného oddílu, který komsomolci
vyslali. Oni potřebovali vybavení, řekl jsem, že beze mne vybavení nepojede… A tak jsem jel… Ale
jak už to tehdy bývalo, organizace vázla, z Kyjeva jsme vyjeli hodně pozdě a živé lidi jsme v
troskách již nenašli, vyprošťovali jsme jen mrtvé… Zpět domů jsme odjeli těsně před vyhlášením
karantény, to už bychom tam asi museli zůstat na dlouho. Hned po návratu do Kyjeva jsem ale
pochopil, že v našem městě a v naší zemi nejsme vůbec připravení na podobné krizové situace
reagovat, pořád jsme se připravovali na válku, ale na katastrofy se nemyslelo… Ani jsme se
nepoučili z Černobylu (1986)… Tehdy jsem byl s dětským táborem za Kyjevem a evakuace dětí
probíhala dost chaoticky. Proto jsem s kolegy po návratu z Jerevanu začal zakládat spolkové
organizace, které měly za cíl pomáhat lidem při katastrofách… Bylo to období pomalého
oteplování. Takhle vznikla i naše „Kyjevská záchranná jednotka“, dali jsme dohromady spoustu
aktivních nadšenců, speleologů, horolezců, sportovců. Měli jsme i jednu zahraniční akci – pátrat v
řeckých horách po havarovaném ukrajinském letadle, nikoho živého jsme ale už nenašli… Později,
když vzniklo ministerstvo pro mimořádné události, spousta známých, které jsem vedl už od
Pionýra, se stala profesionály a mnohé jsem využil i teď při Majdanu.
Já osobně jsem nikdy netoužil po tom, stát se profesionálním záchranářem. Měl bych totiž
svázané ruce a omezené možnosti. Rozpadl se Sovětský svaz a po pracovní stránce jsem se začal
spoléhat hlavně na sebe a na práci, kterou dokážu ostatním prodat; takže nejsem zvyklý na to,
abych byl takovým tím klasickým zaměstnancem, a líbí se mi sbírat zkušenosti z různých oborů,
aniž by mi v tom někdo bránil. Abych mohl řídit záchranáře na Majdanu, s první pomocí bych si
nevystačil… Koordinace je především o lidech a týmech… V životě jsem byl zvyklý pracovat v
různých týmech a ty týmy řídit, měl jsem i svoji vlastní skupinu dětí a studentů, kteří chodili do
mého spolku Kompas. A taky jejich rodiče, kteří mi při Majdanu hodně pomáhali. Všichni, kdo
prošli za 25 let mým Kompasem, vědí, co je práce v týmu, co je disciplína… Byl jsem dva roky
vojákem, takže vím, jak vypadá tank, ale také, kdo z toho tanku vyleze, (…zasměje se…) co uveze
náklaďák, transportér, jaké jsou kompetence velitele, jak u nich funguje subordinace, co může
udělat voják a co policista a kdy se s nimi dá mluvit a kdy je naopak lepší mlčet… Díky
záchranářské zkušenosti umím lézt po lanech, rozřezávat železo, zvedat nosníky; naučil jsem se
pracovat s poměrem bezpečí a rizika, jak přežít v extrémních podmínkách; taky jsem se naučil
nebát mrtvých těl, krve a policie… A je tu ještě jedna věc, kterou bych vůbec nečekal, že mi tolik
pomůže. Měsíc před Majdanem jsem se přihlásil do programu historických vycházek po
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kyjevských dvorech. Je to takové naše specifikum, dvory a dvorky tvoří v Kyjevě vlastní město ve
městě, jsou různě propojené, někdy vytvářejí logickou síť, někdy tě zavedou do slepé uličky. Díky
tomu, že jsem měl prozkoumané celé centrum města z pohledu dvorů, střech, různých valů, zdí,
rozvalin a garáží, tak jsem dokázal navigovat naše záchranné týmy, rychle se přesunout na dané
místo a případně rychle zmizet tak, aby nás nikdo nemohl pronásledovat… Takže z toho plyne, že
čekáš-li revoluci, zapiš se včas do vlastivědného kroužku. (…směje se…)
Posledních dvacet pět let jsem jako medvěd. Každý rok v prosinci uléhám k zimnímu spánku a
vstanu v únoru… Po tu dobu nejsou žádné tábory, žádné sportovní události, neběží ani moc
kroužky a já mám volno… Dlouho do noci si čtu, koukám na televizi, vstávám až k obědu, dělám
si, co chci… Obě revoluce mi mnoholetý rytmus narušily. Žít naplno revolučním děním je strašně
vyčerpávající… Měsíc, dva, tři, půl roku to zvládáš díky adrenalinu, můžeš jednu noc nespat, další
spíš jenom šest hodin a cítíš se odpočatý… Po půl roce jsem se ale tak vyčerpal, že jsem další tři až
čtyři roky cítil únavu. Potápíš se? Když se potápíš, tak často promrzneš, pak se zdá, že už je to
pryč, když ale vylezeš ven, cítíš, že jsi promrzl tak, že ještě několik dalších hodin je ti zima. Stejným
způsobem se ve mně nashromáždila taková únava, že jsem se jí potom nemohl zbavit rok, dva.
Těžko říct, jak vypadal takový můj typický den ve službě. Každý den byl něčím zvláštní.
Ráno se probouzíš a snažíš se hned pochopit, co se děje a co se bude dít. Analyzuješ zprávy, voláš
lidem, kteří můžou mít nějaké informace. Pak se snažíš pochopit, co se musí stát a koho je nutné do
toho zapojit. Jedeš do centra a začínáš se na to připravovat. Pokud se nemá stát nic, řešíš jiné
záležitosti. Když se neděje vůbec nic, tak něco rychle děláš doma, ve své práci, abys později měl víc
času na Majdan. Naopak, když se něco děje, můžeš se vrátit domů i za tři dny.
Obvykle byla ve službě jedna jednotka, která hlídkovala nebo byla na základně, zatímco dva
lidé – pěšáci – monitorovali situaci. Máme hodně známých a vytvořili jsme si vlastní síť
informátorů… Asi to zní hrozně policejně, ale je to tak a bylo to dobré řešení… (…pauza a
přemýšlí…) Měli jsme lepší informace než demonstranti a také než policejní jednotky. Když se
začnou dít krutosti, násilí eskaluje, je dovoleno více a více násilností… Je to jako u piva, pěna
stoupá nahoru a různí devianti mají volné hřiště. Ale vždy jsou mezi lidmi ti, kterým ta pěna vadí a
protiví se jejich mravům. A to platí o demonstrantech i policajtech. Vezmi si například toho 11.
prosince, někteří členové Berkutu odmítali jít proti neozbrojeným demonstrantům. Velitelé je
museli vyměnit a také se zavedly zvláštní odměny317 pro ty, kteří útočili v první řadě. A ti, kteří s
tímto běsněním nesouhlasili… hledali cestu, jak odčinit zlo, na kterém se podílejí. Někteří z nich se
stali našimi důvěrnými informátory. Stačilo jen zvednout telefon a zavolat. Nedozvěděli jsme se
sice strategické plány, ale pokud se mělo něco v následujících hodinách odehrát, dostali jsme avízo.
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Podobné to bylo na straně bojovných demonstrantů. Tento funkční model byl možný jen díky tomu,
že jsme přísně dodržovali princip neutrality, nikdy jsme informace nezneužili. Jen jsme tam včas
poslali zdravotníky, aby byli co nejblíže k násilí a mohli co nejlépe poskytnout zdravotnickou
pomoc. Například jsme všichni na základně v Puškinské ulici, v teple u čaje… Všichni jenom
uvolněně sedí a klábosí. Najednou někdo z našich informátorů volá, že někam přijely dva podezřelé
autobusy, posílám tedy dva lidi na průzkum… Za chvíli, že se ze strany Institutské ulice objevuje
policie, tak tam hned posílám jednotku… Ještě někde se objevila větší skupina Berkutu, taky nám
zavolali, připravuje se druhá jednotka… Jindy se ale celý den nic neodehrálo, proto jsme se snažili
dát lidem možnost odpočívat… Člověk rozumně vydrží v terénu čtyři hodiny aktivně pracovat, pak
by se měl vystřídat, celková směna by neměla trvat déle než dvanáct hodin… Nejdéle jsme nechali
nějaký tým v akci 26 hodin, ale pak dalších 24 hodin byli nepoužitelní… Neefektivní management,
ale jinak to občas nejde.
Štáb jako takový jsme neměli, ale často jsme něco řešili kolektivně, obzvlášť to, co se týkalo
plánování nebo nějaké běžné práce. Protože pokud jako velitel něco vymyslíš a tvůj nápad nebude i
nápadem ostatních, můžou ostatní říct – ty jsi to vymyslel, tak to sám i udělej. Nebo si to aspoň
můžou myslet. Když ale všichni máme stejný pohled na věc a pak se něco stane, je jednodušší
hledat chyby, protože všichni chápeme, jaké to mělo být a jaké to nakonec bylo, můžeme
porovnávat. Když ale jeden vidí jedno, druhý jiné, potom první porovnává s druhým, druhý s něčím
jiným, není to dobré… Lidé se začnou dohadovat… Tým se ti před očima rozkládá… Ale ono to tak
musí být, že po větší akci musí přijít analýza, analýza a zase analýza. V tom jsme lepší než
profesionální jednotky: chceme věci zlepšit, nepracujeme do výše svého platu, nebojíme se
diskutovat a poučení z chyb okamžitě zapracujeme do další akce… Zato můžeme dřív vyhořet…
Moc si to asi všechno bereme…
Ve velké firmě si vybíráš člověka důkladně a trvá to docela dlouho, než se zapracuje; ve válce není
čas žádný a lidí potřebuješ hodně. Máš dvě možnosti: stavět vše na svých kolezích, pak svolávat
kamarády, pak známé těch kamarádů. Pak známé těch známých a nakonec musíš začít brát lidi
přímo z ulice. Takhle to bylo i na Majdanu. Zpočátku jsem stavěl na svých „kompasovcích“.
„Kompas“ jsem založil hned, jak to bylo možné, byli jsme mezi prvními registrovanými spolky.
Progresivních systémů výchovy mládeže není na světě moc. Třeba na Západě jsou jedním z
takových systémů skauti. V Sovětském svazu byl ten systém spojený se sportovní turistikou, kde se
děti učily být zodpovědné za svoje činy, měly na starosti organizaci různých záležitostí, poznaly, co
je time management, že zdroje jsou vždycky omezené, jak dojít k cíli s tím, co máš a podobně. Učily
se rozhodovat a odpovídat za svá rozhodnutí… V Kompasu ale zdaleka nešlo jen o přírodu! Spíš o
socializaci. Vtipkovali jsme, že vychováváme budoucí smetánku. Děti plní nejdřív malé úkoly, pak
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větší, učí se pracovat s podřízenými a nadřízenými, dosahovat cíle pomocí omezených zdrojů a v
omezeném čase, dělat něco poprvé v životě a hned dobře… Už je to 25 let, takže lidé, kteří s námi
byli na začátku, teď zažívají vrchol své profesionální kariéry, jsme na ně hrdí. Proto jsem se
obklopil kompasovci a postavil na nich kostru záchranných týmů na Majdanu.
Nejlépe se mi samozřejmě pracovalo s těmi, které dlouho znám a můžu se na ně spolehnout,
i když i to někdy nefunguje stoprocentně. Kdybychom nepracovali pod vlajkou Červeného kříže,
byli bychom na straně majdanovců, srdci v tomhle případě neporučíš. Ale když tě přijmou do
nějaké organizace, která má pevné principy a ty je respektuješ, začneš podle nich fungovat a
dokážeš srdci poručit a něco mu i zakázat… I když… Mám blízkého parťáka, který říkal, že když
půjde do tuhého, sundá si bundu – naši uniformu – a půjde na barikádu. Ale takhle to nejde, to je
nebezpečné nejen pro něj a pro nás, ale taky pro všechny zraněné… Je nutné pochopit filozofii naší
práce pod Červeným křížem… Ovládnout techniku první pomoci nestačí…
Když jsme začínali pomáhat na Majdanu, tak první dny, vlastně týdny, Berkut mlátil i nás,
nerespektoval náš ochranný znak, nevěděli nic o tom, že naše pomoc je nestranná a že pomáháme
nejen zraněným demonstrantům, ale i policistům… Kdo padne na zem, je vyřazen z boje a náleží
mu ochrana a pomoc… Nefungovalo to, nedařilo se to vysvětlit… Až jednou, když byl zraněn
policista, my pro něj běželi s nosítky a vynášeli ho směrem k sanitce… Dav ho ale chtěl lynčovat,
kluci ho proto přikryli prostěradlem, včetně bot, aby nebylo vidět, koho vynášíme… Ten den se
stejná situace opakovala, když naše sestřička ošetřovala poranění na hlavě policisty a druhý kolega
zadržoval tělem lidi, kteří chtěli policistu dál mlátit… Pro mnohé nesnadná volba… Pro nás jasné
pravidlo a princip. Od druhého dne na nás Berkut už neútočil a kromě toho nám umožnili ošetřovat
raněné demonstranty v bojové zóně… Pokud tedy budeme dodržovat náš princip nestrannosti a
neutrality i nadále… To nebylo poděkování od Berkutu, to bylo pochopení pravidel pro vyšší hru…
Domluvili jsme se na jasném označení, aby nás mohli dobře identifikovat… I proto jsme pak
museli vysvětlovat všem ostatním majdanovským zdravotníkům, že nemůžou používat ochranný
znak Červeného kříže, pokud nemají náš souhlas a my naopak souhlas s použitím kříže nemůžeme
dávat těm, kdo ošetřují pouze jednu stranu konfliktu, tedy pouze demonstranty… Čerevený kříž
není znak zdravotnické pomoci, ale garance principů, za kterých se pomoc poskytuje… Později
jsme se dozvěděli, že si nás policie všechny prolustrovala, měli naše fotografie, adresy, kde
bydlíme, jak vystupujeme na sociálních sítích… Kdyby se můj kolega, sebelepší přítel, rozhodl, že
sundá uniformu Červeného kříže a přejde na druhou stranu barikády jako demonstrant, musel bych
ho za límec z jednotky vyhodit, byl by hrozbou pro nás všechny, ale i pro všechny budoucí zraněné,
ke kterým by nás Berkut už nepustil… Naše principy jsou v důsledku principy efektivnosti… Tím,
že se dokážeme omezit uvnitř našich srdcí, dokážeme pomoci většímu počtu zraněných a trpících.
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Igora znám řadu let, je to dobrácký bouřlivák, jeho žena je hodná a klidná. Proto mě poprosila,
abych vzal Igora do jednotky a dal mu nějaké důležité úkoly, jinak skončí jako protestující na
barikádě a určitě ho někdo trefí. Ona ho potřebuje živého, mají spolu přeci rodinu! S Červeným
křížem člověk získával velkou výhodu. Na jednu stranu zastával aktivní životní a profesní pozici a k
tomu získával úctu společnosti; pro každého dobrovolníka je úcta okolí moc důležitá. A na druhou
stranu riskoval míň, protože byl pod ochranou Červeného kříže. Díky tomu získával ještě větší
podporu, například od své rodiny, což byl i případ Igora. Takže člověk je na jednu stranu hrdinou,
na druhou riskuje míň.… A to neznamená vůbec nic špatného, to ti do tvých řad přivádí mnoho
kvalitních a vyrovnaných dobrovolníků…Samozřejmě, že nám hrozilo, že dostaneme kamenem do
hlavy nebo nás zavřou, že na nás budou střílet, ale míra toho rizika byla menší, byli jsme pod
ochranou Červeného kříže… Dokonce byli lidé a organizace, kteří říkali, že chtějí podpořit
revoluci, soucítí s těmi, kteří jsou raněni nebo zemřeli, ale protože jsou ruskou nebo Janukovyčovou
firmou,318 nemůžou přímo podporovat demonstranty; Červenému kříži ale pomoct můžou. To platí i
pro ty, kteří chtěli pomáhat z osobních nebo náboženských důvodů všem, kteří při bojích nějak trpí,
a nechtěli si vybírat, kdo je v tu chvíli hodný a kdo zlý… A my byli pro ně jediní, kdo mohl
garantovat, že krvácení zastavíme každému, kdo krvácí, a neptáme se, jak se mu to stalo a proti
komu zrovna bojoval… Bolest není ani hodná ani zlá; utrpení je jen jedno.
Kdybych měl popsat našeho typického dobrovolníka, kterého jsem posílal do první linie, tak
to byl zpravidla muž, běloch, asi tak třiceti let, který v životě něčeho dosáhl; polovina z nich byla
ženatá, měli rodinu a dobrou práci, všichni měli rádi adrenalin a vedli aktivní společenský život…
Ale výjimkou nebyly ani ženy… Znáš přeci Káťu, ta stála v první linii a pak jela na frontu.
Motivace ale mohla být různá a častokrát se teprve pod palbou projeví člověk v úplné nahotě…
Někdo hledal adrenalin, někdo naopak rozumnou míru rizika. A i lidé byli různí… Například
Bohdan chtěl všechno řídit a nikomu se moc nepodřizovat a takový Dima byl zase ochoten
riskovat, až moc riskovat. Oba můžou být pro tým rizikem. Bohdan uprostřed nebezpečné akce
začne vymýšlet vlastní plány, a když jdeš doprava, půjde on doleva a ještě k tomu bude přemlouvat
ostatní. Dima, ten se zase v nebezpečné akci rozhodne pro šíleně rizikové řešení, které je možná
pro něj přijatelné, ale pro skupinu ohrožující; a když máš v týmu perfekcionistu, který nechce tým
zklamat, kývne oběma na jakkoliv šílený plán. Tým se ti zastaví nebo rozpadne. Musíš být silný
velitel a umět se s tím vypořádat…Bohdanovi zadat zvláštní úkol tak, aby byl za šéfa, zároveň
nemohl nic zkazit a pak ho pochválit… A Dimu poslat do akce, která vypadá nebezpečně, ale ve své
podstatě nepřekročí nastavené hranice rizika (…zamýšlí se…odmlka…) není to úplně snadné a
nezabráníš hecování: „Tati, jsi zbabělec, že tam nejdeš!“, křičel Dima, můj syn.
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Tím jsou myšleny firmy zavázané nebo nějak patřící tehdejšímu prezidentovi V. Janukovyčovi.
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S botami na nohou si neodpočineš. Nutil jsem všechny, aby si povinně sundali boty, vlezli do
spacáku, pod deku, zhaslo se a bylo v místnosti absolutní ticho. I když měli odpočívat třeba jen
hodinu. Vyzuté boty, to byl železný zákon… Teprve pak tělo pochopí, že má právo přepnout na
odpočinek… Bota tě civilizuje, ale noha pod dekou tě zlidšťuje… Dokud máš botu na noze, mozek
ví, že jsi jednou nohou na cestě, je našponovaný a nevypne. A my jsme museli vypínat… Kdo
pracoval v terénu, tomu jsme pak zařídili teplé jídlo; na náměstí a v okolí barikád fungoval
dokonalý systém zásobování od dobrovolníků, obyvatel. Stačilo zvednout ruku a už u tebe stále
slečna s tácem s obloženými chleby, teplé jídlo jsi sehnal do deseti minut nebo sis zašel na teplou
polévku do Domu odborů. Všechny restaurace v okolí měly pořád otevřeno a pořád vařily. Když
jsme potřebovali jakýkoliv materiál, napsali jsme to na sociální sítě a do hodiny ti to lidé přinesli na
smluvené místo… I peníze ti lidé přinesli, kredit na dobití telefonu nebo kupon na benzin, vše bylo
vyřešeno do patnácti minut… Lidé byli v tomhle spontánní a neuvěřitelní… Bylo to rychlejší než
zásilková služba nebo „pizza domů“… rychlejší než neviditelná ruka trhu. (…zasměje se…)
Nikdo z nás nikdy předtím nebojoval s pouličními gangy, nikoho nehonila policie a nikdo
nebyl gangsterem na útěku a taky nikdo nebyl ve válce… To bylo tehdy (…odmlčí se…) všichni
jsme se ale museli naučit techniky přežití, přežití ve vlastním městě. Na Majdanu bylo relativně
bezpečno, ale bylo nutné tam dojít. Mluvím o okolních ulicích, o nemocnicích, o parcích, o
průjezdech a dvorech. Nevěděl jsi, kde na tebe může zaútočit tajná policie, kde provokatér, kde
podivné individuum… Lidi mlátili, zabíjeli, lidé mizeli, lidem se vyhrožovalo… Proto musíš
vymyslet vlastní strategii… Našli jsme bezpečné trasy pro naše týmy, obrácená čelovka na hlavě je
dobře vidět na veřejných web kamerách a tak jsme mohli sledovat jejich pohyb a zároveň to byl
domluvený signál, jak lidé poznají naše zdravotníky… Pořád jsme se učili a učili… Nejčastěji od
sebe navzájem… protože jsme se všichni věnovali outdoorovému sportu, tak jsme věděli, jak se
máme obléct. Většina těch, kdo byli s námi, věděla, co to je přílba, měli ji parašutisté, motorkáři,
horolezci. Věděli, jak má být zapnutá, co jsou ochranné brýle. Rychle jsme pochopili, jak se bránit
proti plynu, za týden nebo dva jsme už měli plynové masky. Neprůstřelné vesty jsme neměli, ale
rychle jsme dostali takovou tu plastovou ochranu, kterou mají motorkáři, ta taky hodně pomáhala a
chránila před plastovými kulkami, údery obušky… Když někdy po 20. lednu proběhly střety na
Gruševského ulici, bylo jasné, že se budou používat střelné zbraně, a tak jsme se snažili najít
odborníky na střelná poranění… A někdy nezbylo, než jen věřit… Třeba v únoru, když přibývali
ranění a mrtví… Snášeli jsme je všechny do hotelu Ukrajina a nad jeho vchodem vyvěsili velký
prapor Červeného kříže, ke vstupu postavili naši hlídku a všem, absolutně všem, jsme vzkázali, že
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dovnitř nevpustíme nikoho se zbraní v ruce, ať patří k jakékoliv straně, protože uvnitř jsou jen
ranění, které ošetřujeme, a mrtví, za které se modlíme…
Trvalo to moc dlouho. Začali jsme být tak trochu zkažení a hodně unavení. Víc jsme křičeli a
nadávali. A jindy jsme zase možná byli tak otupělí, že jsme hned nevyběhli pro zraněného a místo
toho čekali, až nám ho někdo přinese… Ne kvůli strachu… ale protože se to opakovalo pořád
dokola: plyn, kameny, kulky, doběhnout, na nosítka, vytáhnout a za chvíli celé znova… Padal na
nás mrak cynismu a únavy… To je i problém dobrovolníků. Vyhoří. Jsou to živí lidé, chodí do
práce, mají rodiny, nemůžeš zastavit čas… Lidé se i za revoluce zamilují, pohádají, rozcházejí, žení
a vdávají, utíkají… Všechno z toho u nás v jednotce bylo… Já měl například mámu v nemocnici na
ARO… Umírala… Takže na začátku to bylo hodně těžké, celá naše rodina se jí snažila pomoct…
Měl jsem se rozdvojit?
Majdan byl jako psychická houpačka a naše jednotka taky, akorát jsme se dost často houpali
v jiném rytmu… Někdy to jde nahoru, někdy dolů, občas člověk cítí, že všechno je k ničemu a nikdo
ho nemá rád, občas si připadá zase jako superhrdina, kterému se všechno daří… Všichni jsme se
považovali za součást Majdanu… Jinak to ani nemůže být… Ale emoce se u nás řídily podle jiných
pravidel… Majdan měl vlastní vrcholy, my zase ty svoje. Třeba na Majdanu bylo všechno dobré, u
nás to ale šlo dolů, protože někdo zemřel, pracovali jsme, ale nedokázali ho zachránit. Někdy zase
naopak, nějaký policista měl tak zajímavé zranění, tak šikovně jsme ho odnesli a zachránili, že jsme
se z toho radovali, ale na Majdanu se přitom odehrála nějaká katastrofa. Na Majdanu to hlavní
opravdu skončilo po dvacátém únoru… Pro nás to ale žádný vrchol revoluce nebyl, nejsme
politická organizace… Mnozí měli to těžké teprve před sebou… Byli zranění lidé ve špitálech, byli
mrtví a byly tryzny za ně, často jsme mrtvá těla někam přenášeli, byla to taková neradostná práce.
A zároveň jsme se začali uvolňovat a začalo vycházet najevo to, co se v nás nashromáždilo…
Začal jsem si uvědomovat, že mnozí mají velké psychické potíže, posttraumatické, nikdo nám v té
době nemohl moc poradit… Nakonec nám pomohlo několik žen z institutu psychologie, alkohol a
taky to, že jsme hodně času trávili spolu, jako tým; třeba jsme šli do sauny a tak; taky jsme se
snažili, aby nás rodiny podporovaly.
Možná jsme měli víc o všem hovořit už na Majdanu… Třeba o smrti… Já s touhle variantou
počítal: Myslel jsem na to, že jsem vedl důstojný život, a když zemřu, už se nestane nic hrozného. Už
jsem splnil svoje poslání, děti už vyrostly a postarají se o moje rodiče a tak… I když jsme o smrti
nemluvili, všichni si ji uvědomovali… A taky měli oči a viděli… Třeba když jsme byli v Gruševského
ulici (měsíc před zraněním Romana), narážely do mě gumové projektily, byl jsem daleko, takže to
jenom bolelo. Pak jedna kulka trefila můj límec, měl jsem v něm ale ještě jeden límec, takže kulka
tehdy neprošla…
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Všichni se změnili, já taky. Zvlášť jsem to ale nesledoval… Stali jsme se jinými, někdo víc
cynickým, někdo naopak citlivějším. Jeden víc zorganizovaným, druhý víc zlým… Někdo lituje toho,
co se děje teď, protože doufal v rychlý výsledek… I já se změnil. Teď nejsem tak pevný. Třeba
Arménii a některé jiné věci jsem zažil s větším klidem, teď mám horší zdraví a psychiku… Možná to
trvá příliš dlouho, možná proto, že Majdan byla hodně divná revoluce: nebyla pro nějaké myšlenky,
ale proti něčemu… Nebo možná proto, že po Majdanu začala válka… Je to stálé napětí… Anebo
jsem prostě starší… Opatrnější… Mám v sobě míň různých vášní, začínám si vážit jednoduchých
věcí. Ženy mě už tolik neznepokojují. (…zasměje se a po delší době mu opět naskočí jiskra v oku…)
Ne, nebylo to zbytečné, byla to dobrá investice. Cítím teď k sobě větší úctu, okolí mě taky víc
respektuje. Udělal jsem něco opravdu užitečného pro lidi. A taky jsem začal dělat to, co u nás na
Ukrajině nikdo nedělal. Nebylo to zbytečné.
Potkal jsem celou řadu nových lidí…Byli jsme často odlišní, pak nás něco spojilo, pak to
skončilo a my se zase rozešli. S většinou máme dobré vztahy. Když se něco stane, nejspíš se zase
dáme dohromady… S někým se setkáváme pravidelně, s někým vůbec. S někým jsme se pohádali
tak, že teď jsme nepřátelé… Někdo šel bojovat na frontu, někdo byl v zajetí, někdo pokračuje ve
skákání padákem. Někdo se začal starat o rybičky v akváriu. Je to různé. U některých ale zůstala
pachuť a hořkost… Třeba Roman (který měl prostřelenou nohu) se hodně uzavřel a urazil… Jako
invalidovi mu stát nakonec odpustí komunální poplatky a dostane snad i důchod… Dostal i
vyznamenání… Když ho ale dostal, urazili se jiní, že také chtějí medaili. Já medaili nemám a ani ji
nechci, ale někteří mě obviňují, že jsem jim tu jejich medaili nevyběhal… To jsou naše vnitřní
záležitosti, ale pak tu je i tlak z vnějšku… Najdou se zlí lidé, kteří tehdy byli zalezlí v dírách a nyní
říkají, že jsme se jako zdravotníci materiálně obohacovali díky revoluci, třeba byly fámy o tom, že
jsme kradli celé kamiony léků, nebo se mě někdo ptal, jestli je pravda, že mám plat dvacet tisíc
franků. Odpověděl jsem, že bych si to moc přál.
Víš, jak se dělá Molotovův koktejl? Vezmeš láhev od vodky, naplníš hořlavinou, třeba
benzínem smíchaným s motorovým olejem, aby to bylo jako med, a hrdlo láhve zašpuntuješ
nějakou látkou, tkaninou… Na Majdanu jsme měli pravidlo, že když byl v týmu někdo jen do
počtu, měl za úkol odpovídat přihlížejícím na ty nejhloupější otázky, které na nás chrlili, a řešit ty
nejzbytečnější věci; ale zpravidla nesměl poskytovat první pomoc, obvazovat… Měli jsme jednou
takového dobrovolníka, nebudu jmenovat, který měl za úkol si jen povídat s lidmi, abychom my
měli prostor na naši práci…za nějakou dobu přišel pro nové obvazy, že mu došly. Divili jsme se,
vždyť s obvazy přeci nedělá; řekl, že nějací lidé o ně prosí, a tak jim je dává. Když jsme pochopili,
kdo prosí a proč, lekli jsme se, protože to dával lidem, kteří z nich dělali zápalné šňůry k
Molotovovým koktejlům… Obvaz je dobrá věc… A on to myslel dobře… Vzal jsem ho za límec a
vyhodil…
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A s lidmi je to někdy jako s těmi obvazy. Vezmeš nejlepší lidi, dáš je dohromady, ale pošleš
je na nedobré místo a máš z toho zápalný koktejl.
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2. Roman
Dnes obchodník, 33 let. Roman se zapojil jako dobrovolník do práce Ukrajinského červeného kříže.
Účastnil se pouze akcí na Majdanu. Byl vždy nasazován v týmu určeném pro přední linii. V den, kdy
demonstrace vrcholily, tedy 20. února 2014, utrpěl Roman středně těžké zranění, byl postřelen do
nohy. Lékaři na Ukrajině mu však nemohli poskytnout potřebnou péči, a tak jej kolegové tajně
dostali do letadla směřujícího do Vídně a zajistili mu operaci nohy v Rakousku…
Nikdy jsem neměl rád létání a nikdy jsem neměl rád sedadlo do uličky. Teď to ale bylo jiné,
prostřelená noha se špatně natahuje a v ekonomické třídě jsme lepší řešení nenašli. Hlavní ale je, že
jsme dokázali předstírat, že jsem docela zdravý. Představa, že mě letušky nevpustí do letadla a celá
tahle akce přijde nazmar, byla děsivá. Ukrajinští doktoři mi rovnou řekli, že když mě budou
operovat oni, budu doživotní mrzák, když to zkusím v Evropě, budu zase možná chodit. A já
potřebuju chodit, posledních pět let mě chození a cestování vlastně živilo a do školy jako učitel
biologie nebo angličtiny se vrátit nechci, to je pro důchodce, z těch dvou tisíc hřiven neuživím
sebe, natož rodinu.
Kamarádi… no vlastně jsem ani nevěděl, že mám tolik kamarádů… když se po sítích
rozletěla zpráva, že mě na Majdanu postřelili a že ležím v nemocnici, nemohl jsem se dopočítat,
kolik lidí mě navštívilo. A na některé jsem si upřímně ani po letech nemohl vzpomenout… Možná
se mnou chodili do Pionýra, možná na plavání nebo na hokejové tréninky… Za to Nataša (tehdy
moje skoro přítelkyně, dnes už žena) byla na mě pořádně pyšná, i když bych spíš řekl, že byla ráda,
že už pro mě vše skončilo a nedopadlo hůř. Já sám jí zakázal chodit na Majdan už v lednu, kdy se
situace začala hodně zhoršovat a nakonec jsem to byl já, kdo si nedával pozor… No, pozor, jak se
to vezme, byl to zásah z kategorie těch horších, ale nikdo z nás nezaváhal, protože raněný
demonstrant, pro kterého jsme běželi, potřeboval naši pomoc, a proto jsme zariskovali i pod
probíhající palbou…
A kolegové z mého družstva, ti mi zase nadšeně ukazovali záznam z vysílání CNN, kde bylo
vidět vše, náš zásah i mé ranění a to, jak jsme se všichni stali během minuty slavnými. Ale mysleli
to dobře, vím, že teď se jen tak špičkujeme a děláme chlapské vtípky, ale tehdy, když jsem ležel na
podlaze nějaké kavárny, kam mě rychle odnesli, a někdo mi ošetřoval poraněnou nohu, tak měli
všichni strach v očích, že to třeba nepřežiju, a možná jsem zahlédl i nějakou tu slzu… Já měl taky
strach, že nepřežiju, ale spíš proto, že někdo pozval popa, který stál nade mnou a potichu se modlil.
Takovouto slávu jsem si nepřál, vlastně žádnou slávu si nepřeju, jsem klidnější typ, mám
radši klid v mém malém zooparku, kde mohu být sám se zvířaty, přemýšlet v klidu o životě. Na
slávu tu byli jiní, měli jsme jednoho takového kolegu, Igora, který když během zásahu viděl, že
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jsou někde novináři nebo televize, neváhal a odskočil si na malé interview, hrozně nás tím všechny
štval.
Dětství jsem měl úplně obyčejné, jsem kluk z Kyjeva, vyrůstal jsem tu, moji rodiče jsou ale podle
dnešních měřítek vlastně cizinci, táta pochází z Taškentu, máma je Ruska z Novosibirsku. Tehdy se
to ale vůbec nebralo, přišli sem v rámci Sovětského svazu, vystudovali a dostali tu přidělené místo.
Jestli mě už tehdy něco předurčilo k tomu, že budu na Majdanu zdravotníkem a záchranářem? To
určitě ne. Plaval jsem, hrál závodně hokej, chodil do Pionýra, to ani jinak nešlo, a hodně času jsem
trávil nad knížkami o válečné historii, pak mě chytlo sci-fi, fantasy a taky jsem chodil do kroužku
Mladého technika.
Ale možná, teď mě napadá, tu jedna souvislost bude. Babička z máminy strany byla nadšená
bioložka, povoláním i duchem a tím mě asi nakazila. Už jako kluk jsem s ní často trávil čas po
zoologických zahradách, sledovali jsme přírodovědné filmy. Asi právě díky babičce se celý život
tak nějak věnuju zvířatům a taky jejich ošetřování. Když jsem šel na vysokou, volba byla jasná,
chtěl jsem být biologem a zároveň jsem chtěl umět dobře anglicky, miloval jsem staré desky, které
měli rodiče doma, ABBA, Depeche Mode, Madonna a angličtina byl prostě sen. Kombinaci
biologie a angličtiny nikde jinde než na pedagogické fakultě nenabízeli, a tak jsem nebyl ani proti,
že ze mě bude učitel. Na počátku devadesátých let, kdy to byla po ekonomické stránce bída se
vším, byly jen dvě možnosti: být bez práce a živit se všelijakými příležitostnými pracemi, nebo být
někde zaměstnaný, dostávat mizerný plat a pak si ještě přivydělávat jinde. Stát se učitelem mi
přišlo jako zlatá střední cesta, i rodiče hodně trvali na tom, že přeci nemůžu být bez práce (a že těch
mladých bez práce tehdy bylo!), učitelé jsou vždy třeba a situace s penězi se určitě zlepší. Ještě
docela vládl optimismus, že trh a kapitalismus nás všechny spasí. Když jsem dostudoval, tak tenhle
optimismus mi vydržel přesně pět měsíců, než jsem pochopil, že učitelem si nemůžu dovolit být, že
nemám sponzora, který by mě živil. (…směje se…) Naopak role se otočily, musel jsem pomáhat
rodičům, kteří by to jinak finančně nezvládli. Starali se tehdy o dvě mladší sestry a o patnáct let
mladšího brášku.
A tak jsem vyrazil do Afriky! Dostal jsem nabídku snů. Díky angličtině jsem začal dělat
obchodního zástupce pro jednu mezinárodní firmu a vypracoval jsem se na manažera týmu ve velké
logistické korporaci. Cestování mě přitahovalo už na studiích, zabýval jsem se i antropologií a
etnografií. Byl jsem na mnoha místech v Asii, Evropě, někdy jako cestovatel, někdy pracovně a
někdy obchodně. V Africe mě znovu chytla zvířata a já se rozhodl bojovat proti těm, kdo s nimi
krutě zacházejí. Přihlásil jsem se jako dobrovolník do programu „Protrack Anti Poaching Unit“,
což je organizace, která se zaměřuje na potírání pytláctví v jižní Africe. Byl jsem už zapsaný na
speciální kurz, po jehož skončení jsem se mohl stát dobrovolným stopařem pytláků, tedy žoldáků,
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bojovníků najatých na získávání zvířecích trofejí. To bylo na konci léta 2013 a já se musel vrátit z
rodinných důvodů na Ukrajinu, aniž bych tušil, že za pár měsíců se tady rozpoutá úplně jiný boj s
úplně jinými pytláky…
Afrika mi dala svobodu, myslím hlavně tu finanční. Mohl jsem podporovat své rodiče,
cestovat a pravidelně přispívat do WWF319 na podporu světově ohrožených živočichů, to bylo pro
mě hodně důležité. Nic mi nechybělo, ale díky cestování jsem pochopil, jak je situace na Ukrajině
špatná, nejen ekonomicky a politicky, ale i společensky. Ukrajině jsem přál něco lepšího, ale
aktivistou ani politickým rebelem jsem nebyl – pokud se do toho nepočítá budování psích útulků a
ošetřování týraných zvířat. (…usměje se a v oku se objeví jiskra, stejně jako vždy, když se rozhovor
stočí na téma zvířat…)
Netušil jsem, že teplý čaj dokáže takové zázraky… Když nad tím přemýšlím, tak pro mě Majdan
začal mnohem dřív a úplně z jiného konce. V únoru 2013 zasypal Kyjev velký příval sněhu,
doprava nefungovala, autem nebylo možné vyjet, chodníky nikdo neuklízel, úklidová služba města
nefungovala. Pamatuji si ten pocit, když jsem v onu únorovou neděli vykouknul ven z okna, uviděl
jsem, že všechno je pod sněhem a lidé začali vycházet s lopatami ven, nikdo se na nic neptal, prostě
začali uklízet sníh, na silnicích a autech… Všichni se spojili, pochopili tehdy poprvé, že se může žít
nejenom pro sebe, ale i pro někoho dalšího. A právě čaj se pro mě stal tím symbolem spojení. Lidé,
kteří neměli čím hrabat a uklízet, vařili čaj a nosili jej těm, kteří buď uklízeli, nebo někde uvízli,
nejen ve městě, ale i na dálnicích, nešlo jen o Kyjev, ale všude, kde sníh zastavil život, začal život
úplně jiný… Možná to teď bude znít směšně nebo pateticky, ale pro mě je právě ten čaj symbolem;
úplně stejný čaj, stejně teplý, stejně sladký, stejně voňavý a lahodný čaj jsme pili přesně o rok
později, na Majdanu… Akorát tam už to nebylo tolik o sněhu, ale o silných mrazech, omrzlinách,
podchlazeních, o raněných a o umírání… Ale čaj, ten chutnal všem. Kdo byl rozpálený a
rozhořčený, tak se u čaje utišil, kdo byl naopak smutný, zlomený, tak se u čaje narovnal a začal
usmívat (někdy).
Když jsem viděl první setkání a pak demonstrace studentů v centru města, se zájmem jsem je
pozoroval. Hned vedle jsem chodil na tréninky do tělocvičny, tak jsem to měl vlastně z první ruky.
Ale nijak jsem se nezapojoval. Líbily se mi myšlenky, které létaly vzduchem, bylo jasně vidět, že
oproti oranžové revoluci320 jsou to mladí, kteří se tu chtějí navždy rozloučit se Sovětským svazem,
chtějí žít stejně svobodně, jako žijí mladí v Polsku, v Rakousku, u vás v Česku. Měl jsem dobrý
pocit, že toto je krok správným směrem, možná jsem měl i tu výhodu, že jsem procestoval svět a
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mohl jsem srovnávat, ne ekonomické možnosti, ale myšlenkovou volnost, ve které nám tady doma
na Ukrajině státní aparát bránil. Také se mi líbil způsob organizace těchto setkání a i jejich
spontánnost. Přijde mi, že naši opoziční politici na rozdíl od oranžové revoluce úplně zaspali a
nečekali takovou živelnost. Proč jsem se nezapojil? Asi nejsem ten typ, ale myšlenkami jsem byl s
nimi. Z gauče mě zvedla až zpráva, která se objevila na sociálních sítích po noci na 30. listopadu,
kdy byla demonstrace tvrdě potlačena a policie zbila nejen demonstranty, ale i kolemjdoucí.
Všechny pobouřilo také to, že policie pronásledovala studenty až ke klášteru sv. Michala, kde asi
50 demonstrantů našlo útočiště, a policie celý objekt obklíčila. Hned ráno jsem se vydal na místo a
cestou jsem potkával známé, kteří přinášeli čaj, přikrývky a zdravotnický materiál. A také jsem
potkal svoji budoucí ženu Natašu, která se zapojila do zásobování demonstrantů. Tak jsem se k ní
přidal, znali jsme se jako kamarádi již z dřívější doby, ale tahle revoluční doba nás začala pomalu
sbližovat. (…zamyslí se…)
Po čase mě ale přestalo nošení čaje a jídla bavit, měl jsem vnitřní nutkání udělat něco víc,
něco důležitějšího. Jednou večer, už tehdy docela mrzlo a na Kyjev padala taková ta nepříjemná
mlha, která jakoby ještě víc zvyšovala napětí na ulicích a strach z dalšího dne, jsem potkal Tarase.
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Znám ho již přes dvacet let, hlavně z turistického kroužku, a nyní šel ze zdravotnické služby s

několika mými kamarády, kteří již byli v jeho oddíle. Slovo dalo slovo a druhý den jsem se přihlásil
do Ukrajinského červeného kříže jako zdravotník, měl jsem totiž zdravotnický kurz ještě z dob
studia a hlavně jsem měl i zkušenost s ošetřováním zvířat, což, možná to bude znít drsně, se hodí i
v situacích, kdy je potřeba rázně přikročit k ošetřování raněných. (Moje otázka: Proč zrovna
zdravotnická dobrovolnická služba? Proč ne vylepování plakátů, demonstrování, první linie?
Nemrzelo tě, že jsi nemohl být tím, kdo mění budoucnost?). Ne, protože jsem si myslel, že právě ti,
kdo patří do zdravotnické jednotky, poskytují skutečnou pomoc, která je vidět. Člověku se udělalo
špatně, přišli jsme a pomohli. Někdo si rozbil čelo, tak jsme ho obvázali. A ten, kdo přijde s
plakátem, stojí tam dneska, možná zítra, pozítří už ne, a není jasné, co z toho bude. Tady ale člověk
dělá práci, která má viditelný výsledek. (…po odmlce…) Dokonce i teď se stává, že někteří lidé mi
říkají – byl jsi na Majdanu, čeho jsi dosáhl, v zemi se to jenom zhoršilo. Odpovídám jim, že jsem
neházel kameny a lahve, poskytoval jsem pomoc oběma stranám. Dělal jsem to, co jsem považoval
za nutné z obecně lidského hlediska, politika s tím nemá nic společného.
Patřit do nějaké skupiny je docela běžná věc. Patřit ale do vyvolené skupiny, která podniká
nebezpečné kroky, je ohromně vzrušující věc. Skoro jako by ses do ní narodil, ne přiženil, ale
narodil. Máš pocit, že s nimi sdílíš něco, co ostatním neumíš popsat, co druzí nepochopí; bojíš se o
kamarády, jako se bojíš o sebe, máš problém se odloučit, máš problém je nakonec opustit. Asi jsme
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byli takovou rodinou, a to i přesto, že jsme se občas nepohodli a křičeli na sebe. Ten, kdo nebyl naší
krve, tak odešel, většinou sám, protože pochopil, že do naší rodiny nepatří. Vytvořili jsme si pevný
řád, velitel družstva měl vždy autoritu, nemusel ale přitom nikoho nutit, všichni jsme poslechli,
často rozhodl o akci ve stejnou chvíli, kdy jsme i my chtěli navrhnout stejný plán. Například
rozhodnout o tom, kde je hranice rizika, které podstoupíme, jestli půjdeme pro raněného teď, když
se ještě střílí, nebo až za chvíli. Nikdo nechtěl být hrdinou, a když se někdo takový objevil, tak naše
řady brzy opustil.
Vytvořit takovou rodinu je ale hrozně těžké. Neznáš lidi, kteří přicházejí, nemůžeš být na
každou službu ve stejné jednotce, nejsme armáda, nejsme profesionálové. Občas se objevil někdo,
kdo naše pravidla nectil, kdo v osobním nebo profesním životě spíš prohrával a tady se chtěl nějak
zahojit. Jednou, bylo to večer 18. února, střety byly stále nebezpečnější a my jsme zrovna drželi
hlídku u Říjnového paláce, stojíme nad všemi na kopci, pod námi policisté, pod nimi protestující,
kouř, hoří pneumatiky… A náš nový velitel dal pokyn, abychom si nechali rozsvícené čelovky na
helmách. Používali jsme je jako identifikační znak tak, aby o něm věděli všichni, kdo se v centru
pohybovali, tedy policejní síly i demonstranti, a aby nás kolegové viděli na veřejných kamerách.
Náš dispečer v kanceláři tak viděl, jestli jsme v pořádku. My jsme ale tušili, že to není dobré
rozhodnutí, protože na dálku jsou za tmy vidět pouze tato světýlka, nikoliv ochranný znak
červeného kříže. A ve vzduchu byl už druhý den cítit zápach smrti. Velitel nás nevyslyšel a řekl, že
tomu nerozumíme. A tak jsme stáli a svítili. Za chvíli jsme uslyšeli ránu a kolegovi odletěla přílba.
Zasáhla ji střela z lovecké pušky. Naštěstí jen proletěla přílbou a kamaráda nezranila. Všichni jsme
hned čelovky zhasli. Velitel také.
V něčem to u nás bylo jako v armádě. Možná lepší než v armádě. Sám jsem na vojně nebyl,
ale hodně se zajímám o válečnou historii. Abychom mohli fungovat a přežít mezi létajícími
kulkami, potřebovali jsme řád a disciplínu. A také výcvik. Bez něj bychom byli ztraceni. Dokázali
jsme některé naše postupy nacvičit a taky zautomatizovat. Například já. Jsem docela velký a silný,
a tak mě tým využíval nejen jako nosiče raněných, ale taky jako nosiče materiálu. Když někdo něco
potřeboval, stačilo, aby řekl co, a já ho přesně navedl, kde to je v batohu uložené. Například třetí
zip odspoda, druhá kapsa vpravo, plastikový sáček. Vlastně to byl trochu zázrak, protože jsme
fungovali na principu dobrovolnosti, takže mohl kdokoliv a kdykoliv z akce odejít a neposlouchat
jiného dobrovolníka, který mu velí. Ale to se u sehraných týmů nestávalo. Říkám, že v něčem jsme
byli lepší než armáda. Nebojíme se totiž svého velitele a nebojíme se diskutovat. Pravidelně jsme
se scházeli a rozebírali jsme poslední události, poslední akci. Kdo co udělal dobře nebo špatně. A
hned jsme si řekli, jak to udělat zítra líp, nebáli jsme se vymýšlet nové věci, mít někdy bláznivé
nápady. Dá se říct, že co nám jeden den nefungovalo, hned druhý den jsme to napravili.
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Ale aby sis teď nemyslel, že každý den byl dobrodružný. Většina našich služeb vypadala tak,
že jsme vyšli z naší hlavní kanceláře na Puškinské ulici, sešli dolů po Ševčenkově bulváru, došli na
Besarabku a odtud jsme patrolovali podél stanových městeček322 na Kresčatiku až k barikádám na
Majdanu. Zpravidla když někdo potřeboval pomoc, tak na nás zavolali, protože jsme byli vidět na
dálku. V půlce služby jsme šli do špitálu, který byl na Evropském náměstí, tam jsme si dávali čaj,
odpočívali a zahřívali se, protože byla zima. Potom jsme zase chodili, šli do stanu Maltézského
řádu, tam jsme taky měli čaj… Vidíš, zase ten čaj… A pak pomalu zpátky. Taková byla obyčejná
služba. Někdy bylo ale zraněných hodně a některé služby, hlavně ty noční, byly riskantní. Byly
situace, kdy jsem se bál, hodně bál. Ale nemohl jsem odejít a nechat tam kamarády. Například když
okolo vybuchovaly ohlušující granáty. Je to velká rána, na chvíli ztrácíš sluch a jsi dezorientovaný.
Je to, jako když vypneš zvuk u televize, akorát se bojíš, že se okolo něco děje, že se na tebe něco
řítí, že ti někdo něco říká a ty nic neslyšíš, nic nemůžeš, máš přikované nohy k zemi a chceš se
přikrčit do dřepu a schovat hlavu…
Je to zvláštní. Na jednu stranu bych některé akce sám nepodnikl, sám bych se zastavil nebo
aspoň počkal, až to bude bezpečnější. Ale když postupuješ společně, v týmu, jdeš za někým v
zástupu, máš nataženou levou ruku a držíš toho před sebou za rameno nebo za batoh, máš skoro
pocit, že se ti nic nestane, a když přeci, tak ti kolegové hned pomůžou. Určitě ti stoupá adrenalin,
zostří se ti smysly, nemůžeš jinak, něco tě táhne dopředu. A na druhou stranu ti práce v týmu
nedovolí jít do extrému, nebo abys ze sebe dělal frajera. To jde asi jen ve filmech. Pokud máš
v takovém týmu individualisty, ty, kdo nejsou schopni práce ve skupině, vyjde to najevo už při
výcviku, oni poběží dopředu jako hrdinové a ty pochopíš, že se jich musíš zbavit. Třeba jednou
přišel mladý kluk, idealista, doufal, že zachrání svět, tak takový poběží dopředu, nedokáže
spolupracovat, podvede svůj tým.A je tu ještě jedna důležitá věc. Když pomáháš pod Červeným
křížem, musíš dbát na principy. Hlavně na neutralitu a nestrannost. Jestli to jde být neutrální? Jde i
nejde. Nemůžeš přeci chtít, abych nic necítil a byl bez názoru. Učili nás, hlavně Taras, že politiku
musíme nechat doma za dveřmi a ani trochu neukazovat, kdo má naše sympatie. I když to odkýváš
a i vnitřně souhlasíš, tak pak najednou přijde tvrdá praktická zkouška a selhat je tak snadné. Třeba
jednou, když jsme měli běžnou hlídku na Majdanu, tak policista pronásledoval demonstranta,
kterému chtěl zjevně fyzicky ublížit, a když se k nám blížili, tak jeden nováček v našem týmu se
neudržel a pokusil se toho policajta zastavit… Dalo nám pak hodně práce všechno vysvětlit, že to
bylo omylem, že kolega je nový a zmatený… Teď když nad tím přemýšlím, ani nevím, co bylo
vlastně těžší – nepomoct, nebo se omluvit za pomoc? Oboje zní šíleně, ale někdy je nutné myslet na
všechny ostatní, kterým bychom už nemohli pomáhat, kdybychom z naší cesty uhnuli a
upřednostnili osud jednoho. Podobně těžké to bylo s principem nestrannosti. Každý, kdo chtěl s
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námi sloužit v jednotce, musel nejen souhlasit, ale přijmout za vlastní tento princip. Tedy
poskytovat zdravotnickou pomoc všem raněným bez rozdílu. Nejen raněným protestujícím, ale i
policistům. Bylo to to první, na co jsme se nováčků ptali a kdo s tím nesouhlasil a chtěl pomáhat
jen raněným civilistům, musel se poohlídnout po jiných pomáhajících organizacích, kterých byla na
Majdanu spousta. Ale jinak nebylo nutné naši filosofii složitě vysvětlovat, prostě jsme říkali –
podívej, dneska pomůžeme policistovi, zítra on nám dovolí přijít na policii a pomoct někomu, koho
oni zadrželi. Musíme pomáhat všem, abychom měli možnost pomáhat všem. A tohle přitom není
žádná teorie, skoro každý jsme se dostali do situace, kdy jsme museli ošetřit zraněného policistu,
přímo na místě žádná záchranná služba nebyla, někdo musel dělat tuhle práci, nemůžeme přeci
všichni vlky býti. Nemůžu mluvit za jiné, ale pro mě to těžké nebylo. Bylo to tak, že si obleču
uniformu a prostě přepnu. Už nejsem osobnost s nějakými názory, ale stroj, který dělá zvláštní
práci. V tomhle mi vlastně hodně pomáhala právě ta uniforma. Nechránila jen moje tělo před útoky
zvenčí, ale i moji duši před útoky zevnitř. (…odmlčí se…)
Ne, nemáš úplně pravdu… Když mě zasáhla ta kulka do nohy, tak jsem sice měl na sobě uniformu s
označením Červeného kříže a je také pravda, že jsme v tu chvíli zrovna transportovali raněného
člověka na nosítkách, ale nebyl to útok na mě jako na zdravotníka ani útok na ochranný znak
Červeného kříže. Na těch záběrech, které odvysílala CNN, to je vidět jen z jednoho úhlu. Většina z
nás si myslí, že to byla buď zbloudilá kulka, nebo že nám naopak uškodilo to, že nás protestující
chtěli při transportu chránit svými štíty. Tím nám mohli paradoxně uškodit, nebyla totiž vidět naše
práce a nebyly vidět ani naše ochranné znaky.
Celé ty tři rozhodující dny323 jsme všichni cítili, že je něco ve vzduchu, že se situace zhoršuje a že
se něco musí zlomit… To, že to bude taky moje stehenní kost, to jsme si nemysleli. (…pousměje
se…) Ty dny byly úplně jiné než ty předchozí. Na straně policie se objevila ostrá munice a na straně
protestujících více krve, té bylo opravdu hodně a začalo přibývat mrtvých. Předtím byly omrzliny,
srdeční záchvaty nebo někdo spadl a poranil si hlavu. Tady byla zranění způsobená kameny,
obušky, kulkami. V tom byl rozdíl a taky v tom, že předtím jsme vycházeli na čtyři hodiny, pak jsme
šli domů. Tady jsme šli ven ráno osmnáctého… Ráno devatenáctého jsme odešli, spali jsme vedle
Majdanu, jedna známá nás pustila do bytu, asi tři hodiny jsme u ní spali v noci, a ráno
devatenáctého jsme jeli domů. Dvacátého ráno už jsme tam byli zase. Takže to byly mnohem delší
služby.
Možná, že právě tyhle tři dny se nám do paměti zapsaly úplně nejvíc. Byla to velká euforie,
gradace, adrenalin, stres, nevyspání. A pak přišel ten zlom. Pro mě vše skončilo zraněním, pro
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ostatní vítězstvím a ukončením násilí v Kyjevě. Ale co dál? Pro mnohé bylo těžké z hodiny na
hodinu vše ukončit, přestat chodit do služeb. Když všechno skončilo, tak pocítili vnitřní prázdnotu a
nevěděli, čím se mají dál zabývat. Já byl sice v jiné situaci, musel jsem se léčit a rehabilitovat, ale
ještě rok jsem na to myslel, chtěl jsem v tom pokračovat. Šel jsem na Majdan, viděl čisté ulice, bylo
to nezvyklé. Uvědomoval jsem si, že mi chybí pneumatiky, stany, lidé. Ano, chybělo to všechno. Ale
mně i kolegům nešlo o adrenalin, ten jsme vyplavili a o nový nestáli, šlo o tým. O týmový pocit.
Myslím si, že to nejdůležitější, o co jsme přišli po Majdanu, je náš tým. Snažili jsme se setkávat
s některými lidmi, stále jsme v kontaktu, ale ten pocit jediného organismu zmizel. Tohle všechny
trápilo nejvíc, aspoň se mi zdá. Mezitím se rozhořel konflikt na východní Ukrajině a já se musel
rozhodnout. Tehdy jsem si musel vybrat, buď pokračovat ve vztahu s Natašou… teď už mojí ženou,
nebo pokračovat v tom všem, co jsem dělal jako dobrovolník. Chápal jsem, že když budu jezdit na
východ, bude to pro Natašu těžké, protože byla nervózní, už když jsem měl službu na Majdanu.
Kdybych jezdil na frontu, bylo by to ještě horší. Musel jsem se rozhodnout a udělal jsem to, protože
člověk může být dobrovolníkem jakkoliv dlouho, ale taky má vlastní život. Aby se mohl všeho vzdát,
musí mít určitou povahu. Jinak z naší skupiny odjelo šedesát, spíš osmdesát procent na frontu.
Někteří kvůli adrenalinu a někteří kvůli uplatnění svých zkušeností, které získali tady na Majdanu.
Postupně se ale z dobrovolníků stali profesionálové, buď vstoupili do armády, nebo začali pracovat
pro agenturu „Patriot Defence“, kde se stali instruktory první pomoci a školí vojáky, jak poskytovat
první pomoc, než jdou do boje. Ono to asi jinak nejde, tady na Majdanu jsme byli všichni
čistokrevní dobrovolníci, vydrželi jsme několik měsíců dobrovolničit, ani jsme moc neřešili práci.
Já chodil do práce, byl to pro mě relax, ale nebylo to kvůli penězům. Žili jsme jen přítomností, tím,
co děláme dneska, co bude zítra, se neví. Otázku peněz a živobytí jsme neřešili.
Ale byla ještě jedna skupina… Probírali jsme to z pohledu psychologie. Byly u nás v jednotce
případy, že člověk utíkal před rodinou… Jsou na frontě nějakou dobu, pak je čas se vrátit, ale
nechtějí, protože domov pro ně znamená zase každodennost, rodinu, obyčejný styl života. Někdo
v tom vidí plusy, někdo před tím utíká, takže oni utíkají, protože už toho mají dost. Kromě toho
návrat do obyčejného života znamená, že člověk musí znovu zaujmout svoje místo. Je nutné zase
něco dokazovat… Člověk byl v systému tady, pak se snažil zapojit do systému tam (na frontě), tam
je to jednodušší, protože je míň podmínek a různých hranic. Pak se člověk vrací, tady zase jsou
hranice, je to těžké. Na frontě je míň úkolů, je nutné přežit a pomoct, když je někdo zraněný, možná
ještě naučit někoho dalšího používat obvazy. Tady je zapotřebí vydělávat peníze, platit bydlení…
Když jsem seděl v letadle do Rakouska, říkal jsem si, že je dobojováno, že jsme zvítězili, že
všechno končí. Teď ale pociťuju spíš zklamání. Protože jsme viděli, jaké bylo nadšení, zase vznikla
důvěra, ale to, co se děje teď, způsobuje určité zklamání. Ne v tom, že jsme se toho zúčastnili, ale
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v tom, že společnost, země v nějakém okamžiku… Ne že by otočila směr, ale přibrzdila. Je jasné, že
se něco změnilo, ale těch změn není tolik.
Nohu mi v Rakousku opravili, ale teď po dvou letech mi nemá kdo vyndat ty titanové hřeby,
u nás na Ukrajině to pořád nikdo neumí a v Rakousku to chtějí již zaplatit. Jedna rakouská
novinářka chce udělat sbírku, abych si u nich mohl dovolit ten drobný zákrok. Anebo zkusím, jestli
by mi nepomohli v Česku. Jinak budu pajdat na pravou nohu do konce života. Majdan mi ale
přinesl životní lásku, manželku a pak i malou dcerku; rodiče jsou na mě pyšní, hlavně maminka,
tatínek je smutný, že možná budu mít chromou nohu. Naopak s příbuznými, které máme v Rusku,
jsme se všichni rozkmotřili. Přečetli si o mě v jednom časopise, a když nám volali, vyčetli mi, že
jsem byl na straně fašistů. Rozdělilo nás to, už si s nimi vůbec nevoláme. Tohle mě hodně mrzí, ale
asi nemám šanci jim to vysvětlit. Zatím…
Učitelem? Učitelem už asi nebudu, musím přeci uživit rodinu. Odlétám zpátky do Afriky…
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3. Káťa
Káťa, majitelka obchodu s dětským oblečením, 44 let. Zprvu se do dění na Majdanu zapojovala
jako protestující, později se stala dobrovolníkem v polní nemocnici. 18. 2. 2014 byla lehce zraněna.
V zimě 2015 se rozhodla odjet na východní frontu, kde strávila čtyři měsíce. Do ozbrojených sil
nikdy nevstoupila, po celou dobu působila jako civilní posádka sanitního vozu. Nejčastěji se
pohybovala v bezprostřední blízkosti bojové linie (žlutá a červená zóna). Zážitky, které popisuje,
jsou z okolí frontových měst Stanice Luhanskaja a Artěmovsk (dnes Bachmut).
Nebaví mě si pamatovat datumy a nerada vzpomínám, co bylo dříve a co později. Zato si hodně
pamatuju obličeje, výrazy tváře a pocity. Pro mě Euromajdan začal v autě, když jsem jela na
obchodní schůzku a nemohla jsem projet centrem – kvůli studentům, kteří tam demonstrovali za
podepsání nějaké smlouvy s Evropskou unií. Politika mě nezajímala a tohle zdržení mě opravdu
naštvalo. Vedle na sedačce jsem měla dva vzorky perfektní dětské kombinézy od kanadského
výrobce a můj hlavní úkol dne bylo přesvědčit obchodní partnery, aby mi poskytli velkou půjčku, a
já tak stihla otevřít obchod s novou zimní kolekcí pro děti. A tihle studenti mi přehradili cestu…
Kvůli svým snům…
Když já byla studentkou, měla jsem taky sen. Být jako rodiče, být vědkyní jako oni.
Maminka vystudovala fyziku a pracuje dodnes ve výzkumu, tatínek byl hlavním inženýrem v
Elektroinvestu a já jsem vystudovaná radiofyzička. Nastoupila jsem do výzkumného ústavu a
fyzika byla pro mě všechno. Do toho ale přišel rozpad Sovětského svazu, plat v ústavu se zmrazil,
na živobytí nestačil, narodila se mi dcerka a já pochopila, že některých snů se musí člověk vzdát.
Pustila jsem se do angličtiny, začala pracovat jako sekretářka v zahraniční firmě a vypracovala se
až na zástupce ředitele. Do toho se narodila druhá a pak třetí dcera, já se v žebříčku firmy propadla
dolů a rozhodla se, že je čas začít pracovat sama na sebe a ne na jiné. Byla to vlastně náhoda,
nemohla jsem na dcery sehnat pěkné oblečení a rozhodla se, že to kvalitní ze zahraničí začnu na
Ukrajinu dovážet. Díky angličtině a cestování jsem neměla problém najít dobré zahraniční značky a
začít obchodovat s dětskou módou…
Můj sen musel jít kdysi stranou a teď by měl můj obchod snů zase jít stranou kvůli snu
nějakých studentů na Majdanu? To ne… Nikdy jsem za nic a za nikoho nebojovala, stejně jako
nikdo nebojoval za mě, vše jsem si musela vybojovat sama… Taková já byla aktivistka a
revolucionářka! (…směje se…)
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Pak přišla ta noc, kdy studenty policie brutálně zmlátila a rozehnala. Něco se zlomilo. Protože
jedna věc je, když se něco děje v prostředí politických zájmů, které se moc nikoho netýkají, a úplně
jiná je, když jde o důstojnost člověka. Existuje hranice, která nesmí být překročena. Nám všem,
lidem, kteří žijí na Ukrajině, dali najevo, že jsme NIKDO a NIC. Nás můžou rozehnat, praštit
bičem, říct – ty tady budeš sedět, a ty mlčet, a ty půjdeš tam, a pokud ne, tak tě rozdrtíme na prach.
Tohle bylo to, čemu jsem řekla NE. My jsme lidé, my existujeme, máme svůj názor a máme svoji
důstojnost. Předtím jsem si říkala, že existuje můj byt, můj svět, který se skládá z mého domova,
mých dětí, mých blízkých a co je za touto hranicí, je už cizí, není to moje věc, to není moje vláda,
nejsem to já… Od té noci se to ale vše už týkalo i mě, už to nebylo cizí, stalo se to hodně osobní.
Začala jsem si uvědomovat, že jsem to i já, koho zmlátili na Majdanu, hranice se posunuly, už
nejsem zodpovědná jen za dobrý boršč pro své děti, za jejich zdraví, za náš byt, zodpovídám za
celou naši zem. A když nevezmu na sebe zodpovědnost, tak přijde někdo cizí a bude mi jako
otrokovi říkat, co mám dělat. Ale to nebyl jen můj pocit; mé okolí, spolužáci, vrstevníci, doktor
věd, podnikatel, u nás všech se něco mentálně změnilo, všichni jsme do toho spadli rovnýma
nohama, každý dělal, co mohl, vše se to samo začalo organizovat.
Vzala jsem nejmladší děti324 a šla jsem hned ráno na to místo, kde v noci mlátili studenty. Nic
nebylo důležitější. Ani kancelář, peníze, závazky k obchodním partnerům, ani bezpečnost mých
dětí. Tady šlo o něco víc. Přišla i nejstarší dcera Saša325 a stáli jsme proti berkutovcům,326 jeden
metr proti nim, viděla jsem jejich oči a pak začal útok, který nás rozdělil, já s dětmi v jedné části
Varšavské ulice, Saša na druhé straně u knihovny…
Jiný den, když se schylovalo k něčemu velkému, jsem rychle volala dceři do školy. Byla ve
čtvrtém ročníku na medicíně a zrovna ten den skládala důležitou zkoušku. Řekla jsem jí: Nech být
zkoušku, ta teď není vůbec důležitá! Vem všechny spolužáky kolem a přijďte sem, tady jste všichni
potřeba!… Za chvíli přišli… Druhá nejstarší dcera tam taky zrovna byla, ale ztratila jsem ji z očí.
Když začal útok, nevěděla jsem, kde je. Ale neměla jsem strach, že se jí něco stane fyzicky. Děsilo
mě něco jiného, že nás teď zašlapou a udělají z nás otroky. Byl zapotřebí každý člověk a stal se
zázrak. My všichni, kdo jsme tam byli, jsme se modlili, aby lidé dostali ještě jednu šanci. Protože to
byl souboj světla a tmy, bylo to neuvěřitelné. Takže jsem neměla strach ani o sebe, ani o děti. Měli
jsme něco udělat, změnit, to byl náš hlavní úkol.
Když se útoky přitvrzovaly a na ulicích začalo být nebezpečno, brala jsem si do kapes něco
na obranu. Holkám taky. Počítala jsem i s tím, že už se domů nikdy nevrátím… V ten den, kdy
všude hořely pneumatiky, se mi vybil mobil, Saše také, byla naprostá tma a já potřebovala něco z
tašky, kterou měla Saša u sebe, potřebovala jsem ji najít. Tak jsem si jenom řekla – OK, kde je moje
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Saša, potřebuji se s ní setkat… I v tom davu jsme se prostě střetly tváří v tvář. Ani vteřinu jsem
nepochybovala, že je to nějaká důvěra k vyšším silám…
Pomáhat jako zdravotník jsem začala až později, někdy v lednu a únoru. Jednou jsem šla
okolo polní nemocnice327 a viděla jsem frontu lidí, jak čekají na ošetření a léky. Stáli v řadě,
ukázněně, jako kdysi na chleba. Zašla jsem dovnitř a pochopila, že pro raněné budu mnohem
důležitější než na barikádě. Cihly mohou tahat jiní, já dokážu pomoct tady. Nemám žádný speciální
kurz, ošetřování jsem se naučila na místě od Oksany, to byla zdravotní sestra, která řídila celý stan.
A hlavně – jsem přeci matka od čtyř dětí, organizovala jsem pochody do Karpat, lezla po skalách,
se základním ošetřováním si prostě umím poradit. A pak tu byli doktoři ze západní Ukrajiny, s
různými specializacemi: anesteziolog, stomatolog a tak. Učila jsem se za pochodu. Lékař dělá a já
mu asistuju. První minutu a půl je děsivé, jak raněnému něco vytahují z nohy, z ruky. Potom chápeš,
že je to jenom tělo, stroj, a už nejsou žádné emoce, jenom to děláš, děláš svoji práci.
Všichni, co zde byli, spontánně přijeli, nikdo nikoho neznal, začali pomáhat, kde bylo třeba.
Fungoval systém služeb, někdo spal, někdo ošetřoval, někdo vyvěšoval seznam léků, které jsou
třeba. A lidé, kteří léky z domova přinášeli, stáli v druhé frontě, stejně trpělivě, až si léky někdo z
nás převezme. A pak tu byli dobrovolníci, kteří nosili jídlo a čaj, hlavně teplý čaj. Oksana ale za pět
dní řekla, že už musí odejít, abych to po ní převzala, a tak jsem se stala vedoucí toho špitálu. Hned
jsem si tam přivedla dcery, ne proto, abych je měla na očích, ale protože byla potřeba každá ruka a
noha. Ranění přibývali. Obvolala jsem známé a ti mi sem začali chodit pomáhat, i se svými
rodinami. Docela jsme se rozrostli… A proč mě všichni poslouchali? Existují lidé, kteří ve stresové
situaci zpomalí, a naopak takoví, kdo zrychlí. Jsem z těch, kdo zrychlí. Občas něco nevím, ale nějak
se rozhodnu a ono to vždycky nějak dopadne. V kolektivu to funguje takhle – když vznikne nějaký
problém, tak všichni tak trochu ztraceně koukají, potom jeden musí vstát a říct co a jak, převzít
zodpovědnost. Proto jsem vstala a řekla, co je třeba udělat, a ostatní s tím souhlasili. Tak jsem se
stala vedoucí.
O tom zranění, které mi ukazuješ na fotce, jsem vlastně ani pořádně nevěděla. Když jsem
ošetřovala mladému klukovi krvavou ránu na hlavě, ozval se za mnou nějaký výbuch. Asi nějaká
nálož nebo dělobuch proti demonstrantům. Rozcupovalo mi to kabát, svetr a triko a popálilo kůži
na zádech. Vůbec jsem to nevnímala. Co je za mnou není pro mě důležité, v takovou chvíli se
soustředím jen na to, co je přede mnou. A to byl ten kluk. Měl proraženou lebku a ztrácel vědomí.
Když můžu, tak obvazuju, až nebudu moct, budu řešit svoje záda. Proto tam stojím, držím toho
kluka a volám po všech známých, kdo ho může odvézt rychle do nemocnice… Je ale pravda, že
jsem to zranění zprvu vůbec necítila, asi samo tělo rozhodlo, že to je nedůležité – až kolegyně mě
upozornila, že krvácím ze zad. Zašli jsme přes dva průjezdy na chodbu nějakého domu, opřela jsem
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se hlavou o ledovou zeď a ona mi pinzetou trpělivě vytahovala všelijaké střepinky ze zad a pak
rány očistila. Vzpomínám si, jak po schodech kolem nás prošel nějaký muž, vynášel odpadky.
Zastavil se. Dívali jsme se do očí. Nepozdravili jsme se. Byly to dva různé světy vedle sebe; přišlo
mi to jako v kině, ale netuším, kdo tu byl divák a kdo herec…
(A potom? Moc to bolelo?)
Potom… Dostali jsme se domů obtížně, až v jedenáct večer, moje starší dcera mi udělala obvaz,
následující ráno už jsme zase byli na Majdanu, vozili pneumatiky, celý den jsme pracovali.
(Jak ses cítila?)
Vůbec jsem to neřešila.
(A co nějaké prášky na bolest?)
Prášky si neberu nikdy, šlo to vydržet. Ale v noci jsem pocítila, že s tím něco bude, pochopila jsem,
že to hnisá a že ráno musím do nemocnice. Proto mě tam dvacátého ráno jeden známý odvezl, aby
se na mě podívali. Něco mi s tím udělali, řekla jsem jim, že hodně pospíchám, ať se moc nezdržují.
A hned jsem šla na Majdan do své nemocnice. Tam už mi potom kolegové měnili obvazy a během
pěti dnů mě vyléčili.
Ráda přemýšlím o lidech, o tom, co dělají a proč to dělají. A ráda vzpomínám na lidi, které jsem na
cestě potkala. Když jsem se věnovala obchodu, pohybovala jsem se v trochu omezené skupině
blízkých lidí, které jsem si většinou sama vybírala. Při revoluci a na frontě jsem se potkávala s
lidmi, které mi přidělil osud. Ale víš, co je zajímavé? S mnohými, kteří se mnou prošli kus cesty,
jsem se hodně sblížila, dodnes se navštěvujeme. Byli pro mě sice na pohled neznámí, ale často jsme
zjistili, že máme nějaké společné známé. Říká se, že při každém sedmém stisknutí ruky potkáš
někoho, kdo je známý tvého známého. Na Majdanu jsem měla pocit, že to skóre nebylo sedm, ale
tak dva až tři. (…zase se směje…) Všimla jsem si, že když nás všechny pojí jedna myšlenka, jeden
cíl, tak se nehádáme, ani se nepřetlačujeme v tom, kdo má pravdu a kdo lepší řešení.
Někteří se mi zapsali do paměti jako spolubojovníci a někteří jako ti, kdo mě podporovali a
dělali zázemí. Například paní učitelka mého Kolji, který zrovna začal chodit do první třídy. Zprvu
nerozuměla, co po ní chci, ale pak pochopila, co je důležité, a vzala si k sobě na několik dní Kolju a
Mášu. Vůbec jsme se před tím neznaly, jen jsme si takhle jednou zavolaly. Později, když už to bylo
možné, jsem vedením rodiny pověřila nejstarší dceru… Nebo obchodní partneři, byli prakticky v
šoku, když jsem jim řekla, že nemám čas na byznys, že jsou teď důležitější věci. Pochopili to až po
roce. Na Majdanu jsem vše opustila. Nakoupené zboží za sto tisíc dolarů a odpovědnost za lidi,
kteří na tomto obchodě a mé práci záviseli. To vše mi přišlo opravdu přízemní. Později, na frontě,
jsem se ke svému minulému životu trochu začala vracet. Vybavuju si, jak jedeme v sanitě pomáhat
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na východní Ukrajinu. Jedeme několik hodin a já po telefonu vyřizuju zakázky na dětské oblečky,
řeším střihy a velikosti. Kolegové v autě ze mě měli nejprve legraci a pak asi uvařené mozky,
protože jsem je nutila, aby mi ty střihy, velikosti a skladové počty zapisovali, propočítávali a
kontrolovali inventární čísla. Taras, náš společný známý, ten od té doby zná všechny dětské kolekce
nazpaměť; říkal, že tenhle zážitek nám nikdo stejně neuvěří… Je fakt, že kdyby to bylo ve filmu,
asi by to natočili jinak. Cestou na frontu bychom určitě zpívali nějaké vlastenecké písně…
(…směje se a zamyslí se…) moc ráda zpívám… Deset let jsem chodila do sboru Ščedryk328 a
milovala jsem každé naše sborové vystoupení…
Pak tu jsou vojáci a frontoví dobrovolníci. Mladí kluci, mláďata, oběti chaosu. Jako stát jsme
neměli vůbec připravenou vojenskou zdravotnickou službu. Oni umírali přímo na poli a nikdo jim v
počátcích nedokázal pomoct. A i později, když se objevili první proškolení instruktoři a
vojáci-paramedici začali fungovat, tak v době velkých útoků stejně nic nestíhali. I tady jsem viděla,
kde můžu být užitečná a že jsem na správném místě. Pracovali jsme v týmech. Sponzor zakoupil
Unimogy. Znáš Unimogy? Je to takový šikovný náklaďák, velký Mercedes, který projede skoro
všude a pojme čtyři ležící raněné. My jsme ale v době útoků dovnitř klidně naskládali i deset
raněných. Většinou jsme je přebírali v tzv. žluté zóně. Sem je vozili sami vojáci z červené zóny.329
Šance na přežití v naší zóně byly dost vysoké, protože kdo přežil červenou zónu a pak přesun do
žluté, byl dítětem štěstěny… Ty nejtěžší případy neměly šanci a umíraly přímo v červené zóně. V
týmu, ve kterém jsem pracovala, bylo nejvyšší lékařské vzdělání medik, tedy student třetího
ročníku medicíny. A pak já. Rozumíš? Na lepší péči jsme se nezmohli…
Nejblíž bojům jsme byli ve Stanici Luhanskaja.330 Tam jsem sloužila ve dvojici se svým
kolegou Pášou. Byl to dobrovolník jako já, lehce přes padesát. Měl továrnu na mýdla, také zavřel
svoji kancelář a šel dělat řidiče sanitky, protože věděl, že to je nyní třeba a je to správné. Většinou
jsme se domlouvali na dvoutýdenní směny, tedy dva týdny ve válečné zóně a pak jsme se na den až
dva vraceli do Kyjeva, abychom si vyřídili takové ty běžné věci jako zaplatit složenky, dokoupit
materiál, něco zařídit.
Víš, tam na frontě, poznáš, jací lidé opravdu jsou. Jací jsou, tak se i chovají. Tam se nemůžeš
přetvářet. Když jsme poprvé v Unimagu převáželi velký počet raněných, mnozí byli v hodně
špatném stavu. Jak se auto po cestě naklánělo a houpalo, tak z vrchních lehátek na nás padaly části
těl a hlavně končetiny, které jsme na bojišti posbírali. A vedle mě chlap jako hora, prostě se mu z
toho udělalo špatně, asi i z toho smradu uvnitř. Omdlel. Museli jsme ho křísit. Vidíš, tam opravdu
nic neskryješ. Proč se mi líbí lidé tam… Na rozdíl od lidí tady jsou opravdoví. Když mají strach, tak
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Ščedryk: světově proslulý dětský pěvecký sbor.
Červená zóna: je přímo na bojišti; žlutá zóna: je několik kilometrů za bojištěm a dochází tu k přeložení
raněných k další přepravě – často civilní – do nemocnice.
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Stanice Luhanskaja: leží jen několik kilometrů od bojové linie s tzv. Luhanskou lidovou republikou.
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se začínají klepat. Je jasné, kdo má strach a kdo hlad, komu je zima, kdo vstane a půjde, na koho se
dá spolehnout, a na koho ne. Tady ve městě tohle na lidech jen tak nepoznáš. Skrývají to.
A pak tu byla ještě jedna kategorie lidí. Zvláštní party dobrovolníků nebo jednotlivců, kteří
chtěli na místě předvést jen svoje ego. Nepřijeli s cílem pomáhat, ale s cílem dokázat, jak jsou dobří
a výjimeční. Museli jsme se od nich úplně distancovat, i když jsme s nimi zpočátku spolupracovali.
Několikrát se totiž stalo, že situaci, kdy někoho zachraňují, pouze zaranžovali. Stejně jako uděláš
skvělou reklamu na psí žrádlo, uděláš i reklamu na záchranu lidských životů. Natočíš si tak klip o
svém egu, dáš to na sociální síť a už jen počítáš, kolik dostaneš lajků. Na frontu někteří jezdili jako
do akvaparku, na nějakou atrakci. Proto i tady musíš být opatrný a všímat si, s kým spolupracuješ a
s jakým cílem ten druhý vlastně přijel – pomáhat, nebo se jen ukázat nebo vydělat peníze formou
fundrasingu? I nám, posádkám z Unimagů, se stalo, že hlavní organizátoři se po nějaké době
vytratili, úplně zmizeli, nezvládli organizaci, komunikaci… Nezbylo než se zase začít řídit sami,
sami si zajišťovat střídání služeb, sami si obstarávat jídlo a zdravotnický materiál.
Myslím, že fyzicky nejsem silný člověk, neumím házet daleko… Opravdu jsem fyzicky slabá. Už jako
dítě jsem byla pořád nemocná, rodiče mě nikam nepouštěli, báli se o mě, byla jsem jedináček…
Žádný sport, radši zpívat, to je bezpečné… A proto jsem chápala, že moje místo je jinde… Když je
to nutné, ano, zvládnu to, ale musí už to být opravdu nutné… Jinak nejsem útočný člověk. Jestli je
to na obranu někoho, tak jo, ale jako voják, že bych útočila nebo že bych stála na barikádě?… Ne,
to není moje role.
Po Majdanu se zdálo, že nic horšího už být nemůže. Když mi říkali, že by bylo lepší
neúčastnit se války, tak jsem říkala – jaká válka, vždyť už všechno skončilo. A pak se to ve mě opět
hnulo, stejně jako před Majdanem… Stačila jediná květnová zpráva: kolegové, zdravotníci z
Červeného kříže, byli nějakými ozbrojenci zajati a drženi kdesi na východě Ukrajiny ve sklepě.331
Bylo to děsivé a hned bylo jasné, že všechno teprve začíná. Přišly první ozbrojené střety, a s nimi –
jak je to možné střílet po živých lidech? Vždyť válka vždycky byla jenom v knížkách o Němcích, už
je to minulost, v našem životě to přeci není možné. A opět mi to v mozku začalo hlodat: je to tady,
přišlo to domů, do mého bytu a je zapotřebí se rozhodnout, co budu dělat. Budu mít v rukou zbraň,
on půjde směrem ke mně, dokážu na něj vystřelit? Byl to zlom. Uvědomila jsem si najednou, že to
dokážu, když to bude nutné. Necítím nenávist, ale bude to sebeobrana, protože se snaží dostat do
mého domu, já svůj domov budu bránit. Ne proto, že považuji za škodu mu něco dát, ale protože je
to můj domov. A bylo to tady zase… Ze zámoří dorazila moje objednávka dětských kombinéz,
naplánovaná před půl rokem, bylo nutné to prodávat, ale můj mozek v tomhle směru vůbec nemohl
fungovat… Začalo být jasné, že je to tam – na Donbasu – důležitější než dvě malé děti doma, než
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Jednalo se o zadržení zástupců Červeného kříže v květnu 2014.
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sto tisíc dolarů dluhu a že dokud to tam – na Donbasu – nebudu a nebudeme mít v pořádku, stejně
se tady nebudu cítit dobře, ani s dětmi, ani pracovně. Proto jsem se musela vydat na frontu. Odjela
jsem za dva dny. To není o překonání strachu ani o síle, to je o tvé duši. Když ta nebude mít klid,
ani ty nebudeš klidný.
Strach jsem necítila nikdy. Strach byl jiný; že vše dopadne tak, že nás rozmáčknou. Strachu
se musíš podívat pevně do očí a věřit, že jako první uhne pohledem… Bylo to asi dvacátého ledna,
nebo tak nějak, prostě v ten den, kdy se pálily pneumatiky. Ocitli jsme se přímo proti Berkutu v
úzké uličce… Snažili jsme se ze všech sil udržet dřevěné štíty, abychom zastavili jejich útok. Tam,
kde jsem stala já… Tak dva metry ode mě, nevím, co to přesně bylo, asi výstřel, ale zasáhlo to muže
stojícího vedle mě; on prostě upadl, vynesli ho ven, protože nejevil známky života. S druhým
mužem, který stál vedle mě, jsme rychle uzavřeli uvolněné místo tak, aby Berkut přes nás
neprošel… Byl hodně vysoký… První projektil, tenhle byl gumový, mu zasáhl čelo, asi mířili do oka
a netrefili se, druhému projektilu se vyhnul. Drželi jsme se za ruce, co to šlo, nemohli jsme přeci
před strachem uhnout, odsud z kotle se neodcházelo, odsud se vynášelo… Šlo o hodně, možná o
všechno.
Později, asi osmnáctého února, to bylo horší a děsivější. Bylo již hodně mrtvých,
umlácených Berkutem. Dělobuchy a granáty způsobovaly panický útěk. Lidé běželi, Berkut taky
běžel a všechno „uklízel“, dobíjeli lidi tyčemi a pendreky, tím, co měli zrovna po ruce… Vraždili…
Když jenom metr, dva od tebe zabijí člověka, vypadá to hrozně. Byla tam taková drobná stařenka,
zakopla a spadla, doběhla jsem k ní a chytila ji za ruku…pochopila, že už nikdo nikam neběží,
nezachraňuje se… Není kam běžet, Berkut nás doběhl. Mladík od Berkutu se objevil nad námi a
napřáhl ruku s pendrekem… Dívala jsem se mu do očí… Dal ruku dolů… A začal mlátit ty vedle
nás… Vraždil… Takže kdybych tehdy aspoň vteřinu měla strach a nepodívala se zlu do očí, tak i nás
by tam… (…odmlčí se…)
V Artěmovsku měl strach úplně jinou podobu. Bylo to někdy v únoru 2015, měli jsme
náročnou službu, dvě evakuace raněných z fronty a v poledne nám známí volají z Kyjeva, že právě
na všech kanálech běží zpráva, že došlo k útoku na Artěmovsk, na jeho obytnou část, a že jsou tam
oběti. My s kolegou odpovídáme, ať jsou všichni v klidu, že jsme na místě a že žádný útok nebyl…
Měli jsme ještě jeden výjezd k raněnému, a když jsme se v půl páté vraceli do Artěmovsku, volali
nám odtamtud kolegové, že právě proběhl útok na obytnou část města, jsou oběti a máme dorazit na
místo neštěstí. Rozumíš??? Útok nastal až čtyři hodiny po té, co to odvysílali v televizi. V
dosavadní historii města šlo o jediný dělostřelecký útok na město, nikdy předtím ani potom takový
útok město nezažilo. Znamená to jediné, že útok proti civilistům byl naplánován a asi technickým
nedopatřením dostaly všechny televizní kanály informaci o útoku dříve, než se skutečně stal. Ve
válce se dějí strašné věci a ještě strašnější je, když víš, že ani jedna strana konfliktu se neštítí
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používat brutální manipulaci. Později jsem viděla ještě několikrát, jak se dělají reportáže, ve
kterých se vysloveně a cíleně lže a které nemají nic společného se skutečností. Existuje to na obou
stranách, je to informační válka a je to děsivé, protože je to hodně složité. Tady u mě je všechno
jasné, máš krvácení, tak uděláš obvaz. Ale tam, tam není jasné vůbec nic. Pátrala jsem po tom,
kamarádi v Kyjevě se snažili zjistit, kdo dodal televizi první informaci o útoku na Artěmovsk, nic
se nepodařilo vypátrat. Chtěla jsem najít toho, kdo to udělal, rozhodl. A pak mě napadlo, že je to v
rukou božích. Nejsem církevní člověk, nechodím do chrámu, ale věřím v Boha a jsou věci, které
nejsou v naší kompetenci, do kterých je lepší nezasahovat. Ten, kdo to udělal, stejně bude potrestán,
pro mě nemá smysl se do toho plést.
Když jsme přijeli na místo výbuchu, byla už tma… Bylo to tam zničené, babička s vnoučetem
se zázračně zachránili, ještě někdo tam byl na ulici a ze země trčela nevybuchlá kazetová munice…
A tělo holky, které mohlo být tak patnáct, šestnáct let, celé jako síto. Když to člověk vlastníma
rukama zvedá, to, co zbylo, a odnáší, ještě tam byl takový kluk kolem sedmi let, a myslí na to, že
někdo to naplánoval… Nikdy nezapomenu na tu holku, nakládala jsem její tělo a sama ji vezla do
nemocnice, tenhle obraz nikdy nezapomenu… A ani nejde o to, že její vnitřnosti cestou vypadávají,
že tělo je takové, jaké je… To je prostě fakt… Ale cestou jsem přemýšlela o něčem jiném, nad jejím
příběhem, který se už nedozvíme… Kam asi šla? Třeba za kamarádkou? Na schůzku?… A pak
někdo ten útok naplánoval a udělal… A ještě o tom řekl novinářům předem… Tohle je jiný strach,
to je strach, že jsme zase jen loutkami, se kterými někdo manipuluje a které se dají zahodit, když
jsou poškozené, protože budou nové loutky.
Strach si ale nemůžeš dovolit, když vidíš, co jiní vydrží. Do Stanice Luhanskaja přijela dvě
auta, poslední, která stihla ujet z Debalceve, kde probíhaly těžké boje. Byli to jen civilisté, cestou
nabrali zraněné z jiného auta, které dostalo na silnici zásah granátem. Musel bys vidět jejich tváře a
výrazy, když vyprávějí o svém životě ve sklepích, o tom, jak drželi pospolu a jak přežívali a jak se
nakonec zachránili… Stojím u nosítek a držím za rameno muže, tak kolem třiceti let, zbyla mu jen
jedna celá končetina, noha, čekáme ve frontě na chirurga, naděje, že přežije, je nula… Mluvím s
ním, cítím jeho bolest… Říká, že chce zavolat manželce, vytáčím číslo… Mluví s ní… Říká, že je
vše v pořádku, že je cestou zasáhl minomet, ale že jej jiní lidé naložili a odvezli k doktorovi, že vše
bude dobré… Hovor končí. Vidím, že mluví z posledních sil, protože to neskutečně bolí, protože
odeznívají analgetika, ale stále opakuje, že je všechno dobrý… Žena ho už neslyší… Když se
takovým lidem díváš do tváře, tak ti dochází, že se díváš do očí něčeho většího a silnějšího, než je
obyčejný život… Ne, neplakala jsem…Slzy znamenají lítost a tady to byl soucit a ne lítost, snaha s
něčím pomoct, něco pro ně udělat, přitom vůbec nemyslíš na to, jestli je ti zima, máš hlad, jsi
unavený nebo jestli lituješ… Tihle lidé neprobouzejí lítost, ale obrovský respekt a chápaní toho, co
má přednost, co je na prvním místě.
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Návraty. Mé místo bylo na frontě, tam jsem se vracela, do Kyjeva jsem si jenom odskakovala. Čtyři
měsíce takhle uběhly. První cesta z fronty byla jedno velké rozčarování. Blížili jsme se ke Kyjevu,
vlak projíždí centrem a já se dívám na město, na upravené lidi a uvědomuji si, že je to úplně jiný
svět. A v hlavě zase zmatek, jako tehdy na chodbě opřená čelem o ledovou zeď… Jak je to možné, že
tam je to takové a tady úplně jiné? A pak přišla odpověď: Díky Bohu, že je to jiné. Mám se kam se
vrátit. Vždyť musí být místo, kam se člověk vrací, kvůli čemu to všechno dělá. Tak jsem se přestala
zlobit na lidi, kteří nežijí válkou, ale mírem.
Má poslední rotace neměla být poslední. S parťákem jsme se domluvili, že se v Kyjevě
ohřejeme maximálně týden. Že si jen pobalíme věci, vypereme, nakoupíme, co je potřeba, a
zaplatíme ty nešťastné složenky a uděláme ještě pár přízemních věcí. (…zasměje se…) Ale
najednou se ve mně něco zlomilo. Vzpomněla jsem si na své kolekce dětských kombinéz, na moje
zaměstnance, obchodní partnery, na věřitele, kterým dlužím velké částky. Všechno má svůj čas, je
čas rozhazovat kameny a je čas je sbírat. A u mě teď nastal čas je sbírat. Na frontě boje pomalu
utichaly a já se od té doby na východní Ukrajinu už nevrátila… Parťák ano, dostal povolávací
rozkaz a odsloužil si rok. Mnozí ostatní se nedokázali vrátit do míru, už nejsou ani dobrovolníky,
přešli na kontrakt a pracují ve východní šedé zóně nikoho… Jejich válka stále trvá, moje skončila.
Moje místo je opět v mém bytě, u mých dětí, u dětských kombinéz a u teplého domácího
boršče. Jedna zásadní věc se ale změnila. Teď cítím odpovědnost za svoji zemi, za Ukrajinu. Člověk
musí chápat, proč něco dělá, jakou hraje roli, kdy přináší nejvíc užitku, co přesně má za úkol a ve
jménu čeho to dělá. Kdybych viděla, že se řítíme bůhvíkam, tak bych řekla – musíme jít, jinak se
všechno zase zhroutí a bude to jako tehdy. Všechno se dělá našima rukama. To, že tady sedíme a
pijeme čaj a oni jsou někde tam, neznamená, že to dělají jenom oni, ne, my všichni to děláme
společně.
Kamarádi se ptají, zda nebylo vše zbytečné, zmařené, zvlášť když se podíváme na naši
současnou politiku. Říkám: Rozhodně ne! Sice postupujeme tři kroky vpřed a dva vzad, ale je to
proto, že vše je hodně složité a zmatené, především v hlavách lidí je to složité a zmatené, potřebují
čas. Dlouho se to formovalo a není možné, aby se to za hodinu, měsíc nebo rok změnilo. Když jede
velké auto s něčím těžkým, tak není možné, aby náhle zastavilo a jelo na opačnou stranu. Bude
nejdřív pomalu brzdit, potom se otočí a pak teprve zrychlovat… Naše země je obrovská, se spoustou
lidí a výraznou setrvačností; během třiceti let jsme sami zapříčinili to, co teď máme. My za to
můžeme, naše pasivita, nezodpovědnost, neschopnost rozhodovat, neúčast. Teď se ale všichni
pomalu začínáme měnit, konat jinak. Na Majdanu i na frontě jsem jasně viděla, jak se mění lidé
vedle mě, jak se měním já a můj světonázor, všechny ty malé krůčky. V životě neexistují slepé uličky,
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ani ten strašný útok na Artěmovsk není slepou uličkou. Když se setkáváme s něčím, co bolí, co
nechápeme, co je složité, tak rosteme. Uvědomujeme si něco nového, jenom musíme být trpěliví.
A víš, že jsem jednou opravdu plakala? Tři dny. Nečekala jsem, že o tom budu někdy vůbec
mluvit. Ale chci to teď říct. Bylo to na Majdanu, ještě na začátku. Jako dobrovolník jsem chodila
také do nemocnic. Vlastně jsme tam hlídali raněné. Příslušníci Berkutu si pro raněné z Majdanu
často chodili do nemocnic a odváželi si je na výslechy, hodně lidí takhle i zmizelo. My jsme se
snažili tomu zabránit, být na místě aspoň jako svědci, ukázat, že si každého raněného pohlídáme…
Při jedné službě jsem narazila na mladíka, sotva osmnáct let, který čekal na ošetření zlomené ruky.
Byl to „tituška“.332 Celý se třásl, byla mu zima, byl vyděšený, hladový, ruku mu zlomili „naši“. A
já si tu s ním povídám, on mi vše vypráví a já vidím, že vůbec nic nechápe, není schopen si dát ani
dohromady, kdo mu za co zaplatil, proč měl stát na nějakém místě a provokovat… Co je to za
morálku… Vždyť tady umírají lidé pro ideály – a on si nechává zaplatit za to, aby šířil násilí a
působil bolest. Ten večer jsem viděla hodně lhostejnosti ze strany některých lidí a hodně bolesti na
straně raněných… Nevěděla jsem, jak se s tím vnitřně poprat… Cítila jsem marnost a hledala
smíření s tím, že budu přijímat lidi takové, jací jsou, a že můj úkol nespočívá v tom, ukázat jim, jak
já jsem skvělá a oni jsou špatní… ale v tom, abych zkusila v jejich duších objevit něco, v čem se
schovává opravdové já…
Tři dny jsem chodila jako bez duše… Až jsem si vzpomněla na Richarda Bacha a znovu si
přečetla příběh Jonathana Livingstona Racka. Hledala jsem odpověď. A byla tam. Úplně na konci.
Racek Fletcher se ptá svého učitele Racka Jonathana: „Nechápu, jak můžeš mít rád to hejno racků,
co tě chtěli před chvílí zabít?“ A Jonathan mu odpovídá: „O tohle přeci nejde, nemusíš odpovídat
láskou na nenávist. Stačí jenom uvidět v každém z nich hodného racka a pomoct jim to také v sobě
objevit. Když si vyzkoušíš, jak na to, je to legrace.“ (…odmlčí se…) Snad mi rozumíš, co jsem
chtěla říct. Mají Češi Racka333 taky tak rádi?

332

Tituška: označení pro placené provokatéry, kteří měli rozpoutávat násilí a diskreditovat protestující.
Název je podle Vadyma Titušky, mistra bojových sportů, který na provládní demonstraci surově napadl
novináře.
333
Richard Bach: Jonathan Livingston Racek (1970); poetický příběh o svobodě, lásce a volnosti; v češtině
vyšel několikrát, naposledy v roce 2017.
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4. Alexander
Systémový inženýr a počítačový specialista, 38 let. Alexander se zapojil do dění na Majdanu
prakticky od počátku a rovnou u zdravotnických jednotek Ukrajinského červeného kříže. Neměl
předchozí výcvik ani zkušenosti. Učil se za chodu, pravidelně chodil do směn, ale také současně do
zaměstnání. Na jaře a v létě 2014 pokračoval v činnosti dobrovolníka na východní Ukrajině, kde
také upadl do zajetí. V roce 2015 pomáhal s evakuací obyvatel z Debalceve a také s pomocí v
Avdijivce.334 Postupně ukončil svou činnost ve zdravotnické jednotce a dnes se do aktivit UkČK
zapojuje již jen příležitostně.
Nejsem skaut, ale jsem manžel skautky… Když se rozpadl Sovětský svaz, moje žena pomáhala s
návratem skautek na Ukrajinu. Založila „Girl Guides“,335 byla jejich prezidentkou, já jí pomáhal a
společně jsme objeli několik mezinárodních skautských setkání, i jedno u vás v Čechách. Jsem
systémový inženýr, víc si rozumím se světem počítačů, ale od manželky a skautů jsem se hodně
naučil… Hodilo se mi to na Majdanu i ve válce…
Lidi jsou opravdu někdy zvláštní, ošklivě zvláštní a taky hodně nevděční. Proč tu vlastně sedím? Ve
vymrzlé místnosti, ještě jsme nestihli zakrýt od střepin rozbité okno, kterým sem pořádně táhne, na
hlavě mám čepici, pod ní ještě šátek; helma s čelovkou hned vedle vařiče, v ruce držím pořádnou
lžíci a míchám velkou porci tušonky, to je taková naše masová konzerva. Tak tohle je válka…
Přesně tohle mi tehdy v Avdijivce běželo hlavou… S Kosťou jsme šli připravovat večeři a ostatní z
týmu byli ještě v terénu. Až přijdou, dáme se do jídla, zajíme to chlebem a přitom si vyčistíme
hlavy. Zvlášť tady je to hodně důležitý; kdybychom tenhle rituál vynechali, asi bychom druhý den
ráno jeli zpátky do Kyjeva… Lidé jsou tu totiž jiní, všechno je jiné, než bylo na Majdanu. Tam nás
brali s úctou, tady se na nás dívají podezíravě… Úplně na začátku, ještě v Doněcku, než všechno
vypuklo, o nás běžely fámy. Obviňovali nás z toho, že máme stříkačky s drogami, že budeme píchat
drogy, tak jsme museli otevřít batohy a ukázat, že máme jenom obvazy, žádné léky, stříkačky a jehly,
jenom chceme poskytovat pomoc. Pak už to bylo trochu lepší, ale ostražitost zůstala a v davu jsme
spíš měli pocit, že pořád musíme stát zády ke zdi.
Občanská válka lidi rozděluje, na východě nás brali jako ty z Kyjeva, ze západu, agresivita a
napětí byly ve vzduchu, ovzduší těžko dýchatelné. Ale my to brali jako naši práci. Začali jsme
334

Avdijivka: městečko ležící 6 km od Doněcku; na frontové linii; zažilo jedno z nejtěžších bojů; několikrát
padlo do rukou jedné nebo druhé bojující strany.
335
Girl Guides a Girl Scouts: součást skautského hnutí; původně jako protiváha skautských oddílů pro
chlapce.
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pomalu, ošetřovali jsme na obou stranách… Mezi nepokoji a občanskou válkou je ale jeden velký
rozdíl. Na demonstrace chodíš dobrovolně, očekáváš rebelii, chaos, jsi aktivní… Do války jsi jako
civilista vhozený a koupeš se v ní, voda je studená, ty chceš ven, ale to není zadarmo a pomocných
rukou na břehu moc není… Když těm lidem hodíš záchranný kruh, někdy ti ještě vynadají… Když
se ale topí a ty je vytáhneš na břeh, jsi napořád jejich zachránce. Tohle nebyl jen případ Avdijivky,
na mnoha místech se na nás lidé dívali vyčítavě, naši pomoc přijímali automaticky, často to bylo
bez emocí. Bylo nám nepříjemné, že jsme potkávali lidi, kteří si mysleli, že jim musíme něco dát.
Proč jste toho tak málo přivezli? Proč jste přijeli až teď? Proč mi dáváte jenom část a ne celou
krabici? Dejte mi tuhle krabici! Přeci vám může být jedno, jestli to teď potřebuju nebo ne… Dejte
aspoň něco!… Nevím, k čemu jim to bylo, možná to chtěli prodávat nebo za něco vyměňovat. Bylo
jedno, co jsme přivezli, ale nebylo jedno, co dostal soused…
Pro nás to bylo hodně demotivující. Obětovali jsme svůj osobní čas, osobní záležitosti,
všeho jsme nechali, i svojí práce… Vydali jsme se na nepohodlnou cestu do smutných míst, do
podmínek, které nám nejsou vůbec příjemné; přijeli jsme, abychom jim dovezli to, čeho se jim
akutně nedostává… A místo poděkování nevděk, místo úsměvu obvinění a vysvětlování, kde jsme
tak dlouho byli, proč je toho tak málo a proč jsme nepřijeli už včera. Možná šlo jen o nepochopení,
že my to děláme jako dobrovolníci, že nedostáváme plat, není to naše povinnost a že to, co
přivážíme, nejsou státní rezervy nebo pomoc, na kterou mají lidé nárok, ale sbírka věcí, kterou jiní
lidé, vlastně úplně stejní lidé jako jsou oni, dali dohromady.
Proto ten večerní rituál nad teplou konzervou, proto jsme se v tomhle neodbývali. Společně
jsme strávili večer a o všem diskutovali… S plným žaludkem jsi méně nervózní a lépe se dokážeš
vcítit do pocitů těch druhých, těch, kteří cítí nějakou hořkost… A jak by ne… Lidé, kteří tam
zůstali, většinou byli ti, kdo nemohli odjet nebo nechtěli. Většina z nich už přešla do pasivity.
Morální duch už byl slabý, už nechtěli bojovat o přežití, jenom existovali, přežívali. Ne všichni, ale
většina. Prostě se ocitli na tomto území, bylo jim jedno, kdo tam je, kdo je černý a kdo je bílý,
jenom chtěli, aby už nic nevybuchovalo, mohli v noci spát a přes den bezpečně vyjít na ulici. Učili
jsme se a rostli, stávali jsme se více profesionály; nejen proto, že jsme začínali chápat pocity lidí,
ale učili jsme se i zjišťovat jejich potřeby, poznat, co je zásadní pro jejich přežití, co je důležité a co
jen líbivé. Bylo mnoho organizací a dobrovolníků, kteří si přečetli na sociálních sítích, jak těžký je
život na frontové linii, někdo vyfotil stařenku nebo smutné dítě a druhý den se našla skupina
nadšenců, kteří naplnili auto hračkami a jídlem, aby je pak další den na místě rozdávali
kolemjdoucím, vyfotili se s nimi, fotku dali na svůj internetový profil a stali se přes noc, ale ne víc
než na den, hrdiny. Byli mezi nimi i takoví, kteří si tím vylepšili svůj sociální status: nejdu bojovat
na frontu, ale budu tam aspoň vozit humanitární pomoc. Neřešili však už, komu to rozdali, proč to
rozdali a jestli tím spíš neuškodili…Vše je zadarmo a nikdo se neptá, zda to opravdu někdo
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potřebuje… Avdijivka byla národní značkou pro utrpení a nejen ona se na dlouho stala závislou na
humanitární pomoci. My jsme se snažili nejprve komunikovat s místní samosprávou, s hasiči, s
civilní ochranou a se záchranáři a zjistit, kdo co dělá a jaké vidí potřeby, a pak procházet ulicemi a
ověřovat si na vlastní oči, kdo co opravdu potřebuje. V tom jsme se stali profesionály a možná, že
právě k naší škodě, protože nás lidé vnímali jako státní složku a jako pomoc, na kterou mají nárok a
na kterou si můžou od srdce zanadávat a postěžovat…
Byly tu ale ještě dva důležité momenty, které nás držely pohromadě a motivovaly nás k
práci. Jednak místní dobrovolníci z Červeného kříže. Byli většinou mladší než my, kolem 25 let,
různých profesí, našel bys mezi nimi profesora z univerzity i majitele malé firmy, byli nadšení do
pomáhání, a co je nejdůležitější, byli opravdu místní. Perfektně znali místní prostředí a také
komunitu. Je mnohem snazší procházet vesnici po boku s někým, kdo z té vesnice pochází, zná lidi
a umí vyhodnotit reálný stav. My jsme vždy byli tak trošku jako z jiné planety a trvalo nám, než
jsme se mohli na místě zorientovat. Tihle dobrovolníci byli také z ulice a s Červeným křížem
neměli do té doby většinou žádné zkušenosti. Přeci jenom na válečné události jsme se nikdo
nepřipravoval a vše bylo pro nás nové. Výhodou oproti Majdanu bylo to, že jsme si dobrovolníky
mohli předem vybírat a také nějak připravit, tím jsme předcházeli nepříjemným překvapením,
nedorozuměním, co si vlastně představujeme pod pojmem pomoc a proč jsou pro nás tak důležité
principy. Hned po skončení událostí na Majdanu se spustil plošný tréninkový program pro oblasti,
které jsme si vytipovali jako nejvíce rizikové pro budoucí střety, tedy jih a východ Ukrajiny… Co
nás ale nejvíce šokovalo a zároveň nabíjelo energií, byl jejich přístup k práci. Viděli jsme v nich
sebe v dobách Majdanu. Měli spoustu energie a nadšení k práci, my zpravidla po třech dnech jeli
odpočívat do Kyjeva, nabrat nový materiál, abychom se po týdnu vrátili, oni zůstávali, žili na
frontové linii a vlastně bez odpočinku pracovali. To nás hodně motivovalo k návratům. A taky to,
že se zvláštním způsobem omlouvali za negativní emoce místních, kteří naši pomoc přijímali
automaticky a chladně. Myslím, že se někdy za ně i styděli, a i když jsme se na nic neptali, sami
nám vysvětlovali, v jak složité situaci zde všichni žijí… Asi se trochu báli, abychom je nezavrhli.
Hodně jsem tehdy vnímal, že velká země se snadno rozpadne do menších komunit a až ve válce je
vidět, že pomoc musí začít vycházet hlavně z nitra těch komunit… Je to jako s pacientem, zvenčí
ho můžeme obvázat, ale uzdravit se musí sám a zevnitř.
Druhým impulsem pro naši práci na frontě byly záchrany lidských životů. Jestliže jsme na
Majdanu zachraňovali lidi pomocí obvazů, tady jsme to dělali s pomocí malých dodávek. V
Debalceve jsme stihli evakuovat poslední, kteří zde zůstali, většinou staré nebo nemohoucí; sami se
odsud nemohli dostat a už neměli nikoho, kdo by to za ně udělal. Tam jsme cítili opět ten hřejivý
výraz v očích jako na Majdanu; možná proto, že šlo opravdu o životy a my jsme se na místě
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objevili jako andělé v červených uniformách, kteří je odvážejí doslova pár okamžiků před tím, než
se vesnice proměnila v peklo…
Vše, co jsem potřeboval na frontě, jsem se naučil na Majdanu a vše, co jsem potřeboval na
Majdanu, mě naučila skautka, moje manželka…
Můj Majdan začal asi podobně jako u ostatních. Nikoho jsem tam neznal, nijak jsem se
neangažoval. S ženou jsme chodili na pravidelná setkání Euromajdan na náměstí Nezávislosti,
vedle demonstrovali studenti; když jsme se druhý den z Facebooku dozvěděli, jak je 30. listopadu
surově zbili a že mnozí jsou ještě v klášterním lazaretu sv. Michala, zašli jsme se ženou do obchodu
koupit nějaké jídlo – salám, sýr, chleba – a odnesli to do kláštera. Věděl jsem, že se nyní chci
aktivně zapojit. Přemýšlel jsem, jak nejlépe se zapojit, jídlo do kláštera byla jednoznačná pomoc v
danou chvíli, demonstrování nesouhlasu na náměstí bylo taky důležité, ale nějak vnitřně jsem cítil,
že nechci být jeden z tisíců… Ne snad kvůli svému egu, ale proto, že jsem věděl, že bych mohl být
užitečnější, než když budu donášet další tašky pirohů do kláštera nebo mávat dalším transparentem
na náměstí… Nevěděl jsem ale, jak se zapojit a co vlastně umím a můžu nabídnout… Žádnou
zvláštní specializaci pro revoluční situace jsem neměl. (…zasměje se…) Otec je vystudovaný
inženýr a odborník na telekomunikace, matka chemik a já vystudoval informační technologie a
jsem systémový inženýr, chodil jsem do Pionýra, do Komsomolu jsem nevstoupil, jednou týdně
jsem chodil na volejbal, a to jen 3 roky… Oranžovou revoluci jsem v roce 2004 pořádně nestihl,
byl jsem tehdy na stáži v Británii… Věděl jsem, že teď se určitě zapojím, můj zaměstnavatel byl
stejně naladěn, takže kombinovat Majdan s prací nebyl problém… Mám takovou práci, že něco
prostě musí být hotové, ale není důležité, kdy přesně se to dělá. Takže jsem někdy zůstával déle,
abych něco dodělal nebo předělal, bylo to dobré. A rodina mě podporovala, to je taky podstatné.
Kromě toho bydlím v centu Kyjeva, takže se to přímo nabízí… Sedět doma a dívat se, co se děje
pod okny, byla moje nejčernější představa… A navíc je psychologicky jednodušší dělat aspoň něco
– někam jít, podívat se, někomu pomoct. To, že jsem se účastnil akcí, bylo lepší než o tom jenom číst
a říkat, jaká je to hrůza. Když člověk čte o něčem, co se děje, zdá se to být horší než ve skutečnosti.
V ten den, kdy jsme nesli se ženou pirohy raněným do kláštera, jsem jel večer vyzvednout mladšího
syna k Tarasovi do Kompasu, kde mu zrovna končil kroužek… Promluvil jsem s Tarasem, nabídl
mu sebe i svůj byt… Druhý den mi Taras zavolal s tím, že mě zařadí do zdravotnické jednotky.
Obvazovat se naučíš za tři hodiny… Mnohem složitější je naučit se pracovat v týmu a ctít
nějaká týmová pravidla. Je to tak trochu kouzlo, protože buduješ tým, ve kterém musí být nějaká
hierarchie, a lidé, kteří jsou uvnitř, dobrovolně respektují pravidla, poslouchají příkazy, rozkazy a
pokyny. V armádě si funkčnost systému vymůžeš formou trestů a sankcí, ve firmě cestou peněz a
odměn. U dobrovolníků je to složitější; tresty tu nefungují, to by ti lidi utekli a za peníze nikoho
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nezískáš, a pokud ano, tak přesně takového člověka se budeš muset brzy zbavit… Kouzlo spočívá v
(…hledá vhodné slovíčko v ruštině…) v „závazku“ vůči týmu, vlastně je to víc než závazek, v
angličtině pro to existuje pěkné a výstižné slovo, které se hůř překládá „commitment“… Bylo to
jako součást vnitřní smlouvy. Chápal jsem, že tam jdu, abych pracoval v týmu a respektoval
pravidla. Já můžu něco navrhnout, když to situace dovoluje, ale když ne, máme velitele skupiny, on
rozkazuje, my musíme poslouchat. V nějaké klidnější situaci to pak můžeme probrat, říct, co podle
našeho názoru nebylo správné, a navrhnout, jak to příště udělat lépe. Ale během akce musíme
následovat velitele… Po akci už není kapitán a vojín, jsme si rovni… Velící model je pro nás
účinnější a vytváří před ostatními aktéry důležitou auru, že jsme profesionálně pracující tým,
kterému je možné věřit, a nejsme jenom skupinka náhodných lidí, ve které každý prosazuje to své.
Mně, jako systémovému inženýrovi, vyhovovalo, že v Červeném kříži už nějaký řád existuje a je
předem dán, což je základ, který zpřehledňuje naše fungování; kostra, se kterou můžeš něco dalšího
dělat. V našem případě důležitou roli sehrál Taras a lidé, kteří prošli jeho Kompasem, a bylo je
možné pro základní týmový skelet snadno použít.
Takhle vznikaly první týmy, kterými postupně prošlo několik desítek lidí; většinou jsme se
neznali, ale rychle jsme se dokázali sžít, i když to nutně neznamenalo, že se máme natolik rádi, že
spolu pak zajdeme na pivo… To nebylo vůbec podstatné… Prostě to tak vyšlo, že se sešli lidé, kteří
byli stejně naladěni. Nevím, jak moc pateticky to zní – ale s ochotou pomáhat lidem, se snahou a
možnostmi dělat něco skutečného v této situaci, něco, co je opravdu užitečné. Ne jenom být na
Majdanu, ale zabývat se činností, které si váží i společnost. Lidé tě respektují za to, co děláš, to je
taky důležitý faktor… Rizikem týmu a skupiny ale je, že pokud by se do čela dostal nějaký vášnivec
a fanatik, tak velmi snadno za ním celý tým poblázněně poběží… á bych běžel taky, tuším, že bych
takhle stádně zareagoval… Ale myslím, že se to u nás moc nestávalo, protože týmy byly postaveny
na prověřeném jádru lidí… Náš velitel nám nikdy nezadal úkol, o kterém bych si myslel, že je za
hranicí mé odvahy a mého odhodlání podstoupit riziko. Pokud do týmu dorazil nějaký nováček,
který měl příliš hrdinské a vlastně i nebezpečné sklony, tak se přes pevné jádro stejně nikam
nedostal a po několika službách odešel, protože nebyl spokojený s tím, jak to děláme, jemu se chtělo
běžet přede všemi. Ale problém ega je v případě jakékoliv skupinové práce běžný… I já, když o
sobě přemýšlím, bych asi nepřijal nabídku Tarase pracovat v týlu a balit jednotkám batohy do
akce… Je jasné, že tahle práce je extrémně důležitá, se špatně zabaleným zdravotnickým batohem
bychom byli v terénu ztraceni, ale pro mě to nebylo to pravé, chtěl jsem být v první řadě, možná
jsem se chtěl nebezpečí dívat do očí… Nevím.
Dodnes nevím, jaká chemie působí na tým, když jde do tuhého… Vím bezpečně o několika
situacích, kdy bych sám nepodstupoval riziko a neodvážil se jít do akce, protože strach by mi to asi
nedovolil, ale když jsme tam byli jako tým, tak jsem šel. Podobně to fungovalo i v rozhodování, co
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ještě je v našich silách a proveditelné a co už ne. Častokrát jsem si říkal, že něco nepůjde asi udělat,
že to je moc složité, pak, když o tom ve skupině diskutujeme, začínám si říkat, že by to možná šlo
udělat, a když ostatní řeknou, že to půjde, začnu si to myslet i já. Možná to takhle u ostatních
nefunguje a nevnímají to tak. Ale možná se tak dá vysvětlit i to, proč jsme na rozdíl od
profesionální záchranky působili v epicentru demonstrací, v místech, kam se oni nechtěli v žádném
případě pouštět. Přijeli a dál nešli, buď někdo šel za nimi, nebo jsme tam někoho donesli. Ptali se,
proč tam mají jít, když tam házejí kameny a střílí se. Byli jsme prostě jiní… my jsme se neptali.
Na druhou stranu byly naše týmy o velké trpělivosti; kdybych to spočítal, tak jsem celkem
odsloužil tři měsíce (od prosince do února), byl jsem skoro na všech zlomových dnech, a když byly
klidnější dny, tak jsem si bral služby jednou za tři dny. Skončil jsem odpoledne v práci a šel na
noční směnu na Majdan, ta byla do rána a pak zase do práce. Pro mě bylo tohle převlékání bundy
docela vysvobozující, myslím, že ti, kdo byli do Majdanu vnořeni pořád, jsou stále ve stavu napětí,
může to na ně mít hodně špatný vliv. Musí být nějaké přepínání, oni nesmějí být pořád v takovém
napětí a pod psychickým tlakem. A když člověk přepíná, třeba že já jsem šel do práce, asi to tak
bylo pro mě lepší, protože jsem neměl pořád stejné myšlenky, zabýval jsem se prací, můj mozek
trochu fungoval v jiném režimu. Pak jsem zase přišel, a bylo to lepší, než kdybych byl stále na
Majdanu. Docela hodně dní jsem takhle odsloužil, ale celkem jsem ošetřil kolem čtyřiceti osob;
když vezmu v úvahu, že nejvíce zraněných bylo v několika kritických dnech, tak většina služeb
byla spíš o té trpělivosti, čekání a zase čekání… A to také není pro každého… Lidé se někdy stávají
závislí na akci, na adrenalinu, a to je špatné znamení… U nás bylo potřeba se vyrovnat i s tím, že
celou noc prochodíš po barikádách na Majdanu a nikdo, vůbec nikdo tvoji pomoc nepotřebuje…
A pak tu máš další problém. Chaos mezi těmi, kteří naprosto spontánně skočí do již
existujícího chaosu a svými dobrými úmysly se nakonec stávají nebezpečím pro všechny okolo…
Říkám tomu syndrom neexistující stařenky. Když jsme byli na frontě, pocítili jsme, jak velký
problém nastává, když se v terénu pohybují různí lidé, organizovaní i neorganizovaní, kteří chtějí
pomáhat po své linii a nechtějí se moc dělit s ostatními o podíl na této pomoci… Stalo se nám to
přímo v Debalceve při evakuaci posledních osob, které se nemohli dostat z městečka sami… Měli
jsme seznam těchto osob a jejich adresy… Pro jednu stařenku jsme museli objet celé město a projet
velmi nebezpečný úsek … dojeli jsme tam, klepali na dveře – a nic. Sousedi, kteří také utíkali pryč,
nám řekli, že už je někdo odvezl, nějaká jiná organizace. Ale cesta tam i zpět byla velmi
nebezpečná, přes zóny, kde se střílelo. Takže riskovat život jen kvůli tomu, aby nám na místě řekli,
že už dotyčné někdo jiný odvezl… Není to moc dobrý. Když chceš záchrannou nebo humanitární
operaci centrálně řídit, potřebuješ mít v terénu jednotky, které mají své velitele a které postupují
pokud možno koordinovaně a respektují tu centrální autoritu… To je bohužel slabá stránka
dobrovolnických organizací, které tohle neumí, a myslím si, že by bylo hodně složité takový
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mechanismus spolupráce, sdílení a koordinace mezi nimi nastavit. Můžeš mít sebelépe fungující
organizaci, ale jsi stejně odkázaný na práci jiných skupin, a pokud se neřídí jasnými pravidly a
pohybují se na hranici emocí a chaosu, moc toho nakonec nepořídíš.
Dům Ukrajiny je místo, kde jsem vycítil, jak drobnosti někdy rozhodují o dalším běhu událostí a
jak se konflikt snadno ocitne ve fázi, kdy o jeho další eskalaci a vývoji rozhoduje spíš náhoda než
promyšlené kroky jeho účastníků. Stalo se to někdy v poslední dekádě ledna, myslím kolem 28.
ledna, kdy se do budovy během noci dostala početná skupina jednotek ministerstva vnitra, policie,
a to nepozorovaně. Dům Ukrajiny stál v týlu demonstrantů, kteří byli čelem otočeni k Majdanu a
zády právě k této budově. Lidé z davu se to nějak dozvěděli, zcela obklíčili dům a chystali se ho vzít
útokem… Nápadů byla spousta: vzít budovu útokem, podpálit ji, zapálit pod ní pneumatiky. Smrtící
dým by pak prošel rozbitými okny a zadusil vše živé uvnitř. Velká část těch nápadů by zaručeně
znamenala masakr policistů uvnitř a vedla by k obrovskému počtu obětí…Ti, kdo byli uvnitř,
neměli možnost jít ven, byli v pasti… Kombinace agresivní atmosféry a zahnání do kouta mohla
zase vést k nečekané protiakci ze strany ozbrojené policie a k velkým obětem na straně
demonstrantů… K tomu ještě obrovský mráz padající pod dvacet stupňů… Policie přišla s ne úplně
dobrým nápadem, kdy použila požární hydranty uvnitř budovy a stříkala vodu na demonstranty…
Stříkající voda, bez ohledu na sílu proudu, je v takovém mrazu mocná zbraň… Lidi částečně
zahnali, ale zároveň vytvořili z mramorového schodiště jednu velkou skluzavku, hodně
nebezpečnou pro obě strany… Tím si mimo jiné odřízli i potenciální únikovou cestu… Objevila se
myšlenka vyjednávat s policií a dát jim možnost poklidně z budovy odejít; nikdo nebude používat
násilí, obě strany se v klidu rozejdou… Dobrá myšlenka, velmi humánní a velmi civilizovaná…
Ale jak najdeš konsenzus mezi různými skupiny demonstrantů? Byla tu spousta skupin a hlavně
jejich velitelů, často samozvaných, a také spousta těch, kdo chtěli vidět krev; neexistoval jeden
hlavní velitel Majdanu… Byla to taková zvláštní demokracie v přímém přenosu, skoro referendum,
ale bylo stále obtížnější najít shodu, vždycky se našla nějaká vlivná skupina, která byla proti
smírnému řešení… Vyjednávání se ujal Taras a pár našich; byla to jedinečná šance, jak se díky naší
neutrální pozici chopit iniciativy a dosáhnout toho, že krev tentokrát nepoteče a nebudou zranění a
mrtví… K dohodě nad ránem došlo a policie opustila budovu, nikdo neuhořel, nikdo se neudusil
dýmem, nikdo nebyl zastřelen… Tak málo stačilo a historie mohla být jiná.
O zajetí nebo věznění si můžeš číst, můžeš to znát z kina, ale nevěřím, že se na něj dá nějak
připravit… Prostě tomu nevěříš, že tě může někdo jiný než policie nebo vojáci držet ve sklepě a
vyslýchat… Na Majdanu jsme se o riziku uvěznění bavili a riziko vnímali, ale vždy jsme to brali
tak, že nás nakonec pustí, protože neděláme nic nezákonného, děláme to pod oficiální organizací a

187

pořád jsme zdůrazňovali, že jsme neutrální, a navíc Červený kříž je velká organizace, která chrání
své dobrovolníky. Věřili jsme, že kombinace naší striktní neutrality a respektované organizace nás
ochrání, a že když nás někdo zadrží, bude muset být dodržováno právo a Ústava… A taky uvnitř
duše jsme doufali, že nakonec právo zvítězí nad bezprávím… Na východě to ale bylo jiné… Ještě
nezačala válka, probíhaly první demonstrace proti kyjevské vládě… Nebylo vlastně s kým
hovořit… Na ulicích byli lidé se zbraněmi, nebylo jasné, kdo je velitel, jaká je role milice, kde
vlastně je milice… Nebylo ani komu vysvětlovat naši úlohu, naši nestrannost a naši neutralitu… A
tak se i stalo, že nás zadrželi nějací muži se zbraní a začali vést svoje vyšetřování, kdo jsme, proč
jsme tam přijeli a co je naším cílem. Pro nás to bylo hodně nepřehledné, člověk se sám sebe ptá, jak
to, že mě zadržel někdo se zbraní, kdo není ani voják ani policista, a proč mu vlastně musíme
odpovídat na otázky. Ale zbraň dělá své a jiná varianta na stole nebyla… Vlastně byla, útěk, ale to
jsme tak nějak instinktivně cítili, že není správnou volbou. Jednomu, dvěma se podaří, ale co
ostatním, co s nimi bude? Bylo nás devět… K nám z Kyjeva se chovali lépe než ke kolegům, kteří
byli místní… Zase tu zapůsobil ten efekt malých komunit, tentokrát ale v neprospěch místních
kolegů… Nepřítele zvenčí sice nemiluješ, ale nepřítele zevnitř nenávidíš a v zacházení to je sakra
hodně znát… Nerad na to vzpomínám a nechci mluvit o detailech… Stále jsem ale věřil, že to
dobře dopadne, že se vše vysvětlí… Jen ten divný pocit, že ani nevím, kdo mě zadržel a kdo tomu
velí… Druhý den nás všechny propustili…
Vstát uprostřed noci z postele a cítit svíravý pocit na prsou… To byl můj noční strach, netušil
jsem, že vůbec existuje… Neskamarádili jsme se, ale zvykl jsem si na něj… Na Majdanu jsem ho
pravidelně cítil, když zazvonil telefon ve dvě hodiny ráno a někdo z kolegů naléhavě volal, abych
co nejrychleji dorazil na náměstí, protože propuklo násilí… Nesnášel jsem ten pocit a nesnášel
jsem těch několik minut, než jsem za kamarády doběhl… Už jsem si nemyslel, že to je taková
výhoda bydlet přímo v centru a mít vše po ruce. (…zasměje se…) Ale co jiného mi zbývalo, pocit,
že v tom nemůžu kolegy nechat, byl silnější… Že tam jsou moji kamarádi, lidé, které znám a
respektuji, oni to budou dělat, a já co? Řeknu, že nemůžu, že budu spát? Byl to působivý faktor.
Docela jsem si vytrénoval pevnou vůli a věděl jsem, že až budu na místě, tak to ze mě spadne.
Mozek mi v tu chvíli totiž vypnul všechny složité přemýšlecí procesy… Už jsem nebyl systémový
inženýr, už jsem si nepropočítával riziko noční operace, byl jsem stroj… Mozek přepnul na
jednoduchou aritmetiku, už jenom přijímáš rychlá a jednoduchá rozhodnutí – jdeš tam nebo jinam,
teď stojíš nebo jdeš, a nejdůležitější byl pocit, že nad nebezpečnou situací získáváš aspoň nějakou
drobnou kontrolu, aspoň tu informační… To hodně pomáhá… Víš, že horší než tady a teď to
nebude a už to může být jen lepší a třeba i díky tobě… A i na ty bezprostřední emoce v poli jsem si
vytvořil vlastní grif… Nikdy jsem se nedíval do tváře tomu, kdo trpěl a koho jsem ošetřoval…
Vím, že bych v tu chvíli začal prožívat jeho příběh, začal bych ho utěšovat a celkově bych se
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zpomalil a pak bych si doma vyčítal, že jsem mohl pomoct více lidem… Stalo se, že mi přišel
poděkovat jeden demonstrant, kterému jsem obvazoval nohu, a nevěřil, že jsem ho poznal až podle
toho obvazu na noze, ne podle obličeje… Dodnes nevím, jak vypadá tvář utrpení… A zřejmě je to
tak lepší.
To byla asi celá moje psychologie, víc jsem toho sám se sebou nedokázal… Neměli jsme s
kým to konzultovat, neměli jsme komu se svěřit… Ani doma to nepomáhalo, rodina a blízcí mě ve
všem podporovali, fandili, ale nerozuměli mým pocitům, když jsem se vrátil domů a měl jsem
mizerný den… Mluvit o mrtvých a zraněných je snadné, to umí kdejaký redaktor v televizi… Ale
cítit a dýchat pach zranění a smrti v ledovém vzduchu je úplně něco jiného… Slovník pro tenhle
jazyk asi ještě nikdo nevymyslel… Rozuměli jsme si jen s kolegy z týmu… A tým byl trošku jako
magnet, droga… Hodně mě to táhlo ven, právě kvůli fungující jednotce, malé skupině kolegů, se
kterou jsme vše prožívali. Když vše na Majdanu skončilo, pro mnohé byl konec týmu velkým
problémem, protože se situace změnila, začala být jiná, už nebylo zapotřebí něco dělat každý večer,
nějak riskovat… A pro mě taky, ale můj pocit nějaké ztráty vykompenzoval pocit radosti, že
skončilo utrpení… Ale tým mi chybí dodnes; vidíme se dvakrát za rok při výročí… Není to ono…
Určitě jsem se změnil, ale nic bych na téhle zkušenosti zpětně neměnil… Asi to tak vše mělo
být… Myslím, že bych prožíval větší stres z toho, že se okolo dějí tak hrozné věci a já nemůžu
nijak pomoct; znám lidi, kteří nechodili na Majdan, vůbec se toho neúčastnili, žili jakoby souběžně
s násilím a utrpením a z toho, co se v jejich městě děje, pociťovali větší stres než já… Bylo to na
nich vidět. Všichni měli přístup ke zprávám, pořád je četli, mysleli na to. Bylo to skoro jediné, co
všechny zajímalo, událost, co nás spojovala… Já ale mohl vyrazit na náměstí s obvazem v ruce a
ten stres kompletně spálit… Určitě mi Majdan dal to, že jsem víc zodpovědný, když něco
organizuju pro druhé, klidněji vnímám zranění, neděsí mě těžká zranění a krev… Na druhou stranu
se mi dodnes promítá před očima film z těch nejtěžších dnů, třeba z osmnáctého února… Tehdy se
ještě nestřílelo, ale docházelo k častým střetům, hodně lidí bylo zraněno. Bylo to hodně těžké,
protože nešlo pomoct všem a nebylo jednoduché pochopit, komu dát přednost. Vybavení nestačilo,
hodně lidí bylo v těžkém stavu… Tento den byl pro mě nejtěžší za celou dobu Majdanu a moc mě
ovlivnil. A já dodnes řeším, jestli nešlo něco udělat lépe, efektivněji a tím pomoct víc lidem; v tom
filmu nevidím samotnou podstatu utrpení a bolest, ale vidím ruce, rukavice, obvazy, brašnu,
čelovku, helmu, spoustu různých zranění a pořád si přehrávám, zda jsem si dobře nastavil priority
pro svoji zdravotnickou práci… Snad ten film jednou skončí, jsem z něj unavený.
Na Majdanu a na východní Ukrajině jsem určitě víc získal, než ztratil… A navíc už nejsem
jen manžel skautky, jsem skaut… Tedy ne oficiálně, ale pro svoji Olgu jsem zkoušky složil a je na
mě za to hrdá, děti taky… Možná ale neví, že po dalších zkouškách vůbec netoužím a rád se budu
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dál držet svého kopyta, svých počítačů… Sice mi za nic nepoděkují, ale aspoň mě z nich v noci
nebolí na prsou.
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5. Dima
Dima, majitel reklamní firmy, 35 let. Zapojil se jako zdravotník do ošetřování na Majdanu, když
Majdan skončil, věnoval se trénování jiných zdravotníků na východní frontě, později se zapojil jako
dobrovolník-bojovník a na frontě bojoval a současně plnil funkci taktického medika. Nakonec byl
oficiálně mobilizován a rok a půl strávil jako voják ukrajinské armády. Vyzkoušel si tak všechny
role, které ozbrojený konflikt nabízí; díky své trenérské pozici potkal celou řadu dobrovolníků i
profesionálů a také s ohledem na čas strávený na frontě a dobré systémové uvažování je schopen
velmi jasně, úsporně a věcně formulovat svůj názor na to, jak dobrovolnický systém fungoval v
jednotlivých fázích a jak by fungovat ideálně měl. Rozhovor s Dimou byl nejkratší, ale velmi
produktivní. Jelikož domluva byla, že nebudeme zacházet do osobních vzpomínek, pocitů a prožitků,
soustředili jsme se jen na technický popis systémových jevů, a proto i následující text je prakticky
doslovným přepisem Dimových myšlenek.
Nemyslel jsem si, že budu někdy vojákem a vůbec jsem netušil, že není voják jako voják. Během
svého působení na frontě jsem si vyzkoušel různé role. Nejdřív jsem byl nebojujícím
dobrovolníkem, který pomáhá bojujícím dobrovolníkům, pak jsem byl dobrovolným bojovníkem a
nakonec jsem byl mobilizovaným záložníkem, tedy vojákem. Každá role měla své, ať už dobré,
nebo špatné… Asi to tak mělo být.
Pracovali jsme během Majdanu jako zdravotnická jednotka Červeného kříže. Když měl Majdan
svůj vrchol za sebou, stalo se z něj místo piety a také místo, kde se nacházeli lidé, kteří neměli kam
jít, například ti z Krymu, nebo neměli důvod se vracet do své vesnice; z větší části to byli lidé z
venkova. Doma je nečekala žádná práce a tak stanovat v centru města byla pro ně lepší varianta…
Takže i my jsme se postupně začali jako jednotka rozpadat, neměli jsme nic na práci… Bylo pozdní
jaro, začátek května a já jsem náhodou navštívil trénink taktické medicíny. V té době to ještě byla
utajovaná informace, dosud jsem já ani mí kolegové vůbec neslyšeli o takovém pojmu jako taktická
medicína. Pochopil jsem, že dosud šlo jen o výběrový kurz pro elitní jednotky, ale hned po prvním
semináři mi začalo být jasné, že taktická medicína se hodně podobá té občanské, jenom má trochu
jiné priority. Pak, tak za dva až tři dny, kdy se už vědělo, že se u Slovjansku bojuje, mi můj parťák
řekl, že tam posílají bojovou jednotku, ale nevědí nic o medicíně, natož o taktické medicíně, a že
jim musíme aspoň něco odpřednášet. Odmítl jsem… Nejsme přeci ti praví, kdo by měli něco
takového učit. Ale pak jsem se nechal přesvědčit, že když to neuděláme my dva, tak to za nás nikdo
jiný neudělá a ti kluci odjedou na frontu se zcela nulovými znalostmi o takových elementárních
věcech, jako je zastavení krvácení… záchrana života… Uznal jsem, že tohle mi už dává smysl…
191

Takže jsme vyrazili, začali přednášet, začalo se nám dařit. Měli jsme úspěch. Zvali nás do různých
jednotek a oddílů, přednášeli jsme prakticky bez přestávky. Skoro to vypadlo jako putovní varieté s
nacvičeným číslem… Jen jsme nevybírali vstupné. (…poprvé a naposledy se zasměje…) Konflikt
mezitím sílil a rozrůstal se, první bojovníci se začali vracet do zázemí, začali fungovat bojové
rotace – tedy odjedeš na frontu, odsloužíš několik týdnů a vracíš se odpočinout domů… Tohle jsem
dosud znal jen z válečných filmů… A jak se první rotace vrátily na odpočinek domů, začali nám
lidé sami volat nebo psát, že znalosti a dovednosti, které jsme je naučili, opravdu pomáhají,
opravdu zachraňují lidské životy. Uvědomili jsme si, že nevykládáme jen teorii, ale praktické a
užitečné věci. Tohle už nebylo varieté…
Ale pozor, zatím se vůbec nebavíme o ukrajinských vojácích. Šlo jen o dobrovolnické
jednotky. Říkáme jim „dobrobaty“, tedy „dobrovolnické bataliony“. Ale aby sis nemyslel, že to byli
vycvičení vojáci v civilu, kteří se rozhodli jít bránit hranici. Ne, šlo o naprostou všehochuť, směs
všech profesí, všech věkových kategorií; vůbec nehrálo roli, jestli jsi byl v mládí na vojně, jestli
umíš zacházet se zbraní, jestli máš výcvik… Dvě ruce, dvě nohy a někde uprostřed hlava… Víc
nebylo třeba. Tyhle bataliony se shromažďovaly pod ochranou policie, národní gardy, armády…
Později jim dávali základní výcvik v délce dvou až tří týdnů, v lepším případě měsíc, a posílali je
nejkratší cestou na frontu. Tam chyběli lidé, tam bylo potřeba doplňovat stavy.
V té době jsem si také uvědomil, že má práce už nesouvisí s Červeným křížem a že by mé
současné působení bylo naopak v rozporu s jeho principy, a tak jsem přestal být dobrovolníkem
Červeného kříže a veškerý čas jsem začal věnovat frontovému životu. No a v létě jsem přestal být
instruktorem taktické medicíny, stal jsem se sám taktickým medikem a odjel jsem s jedním z
batalionů bojovat na frontovou linii. Už jsem nepřednášel, ale bojoval a v boji poskytoval první
pomoc zraněným kolegům. Byl to batalion policejní a celkem jsme tam byli tři taktičtí medici. Za
půl roku, v zimě, jsem se vrátil do Kyjeva, odpočinout si a vrátit se i na čas ke školením. Tentokrát
jsem už byl instruktorem taktické medicíny pro příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny. Netrvalo
dlouho a byl jsem v létě 2015 mobilizován; na rok a půl odvelen na frontu… Tenhle můj přerod z
dobrovolníka „občanské medicíny“ přes dobrovolníka „taktické medicíny“ až po vojáka v poli byl
vlastně logický. Cítil jsem, že už nebudu tolik užitečný s brašnou a obvazy v civilním poli a že
naopak největší utrpení právě probíhá v bojovém poli, tam bylo moje místo. Pravdou ale je, že já i
mí kolegové jsme tehdy jednali hodně emocionálně. Bylo to přesně v okamžiku, kdy byl sestřelen
Boeing MH17 nad územím východní Ukrajiny. A ještě silnější byl asi popud, když jsem v době
školení u dobrovolnických batalionů viděl, kdo vlastně jde dobrovolně bojovat na frontu. Byla tam
spousta starších osob, někteří již dávno za zenitem své síly, invalidé, lidé s chronickým
onemocněním, s fyzickým omezením… Já přeci nemohl zůstat sedět doma nebo jen pořád školit.
To byl bod přerodu z role instruktora do role bojujícího taktického medika. U ostatních kolegů
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zdravotníků to mohlo být podobné… A navíc tu byl ještě jeden velmi silný faktor. Televizní
vysílání. Od druhé světové války moje a předchozí generace neznala, co je válka na vlastním
území. Válka v Jemenu nebo invaze do Československa v roce 1968 tě od televizoru nezvedne, to
je tam daleko, to se tě netýká… Teroristický útok ve Francii tě už trochu nadzvedne a válka ve
vlastní zemi přímo nakopne. V televizním vysílání jsi mohl vidět každý den strašné zprávy z
frontové linie, strašnou tragédii v přímém přenosu; to vše diváka vnitřně vyčerpává… Je to
obrovský přísun negativní energie. A lidé přirozeně hledají vnitřní rovnováhu… Jít jako
dobrovolník bojovat na frontu je pro mnohé právě ta pozitivní emoce kompenzující všechna
negativa z médií… I já hledal rovnováhu.
Já sám jsem žádnou předchozí vojenskou přípravu neměl, vlastně měl – na papíře jsem byl v
záloze, měl jsem i hodnost, ale v reálném boji bych byl nepoužitelný, musel bych začít jako řadový
bojovník-dobrovolník. A vnitřně jsem cítil, že než jako řadový bojovník budu radši užitečný jako
zdravotník. Zformovat dobrovolníky pro situaci války nebo bojové situace není vůbec jednoduché.
Vše souvisí se dvěma silnými faktory. Jednak s psychologií daného člověka a jednak se situací, ve
které se nachází. Jsou dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit, ale nechtějí riskovat nebo si komplikovat
život. Řeknou si: budu mít funkci zásobovače a budu jen převážet materiál, bez ohledu na svoji
specializaci a bez ohledu na vzdělání. Jiný si řekne, že vozit ponožky do skladu může přeci každý
hlupák, kdežto já jsem elektroinženýr, a tak budu jako dobrovolník nabízet právě tuto dovednost a
budu mít na starosti radiové spojení na frontové linii. A třetí si řekne, jsem sice inženýr,
„superinženýr“, ale chci bojovat, nechci ani vozit ponožky, ani sestavovat radiovou síť, chci střílet.
A vliv situace, ve které se dobrovolník nachází, má také velkou váhu. Podstatná část dobrovolníků
v bojových oddílech byli lidé, kteří utrpěli z nepřátelské strany nějakou újmu.
(„Tomu nerozumím…“)
Za vším hledej propagandu a promyšlený způsob psychologického boje… Někdy stačí jen postrčit,
naťuknout, zažehnout jiskru a válečné hrůzy se rozpohybují samy od sebe… Stačí tomu jen dát
prostor a funkční strukturu. Lidé v Rusku denně viděli strašné zmanipulované záběry z východní
Ukrajiny, jak se tam znásilňuje, vraždí, a to ženy, děti, starce… A za vše můžou fašisti z Kyjeva…
V tom byla ukrytá podprahová výzva… Obyčejní lidé jsou potom v šoku; představ si nějakého
traktoristu uprostřed široké Sibiře, který přes den jezdí s traktorem a večer si dá láhev vodky; ten
když tohle vidí a slyší, hned druhý den ráno se sebere a jede… Jede bojovat… Na stranu
spravedlivých. Takových jednoduchých chlapů přijelo na východ Ukrajiny hodně, přijeli z dálky,
byli povzbuzováni alkoholem a drogami – ostatně tohle se dělo na obou stranách – a hledali
způsob, jak se vybít, hledali vhodné cíle a hlavně fašisty. K tomu ještě vezmi v úvahu fakt, že
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Doněck byl jedním z nejbohatších měst Ukrajiny, jezdí tam po silnicích auta za miliony…
Obyčejný chlap z ruské vesnice si uvědomuje, že doma ho nečeká nic zvláštního, jenom ten traktor,
alkohol, možná manželka a jednoduchý život. Ale tady, tady je za hrdinu, bojuje přeci s fašisty. A k
tomu všemu se tu nějací boháči, „buržousti“, prohánějí drahými auty… On ale má zbraň… To je
dost pádný argument, že?… A pro něj znamení, že má na to auto právo… Protože přece dělá
dobrou věc a ti boháči musí být nějak potrestáni. Začíná brát a brát… Příběh pokračuje dál… Když
se ti zemí proženou takovéhle tlupy, na místě zůstávají zlomení lidé. Bylo to jako za Stalina, na
koho se ti zlíbilo, mohl jsi napsat udání, stížnost. Je jedno, jestli byl chudý, nebo bohatý… Měli
jsme v jednotce dobrovolníky, které mučili, protože někdo žárlil na jejich dosavadní úspěšný život
nebo na jejich holku, a tak zavolal, poslal udání… Přijela tlupa, dotyčného odvezla, unesla, mučila
ve sklepě… Tohle vůbec nebyl ojedinělý případ. No a tihle mučení, ponížení a zlomení lidé, měli
před očima jen jediné… Vrátit se a vyrovnat účet… Vendeta se tomu říká… A nejsnazší cesta k
odplatě je dobrovolnická jednotka. Tihle dobrovolníci nechtěli vozit ponožky ani zapojovat
radiostanice, tihle chtěli jenom bojovat, chtěli zabíjet…
Neexistuje jen jeden prototyp dobrovolníka. Potkal jsem hodně různých lidí, obyčejných…
Potom hodně opravdu bohatých lidí (i milionářů), někdo pomáhal přímo, někdo prostřednictvím
někoho dalšího. V podstatě jsou to všechny sociální vrstvy, jenom v různých procentních podílech.
Teď třeba v Slovjansku je spousta žen, které jsou původem z Doněcku nebo Luhansku, podnikaly
tam, ale vše jim vzali. Teď jsou dobrovolnicemi v armádě… Jsou tam právě proto, aby se pomstily
za to, co jim udělali, vzali nebo koho jim z blízkých zabili, ponížili… A ani to není o konkrétní
povaze… Člověk může být flegmatik, ale společnost na něj zatlačí, aby se také zapojil. Jako
v Izraeli – ten, kdo nebyl na vojně, není členem společnosti… Jako by nebyl…
Mikroskopem hřebíky nezatloukej… To se u nás takhle říká. Otázka efektivního využívání
dobrovolníků je opravdu klíčová a hrozí, že to s nimi dopadne jako s tím mikroskopem. Když
přemýšlím o tom, jak moc efektivní může být práce dobrovolníka, je důležité pochopit souvislost
mezi dobrovolníkem a systémem, do kterého vstupuje. Pokud neexistuje systém nebo je systém
chybně nastaven, produktivita dobrovolníků je hodně nízká a má tendenci ještě dál klesat.
Inteligentní a přemýšlivý člověk, který se stane dobrovolníkem, si moc dobře uvědomuje, k čemu
se používá jeho čas, zdroje a potenciál. Systém může dobrovolníky buď přijímat, ignorovat nebo
odmítat. Pokud systém odmítá přijmout dobrovolníky, tak ti se pokusí jednou, podruhé, někdo to
zkusí ještě potřetí, ale většina nakonec odejde. A odejde s hořkostí. V systému, který dobrovolníky
neodmítá, ale zato je ignoruje, tedy si jich nevšímá, bude dobrovolník sice pomáhat, ale efekt, tedy
jeho přínos, nebude moc velký. Když ale systém dobrovolníky přijímá, tedy je podporuje, tím
vlastně i říká: „Ano, přineste, přijďte, pomozte, dobře to děláte.“ Je to lepší než odmítnutí, protože
člověka jsme podpořili, ten je nadšen, ovlivňuje tím ostatní, i když možná to, co přinesl, není teď
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úplně zapotřebí. A když už systém přijímá, přichází na řadu regulování přijímané pomoci – „super,
přinesl jsi vodu, to je důležité, ale víš, teď už je vody dost, teď potřebujeme teplé ponožky“. Ten
dobrovolník pak všem vypráví, jak jeho voda zachránila lidi; my si sice uvědomujeme, že ty
dodatečné litry už možná ani nepotřebujeme, ale když mu řekneme, aby je odnesl zpátky, bude si
myslet, že jsme ho odmítli a odnese si s sebou i něco negativního. Tohle se přesně u nás na
Ukrajině dělo: systém na začátku vyžadoval, pak ignoroval a nakonec začal odmítat. Částečně je to
správné, částečně ne…
Na frontě jsme dobrovolníky extrémně nutně potřebovali v roce 2014, v roce 2017 už to
armádě škodilo… Když armáda nedokáže svými silami organizovat evakuaci obyvatel z ohrožené
oblasti, je opravdu nezodpovědné spoléhat se na dobrovolníky. Proč je důležité mít propracovaný a
připravený systém? Protože funguje bez ohledu na situaci, funguje za slunce i za deště… Pokud ale
spoléháš jen na dobrovolníky, nebudeš usínat se stoprocentní jistotou, že až bude potřeba, zafungují
tak, jak mají. Dobrovolník nemá závazky. Dnes ti řekne, že přijde, pak mu do toho něco vleze, a
zítra už nepřijde a v lepším případě se omluví, v horším se to dozvíš, až když je pozdě. Slíbí, že
doveze vodu, ale nakonec nedoveze. Proč? Nevyšlo mu to… Pokud tohle ale zkusí udělat
v systému, který funguje, pak ví nebo brzy zjistí, že mu to projde jednou, maximálně dvakrát.
V tomto ohledu je správné, že systém v určitou chvíli odmítá dobrovolníky. Ale musí se to udělat
správně z pohledu koordinace sil a prostředků. Tohle byl náš vnitřní problém. Zdědili jsme systém,
který se nechce měnit, je starý, ortodoxní a sovětský; my ale chceme, aby byl moderní, aby byl
„NATOvský“. Musíme se naučit přemýšlet a dívat se dopředu. To stále neumíme. Nesmíme jen
přemýšlet o tom, co potřebuji tady a teď, ale také o tom, co budu potřebovat zítra a kde to budu
potřebovat. Měli jsme světové šachisty, ale nenaučili jsme se hrát šachy… Být o několik tahů
napřed. Tím jsme ztráceli potenciál. Když někdo přinesl potraviny s nízkou trvanlivostí, v lepším
případě jsme mu jen dokázali poděkovat, ale nevěděli jsme, co s nimi budeme dělat, nestihli jsme je
využít a museli jsme je nakonec vyhodit. Přetavit nabídnutou pomoc v efektivnější podporu jsme
moc neuměli. A to není jen věc systémová, ale i komunikační. Když chceš systém dobrovolníků
regulovat a budeš to dělat necitlivě, lidé se urazí a pak tě pomluví. Sociální sítě jsou mocnou
zbraní.
Navíc velký počet dobrovolníků nikdy neudržíš pohromadě. To jsme zažili na Majdanu i na
východě. Dobrovolníci nejsou stejnorodá skupina. Mají různou motivaci, zájmy, cíle. Postupem
času se začne někdo nad tou hromadou profilovat, vznikají dobrovolnické svazy, které někdo začne
vést, a pak se objeví i ti, kteří o tom začnou jen krásně mluvit a psát, ale jinak jsou k ničemu. V
takový okamžik je kriticky nutné najít tyto vedoucí a lídry a naučit se je koordinovat. Tím dostaneš
pod kontrolu odlišné názorové skupiny. Ve chvíli, kdy nad dobrovolníky zavládne pocit
organizovanosti a řádu, začne to na ně působit i preventivně tak, aby se zabránilo vlivu extrémistů
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uvnitř dobrovolníků. Lídři s autoritou a charismatem povedou svou skupinu v zájmu spolupráce s
ostatními skupinami tak, že skupiny samy odmítnou extrémně uvažující jedince… Ano, i
v dobrovolnických oddílech má být armádní struktura. Bylo hodně příkladů, kdy vyšší důstojníci
byli řadovými bojovníky v dobrovolnickém oddílu a podřizovali se celé struktuře. Prostě všichni
chápali, že musí být subordinace, že bez ní bude chaos. Oddíl, ve kterém vládl chaos, zahynul… Na
rozdíl od dobrovolníků v době míru existuje u válečných dobrovolníků ještě jeden důležitý faktor.
Zbraň. I když se to může zdát jako protimluv, tak zbraň dobře disciplinuje. Pokud totiž nedodržuješ
disciplínu, můžeš zabít sebe nebo kamarády; jiní pak klidně zabijí tebe nebo tě pošlou do vězení.
Takže ať chceš nebo ne, ve válce platí pro dobrovolníky armádní kultura… Bez ní to zkrátka
nejde… Příběhů, kdy někdo usnul během služby, a celá jednotka byla zničena, není málo. Možná
nejsou všechny pravdivé, ale dokážou zastrašit a disciplinovat. I fámy mohou být výchovné… A
taky se málokdy stává, že by se na frontě nestřílelo; takže chápeš, že tam v té díře neležíš jenom
tak. To všechno má vliv.
Na druhou stranu se u lidí hromadí únava. Člověk přijel, na začátku byl v šoku, pak si zvykl,
později si ale uvědomil, že už dál nemůže, že je na pokraji psychického zhroucení. Proto vlastně
existují rotace a směny; čím drsnější jsou podmínky, tím častější rotace mají být, je to hodně
důležité. Tím snižuješ i počet dezercí… Myslím, že u nás se stávalo velmi zřídka, že by člověk
utekl a nepřišel druhý den do služby, tak maximálně deset procent… O lidech na frontě panuje
spousta mýtů… Podle toho, co jsem já měl možnost vidět – a díky své instruktorské roli jsem
potkal skutečně hodně dobrovolníků i vojáků –, tak procento duševně vyšinutých lidí bylo opravdu
malé, ne více než jedno procento. Byli to lidé, kterým se jejich porucha v době nepokojů a války
ještě více zhoršila, a oni se zapojili do bojových jednotek… Je zajímavé, že na frontě jsem potkal
mnohem míň spontánně agresivních lidí než tady, v mírovém zázemí. Když klidným a vyrovnaným
lidem rozdáš zbraně, zpravidla si dokážou rychle poradit s namachrovanými opilými a agresivními
týpky. Takže jsem nějaké výrazné projevy spontánní agresivity neviděl. Ale co je zajímavé…
Konflikt na východní Ukrajině není úplně typický, protože má u nás několik fází. První fází byl
Majdan, během kterého bylo několik okamžiků agresivity, střílení, mrtvých, ale bylo jich relativně
málo. Velké množství lidí se cítilo jako hrdinové, stáli bok po boku, před sebou štíty, v rukách tyče,
všude kamery a fotografové… Když potom přijeli na frontu, tak pochopili, že když se všude střílí,
jsou naprosto bezvýznamnými pěšáky, vůbec na nich nezáleží a vůbec nic na nich nezávisí… Když
probíhá dělostřelecký útok, jsi absolutní nula, nestojíš v řadě, nedržíš hrdě štít a baseballovou
pálku, ale ležíš zabořený do hlíny, zleva jeden, zprava druhý, a čekáš, že tě další granát rozpráší…
Byla to zkouška pro jejich psychiku… Včera hrdinou, dnes jedním z mnoha… Mnozí z nich si jeli
na frontu ani ne tak pro slávu, ale pro uznání – tam na Majdanu jsme zvítězili, tady teď taky rychle
zvítězíme. Místo toho se psychicky rozložili… Byli nulami, číslem na seznamu, prachem v hlíně…
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Jednotky se u nás vytvářely za různých podmínek a měly různá složení. Například já jsem se
stal součástí jednotky tady v Kyjevě, zformovali jsme se zde a společně odjeli jako jeden tým, kde
každý dopředu přijal svoji roli… Jiní nemuseli mít takové štěstí a odjeli na frontu jako jednotlivci a
zapojili se do již vytvořených jednotek… Museli si najít své vlastní místo… Dá se to přirovnat ke
scéně z filmu, kdy člověk vchází do vězeňské cely. Není jasné, kdo v ní je; je několik variant, jak se
chovat. Je to různé a neexistuje univerzální recept… Ve tvém oddíle můžou být normální chlapi,
můžou tam být trestanci, inženýři nebo stavitelé… Potkal jsem manažery a ředitele firem, kteří
říkali, že uniforma pro ně není problém, je to z pohledu hierarchie stejné, jako když v práci chodili
v saku, sžili se s tím nečekaně rychle a dobře… Také jsem ale potkal kluky, kteří se celý život
zajímali o nějakou bojovou taktiku, koukali na vojenské filmy, ale nebyli pevní zevnitř, měli strach
a dostávali hysterické záchvaty… Fronta nebyla taková, jakou znali z filmů, a síla z posilovny jim
byla nanic, když uvnitř byli slaboši… Tohle se ale těžko předpovídá. S jistotou se dá o
dobrovolnících říct jen to, že dospělí muži začínají hned vytvářet hierarchii, která může být hodně
odlišná. Může to být chaos tvořený z lidí, kterým je jedno, co se děje, hlavní je pro ně alkohol, nic
jiného je nezajímá. Může ale vzniknout i tvrdá hierarchie, pevná jako u vojáků – tohle taky není
úplně správně. Můžou fungovat i na principu kamarádských vztahů…
Když chceš mít opravdu efektivní systém, tedy systém, který přijímá lidi-dobrovolníky do
svých řad, musíš nastavit vstupní filtry, tedy zavést personální management. Musíš mít nejen
systém přijímání, ale také systém třídění lidí a systém zbavování se prvků, které se ti do systému
nehodí, a to tak, aby všichni s těmito procesy souhlasili. Když zapojíš superkvalifikované lidi do
nefunkčního nebo neexistujícího systému, jejich výkon bude katastroficky slabý a brzy ti utečou.
Někdy je lepší mít průměrný systém pro průměrné dobrovolníky a dosáhneš mnohem lepších
výsledků. I když jsou pro tebe kvalifikovaní profesionálové hodně důležití, prim hrají základní
znalosti, základní tréninky, tzv. soft skills, tedy schopnost naučit se pracovat v týmu a podobně.
Existuje pěkné video o tom, jak američtí vojáci vedou rozcvičku pro vojáky z Iráku. Američané
skáčou jednotně, ale dvacet vojáků z Iráku skáče takhle (…ukazuje zmatečné mávání pažemi…),
nedokážou cvičit jako jedna struktura. A lidé musí pracovat jako struktura. Když podstoupí nějaké
tréninky, už budou znát určité věci, na základě toho se s nimi dá pracovat dál. Když ale přichází
velké množství lidí bez zkušeností, kteří nevědí nic, systém bude muset investovat hodně času do
jejich přípravy.
Dochází tu ale ke konfliktu mezi pohledem člověka, který do systému vchází, a pohledem
systému na lidi, kteří do něj vstupují. Pokud vycházíme ze sebe, pak chceme, aby naše znalosti,
zkušenosti a dovednosti byly maximálně využité. Pokud vycházíme ze systému, tak systém musí
pochopit, že existuje milion různých lidí a je zapotřebí najít deset filtrů, kterými tito lidé musí projít
bez ohledu na jejich zkušenosti. Zdá se mi, že by bylo dobré, kdyby se systém orientoval na nějaký
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průměr, ale zpravidla se vojenský systém orientuje na nejnižší IQ a kvalifikaci. Je jasné, že ti, kdo
mají vyšší úroveň IQ a kvalifikaci, rozumí všemu už za nějakou krátkou dobu. Když vypukne válka
a zastihne tě nepřipraveného, tak veškerou přípravu musíš drasticky zkrátit. Jestli nějaký bojový
přípravný kurz normálně trvá tři měsíce, tak nyní to musíš stihnout třeba jen za týden. Pomocí filtru
identifikuješ ty nejhloupější a pošleš je například do týlu, na frontu pošleš ty s vyšší kvalifikací…
Máš-li totiž průměrně kvalitní a dobře nastavený systém, dosáhneš s průměrnými lidmi průměrných
až nadprůměrných výsledků. Týden přípravy je sice málo, ale nezbývá než se vše ostatní naučit za
pochodu…
Na Ukrajině to bylo tak, že obzvlášť v roce 2014 první tři až čtyři měsíce byl takový
nedostatek lidí, že přijímali skoro každého. Pokud jsi připravený a ochotný zemřít kvůli své vlasti,
tady máš zbraň a odteď jsi součástí jednotky, trénink nepotřebuješ, vše se naučíš v akci…
Samozřejmě byli lidé, kteří se ohrazovali, že nejsou připraveni, že potřebují trénink, takové posílali
do nějakého jiného oddílu. Zdá se mi, že první dobrovolníci byli většinou lidé s vysokou úrovni IQ
a sebeuvědoměním, kteří se považovali za součást státu. Když viděli, že se systém nafukuje a
začíná fungovat, tak sami odešli. Pro systém je zdravější, když postupně odejdou ti, kteří byli
potřeba na začátku jen proto, že nikdo jiný nebyl, a nahradí je ti, kteří se buď naučili, nebo přeučili
dělat věci správně. Obecně je zdravé podchytit ten správný okamžik, kdy dobrovolnický systém už
existuje paralelně vedle profesionálního, a nastává tak čas na jeho zrušení. Zkrátka je duplicitní, a
pokud je potřeba splnit jeden úkol a použiješ k tomu dvě paralelní struktury, vzniká soutěž a
konflikt. U nás na Ukrajině jsme se postupně setkali s dalšími problémy s tím spojenými. Jednak je
špatně, když válka trvá dlouho a je intenzivní; lidé, dobrovolníci, začínají být unavení a odcházejí;
nebo když nastane opačný extrém, kdy naopak není již tolik bojových aktivit, a dobrovolné
jednotky se začnou nudit. Když je nemáš pod tvrdou kontrolou, velmi snadno jejich činnost
přeroste do lupičství a banditismu. To se stalo i nám na Ukrajině. Lidé přicházeli a přicházeli,
systém neměl strukturu, a když pro ně přestala být práce a navíc nad nimi nikdo neměl efektivní
kontrolu, snadno se to zvrtlo.
V dobrovolnickém systému velmi snadno narazíš na jeho hlavní limit. Vinu a trest. I když
vybuduješ sebelepší systém, který dobrovolníky přijímá, reguluje jejich chování a třídí je podle
kvalifikací a dává jim základní vstupní znalosti a dovednosti, tak nastane jeho nejtěžší zkouška
ohněm, a tou je dilema, co dělat, když jedinec udělá chybu, vědomou chybu, přestupek nebo trestný
čin. Jak ho můžeš potrestat? Podle mě otázka kontroly, motivace a trestu je nejsložitější. Jak by šlo
potrestat člověka, který přišel dobrovolně? Nemáš žádné zákonné právo jej fyzicky potrestat. Když
k tomu přidáš ještě fakt, že ten, koho budeš trestat, má u sebe zbraň, je to ještě složitější. Pokud
systém není dost pevný ve svých základech, potrestáš člověka tím, že jej pošleš pryč, ale on někde
o pět metrů dál bude pokračovat ve své činnosti. Čím dřív ale budou jasná pravidla, která regulují
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jednání jedinců, tím dřív půjde regulovat to, co se týká porušení pravidel, tedy trestu. Situace
můžou být různé. Třeba voják, kterého nadřízený objeví ráno na stráži opilého. Když máš funkční
systém, předáš ho vojenské policii a ta zahájí jeho stíhání. A to bez ohledu, zda jde o
profesionálního placeného vojáka, nebo o dobrovolníka. Všichni spolu dělají stejnou práci. Pokud
ji někdo dělá neprofesionálně, tak profesionál není a není podstatné, jestli má zkušenosti, nebo ne,
prostě musí dělat práci profesionálně… Když systém nemáš pevný, jak to bylo u nás na začátku,
tak mu odebrali zbraň, zmlátili ho a poslali pryč.
Pak máš ale jinou, dokonce komplikovanější situaci. Třeba přijde chirurg, nějaký dobrý.
Pošleš ho za prvním zraněným, on ale udělá něco špatně… Sice je dobrým chirurgem, ale neumí
zastavit krvácení v polních podmínkách. Ptáš se ho, jak to, že raněnému nepomohl a ten zemřel…
Pokrčí rameny a odpoví: „No, nevyšlo to.“ Jak ho můžeš potrestat? Je lékař, je dobrovolník, možná
plnil úkol, na který nemá kvalifikaci, možná pochybil profesně, možná jen zazmatkoval… Zde máš
možnosti omezené… Když máš dostatek lidí na práci, můžeš ho zbavit práce. Ve fázi, když všichni
čekají na práci a najednou se objeví úkol, ale zájemců je moc, ho můžeš vynechat. Pak ale přijde
fáze, kdy jsou všichni unavení nebo práce je více než těch, kteří nabízejí pomoc, a někdo přitom
pracovat musí; nezbývá ti než být rád za každou pomoc a na trest zapomenout. Další variantou
trestu je, že pracovat bude ten, kdo se provinil, a to třeba v době, kdy jiní nechtějí. Například jedna
věc je mít noční hlídku od devíti do jedenácti večer, a jiná věc je hlídat od čtyř do šesti ráno. Tomu
se u nás říká „psí směna“, kdy tělo chce fyziologicky spát a ne hlídat. Takže můžeš poslat hlídat
viníka a ostatní nechat spát.
Ale pozor, trest musí být odpovídající. Když voják během hlídky vypije nějaký alkohol a pak
mu jenom řeknou, ať to příště nedělá, není to trest. Dnes je oblíbené vojáka omluvit tím, že se napil
proto, že jistě prožívá psychické trauma nebo potřebuje pomoc psychologa. To je ale hloupost.
Když totiž nenásleduje trest, společnost si potom myslí, že je to tak v pořádku, je možné to dělat.
Proto čím větší je přestupek, tím tvrdší má být trest. Když je přestupek velký a trest není dost tvrdý,
otevírá se cesta k tomu, aby se takové přestupky opakovaly…
A vůbec nejsložitější je zodpovědět otázku efektivnosti dobrovolníků při vojenských
operacích. Předně je těžké ji změřit, není podle čeho. Jsou dílčí příklady vysoké efektivity
dobrovolnických jednotek na frontě, ale většinou, pokud dobrovolnická činnost není dobře
koordinována a kontrolována, tedy když ti chybí ten systém, je málo efektivní. Je potřeba odlišit
efektivitu informační od efektivity výkonové. Ta informační efektivita je součástí širší vojenské
mobilizační strategie – společnost ví a vidí, že lidé pomáhají, že lidé pracují, že lidé bojují. Tato
informační hodnota je někdy na celé věci nejdůležitější. Ale z pohledu reálné pomoci, tedy z
pohledu výkonové efektivnosti, je pomoc dobrovolných bojovníků málo efektivní, alespoň podle
mě. Například dobrovolnické bataliony měly malý počet lidí, zahrnovaly tak šedesát, osmdesát až
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sto lidí, není to tedy batalion, ale rota. Třeba se nějaké bojové operace účastnila brigáda, tak osm
set až tisíc lidí, a taky batalion. Hromadné sdělovací prostředky pak popisovaly, že batalion něco
zvládl a všichni se stali hrdiny dne, ale ve skutečnosti jeho role byla minimální… Je to kombinace
PR a informačního boje, kterým aktivizuješ a mobilizuješ obyvatelstvo a zároveň vysíláš signál
nepříteli. A navíc informace mají velký vliv i na možnosti zdrojů. Když veřejně řekneš do médií, že
akce nějakého batalionu byla úspěšná, a vyzveš lidi, ať pošlou peníze, začnou ti chodit miliony,
které se dají rozumně použít. Stejně tak medializace opravdového příběhu deseti hrdinů ti dokáže
od televizoru zvednout a motivovat tisíce dalších. Postupně tak dokážeš populaci přepnout do
válečného módu. Získáš je pro válku. Někdy je to pro národ jediná cesta: žít válkou, aby válku
přežil…
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6. Pět zpovědí v jedné výpovědi (závěry)
Svých pět vypravěčů jsem si velmi pečlivě vybíral336, přesto jsem k rozhovorům přistupoval s
velkou nejistotou, jaký bude výsledek. Po jejich skončení jsem ve všech případech pocítil vnitřní
nadšení z poutavého rozhovoru a zároveň obavu, jak z pořízené nahrávky získat to podstatné pro
moje studium a výzkum. Potřebovalo to čas. A také více porozumění kontextu doby, situace a
koneckonců i duším mých vypravěčů. Sám nahraný rozhovor by mi k pochopení komplexních
souvislostí nestačil. Proto jsem se musel rozpomenout na všechny předchozí rozhovory, které jsem
s aktéry vedl, a ještě se několikrát do Kyjeva vrátit, vyhledat je a dále je poznávat, i bez mikrofonu
a třeba i při nočních procházkách Kyjevem.
Všichni, Káťa, Taras, Dima, Aleksander a Roman, ve mně zanechali stopu osobní, ale i
výzkumnou. Metoda, kterou jsem pro jejich zpovědi nakonec použil, mi pomohla, abych vůbec
dokázal propojit svět osobní výpovědi člověka a odborného zaměření své práce. Taras ve mně
vzbudil velký respekt svými schopnostmi nadchnout a motivovat lidi pro dobrou věc, a přitom
zůstávat rovnýma nohama na zemi; v případě Káti jsem byl zavalen neuvěřitelně silnými zážitky a
posedlostí konat dobro; Roman mě upoutal svojí obětavostí; Aleksander zase obrazem úplně
obyčejného člověka schopného překonat sama sebe a začít dělat neobyčejné věci a Dima
neuvěřitelnou schopností vystihnout podstatu věci a velmi stručně a bez přípravy formulovat jasnou
vizi toho, co je třeba systémově učinit. Nevím, jaká je Káťa obchodnice, Roman zoolog,
Aleksander programátor, Taras vedoucí tábora a Dima voják, ale všichni dokázali v jednom
okamžiku přijmout novou roli ve svém životě a v této roli odehrát několik významných epizod.
S každým z nich se spolupracovalo trochu jinak. Zatímco Aleksander s velkou rozvahou
vážil každou myšlenku, Roman byl častokrát tajemný a Taras během rozhovoru stačil vyřídit
několik důležitých telefonátů, tak v případě Dimy a Káti šlo o opravdu intenzivní a objemnou
výpověď, kterou by bez diktafonu ani nešlo jinak zaznamenat. Případ Dimy byl specifický v tom,
že nechtěl tolik hovořit o sobě a svých zkušenostech, ale jeho zájem se soustředil na otázky
fungování systémů a hledání ponaučení z chyb, které zažil. Na Tarasovi se podepsala únava z
posledních nezvykle dynamických let, na Romanovi určitá roztrpčenost ze zranění, které možná
zanechá následky, z Káti bylo cítit, že svoji cestu „po bojištích“ v sobě ještě neuzavřela; Aleksander
se několikrát nostalgicky zamyslel nad událostmi, které jsou již čtyři roky staré; z Dimy bylo cítit,
že těžké dny pro Ukrajinu ještě neskončily.
S odstupem času hodnotím i to, že každý vypravěč mi pomohl otevřít svět spontánních
dobrovolníků z jiného úhlu. U Aleksandra to bylo velmi praktické propojení osobního, pracovního
a záchranářsko-dobrovolnického života („přes den pracuji, v noci zachraňuji“), Roman mi
336

Celkem jsem se setkal s patnácti záchranáři a z nich si vybral pět.
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představil osud člověka, který při záchraně jiných byl sám raněn („bez ohledu na zranění bych do
toho dnes šel znovu“); Taras poodkryl, jak důležité je být dobrým manažerem v krizových chvílích,
a přitom se pevně držet morálních principů („za límec vyhodím každého, kdo ohrozí naši neutralitu
a nestrannost“); Káťa mi ukázala, jak může dobrovolník vsadit ve prospěch vyšších cílů vše, co má
(„bezpečí mých dětí nebylo v tu chvíli důležité, šlo o naši svobodu“), a Dima alespoň obecně
naznačil, jak důležití mohou být dobrovolníci, když při obraně státu selže armáda („efektivita
využívání dobrovolníků je pro každý systém klíčová“).
Zasazení mých pěti „vypravěčů“ do světa tradičního humanitárního systému má více
aspektů. Taras, Aleksander, Roman, Dima a Káťa jsou bezesporu humanitárními aktéry, neboť po
dobu krize přijali roli spontánních dobrovolníků. Každý sice na jinou dobu a s různou intenzitou,
ale všichni splnili potřebná kritéria. Okamžik jejich zapojení nastal spontánně, neplánovaně a jako
reakce na vnější impuls (dramatické události na Majdanu, bití studentů, rostoucí násilí represivních
složek), nebyli před tím organizováni a připravováni na podobnou událost a zapojili se bez ohledu
na případný finanční nebo materiální prospěch. Oproti dobrovolníkům z řad Cajun Navy se však
rozhodli, že své další působení spojí výhradně s tradiční organizací Červeného kříže. Jen Káťa byla
výjimkou a její motivace a osobní příběh ukazují, že má více společných rysů se spontánními
dobrovolníky typu Cajun Navy (jistá míra frustrace po skončení Majdanu, která pramenila z
těžkopádného fungování formální organizace UkČK, a snaha dělat věci lépe, než je dělá systém).
Na začátku Majdanu se všech pět dobrovolníků rozhodlo projít tréninkem Červeného kříže,
přijmout riskantní roli v prvosledovém oddílu a být tak nejblíže situacím, které si doslova žádají
nejvyšší stupeň humanity, záchranu lidského života. Aby mohli tuto roli plnit, byli ochotni přijmout
tradiční hierarchickou strukturu UkČK, akceptovat C2-model používaný v UkČK při krizových
stavech a především se ztotožnit se základními humanitárními principy, jež byly a jsou pro tuto
práci hlavním předpokladem. Těmito třemi posledními znaky se všech pět odlišovalo od
dobrovolníků typu Cajun Navy. Mohlo by se zdát, že právě z těchto důvodů je nemůžeme řadit
mezi spontánní dobrovolníky. Myslím si, že tento pohled by nebyl správný. Na spontánní
dobrovolníky je třeba pohlížet jako na velkou množinu jednotlivců, kteří s různou motivací, avšak
po stejné cestě putují („konvergují“) k místu události, aby se nezištně zapojili do záchranných,
likvidačních a obnovovacích prací. Na této cestě si v zásadě mohou vybrat mezi dvěma
„dopravními prostředky“. Buď vytvoří „spontánní organizaci“ s omezeným časovým mandátem a
minimálními omezeními pro svoji činnost (jako Cajun Navy), nebo se připojí k „formální
organizaci“, přijmou její organizační pravidla a hodnotové principy (jako UkČK). Ani jedna
varianta jim neubírá na statusu spontánních dobrovolníků, rozdíly budou patrné pouze ve způsobu a
formě, v jaké budou své humanitární poslání naplňovat.
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Ve zpovědích se odrážejí tři různé epizody ukrajinského dění. Jednak tu je Majdan se svojí
revoluční atmosférou a násilím, jež má pouliční charakter, a postihuje jen ty, kteří na Majdan
přijdou protestovat. Z faktorů působících na humanitární systém a jeho proměnu zde mnoho
impulzů nenajdeme. Snad jen technologie dodávají demonstrantům vyšší kvalitu v jejich koordinaci
a komunikaci (i zde se používala aplikace Zello), ale nemění podstatu tradičního humanitárního
systému. Hlavní důvod spočívá v tom, že na straně aktérů je situace přehledná a všichni, kdo jsou
účastníky, jsou i osobami zasaženými a část z nich se vyděluje jako osoby pomáhající. Protože jde
o klasický boj na barikádách, tak „osoby pomáhající“ zde v převážné většině představují osoby
podporující revoluční dění. Prakticky jen UkČK se zhostil tradiční humanitární role a poskytoval
nestrannou a neutrální pomoc všem a pro všechny vypravěče byly tyto principy klíčové a dávaly
jejich práci smysl. Přitom na Majdanu se pohybovalo mnoho dalších pomáhajících osob, které ale
pro svoji aktivní účast na dění tyto principy nenaplňovaly a ani naplňovat nechtěly. Majdan byl
tedy situací, kde tradiční pojetí humanitárního systému dává smysl a nedochází k erozi jeho
základů, naopak.
V další fázi, kterou ve zpovědích najdeme, se epicentrum dění přenáší na východ Ukrajiny
a zde je možné v některých zpovědích (hlavně u Aleksandera) najít náznaky neduhů a chyb, jichž
se tradiční systém v místě událostí dopouštěl právě pod vlivem měnících se parametrů, které byly
popsány v první části této práce. Velké a nepřehledné množství nových aktérů, včetně spontánních
dobrovolníků a různých jejich skupin a odnoží, militarizace humanitární pomoci, privatizace
humanitární pomoci, vliv technologií na koordinaci a komunikaci (např. spontánní týmy
samořízené přes Facebook), finanční toky v podobě remitencí a crowdfundingu podporující pomoc
na východě. Aleksander, ale vlastně i Káťa si všímají nedostatků, kterých se tradiční systém
dopouštěl (například špatná koordinace profesionálů a dobrovolníků, paralelní systémy existující
vedle sebe, duplicity v pomoci), z nichž nejvíce vyniká případ Avdijivky, kde naprosto selhalo
vnímání jejích obyvatel jako aktivních aktérů a všichni skončili jako pasivní příjemci pomoci.
„C2-model“ řízení je jistě nutný v bojových oblastech, nicméně za jejich hranicí se ukazuje, že jiný,
více participativní a pluralitní model řešící konkrétní problémy, by vyhovoval více.
Postřehy od Dimy patří čistě do bojové zóny a jasně vypovídají o tom, že potenciál
spontánních dobrovolníků pro případ bojových operací nebo obrany země je obrovský, ale že
zároveň je také velmi křehký právě pro svoji nepřipravenost, živelnost a organizační
komplikovanost. Dima mi umožnil vhled do velmi citlivé problematiky, ale jeho závěry jsou prosté.
Tradiční (v tomto případě armádní) systém byl ve velmi špatném počátečním stavu, a tak byl i
velmi rychle vyčerpán. Nastoupil spontánní dobrovolnický systém, který byl záchranou pro
vyčerpaný tradiční systém, ale vinou svých negativ a špatného uchopení se posléze stal přítěží a
nežádoucím přívěskem rehabilitujícího se tradičního systému. S větší nebo menší mírou hořkosti
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byl spontánní systém od toho tradičního částečně odpojen a částečně dovnitř integrován. Tento
příklad ukazuje na selhání, které jsem popisoval ve čtvrté kapitole II. části věnované optimálnímu
uchopení spontánního dobrovolnictví. Na Ukrajině se oba systémy nedokázaly včas spojit, propojit
ani se dostatečně integrovat. Pokud by k tomu došlo, tak by podle Dimy optimálním modelem
řízení byl opět „C2-model“, což je možné vztahovat k bojovému kontextu. Kontext v tomto případě
sehrává velkou roli.
Po rozhovoru s Dimou zůstala ve vzduchu nevyřčená myšlenka, že kdyby si Ukrajina
mohla zopakovat část své vojenské historie, určitě by již nepodcenila propojení mezi tradičním a
spontánním systémem při přípravě obrany státu. Její lepší manažerské zvládnutí by možná
zabránilo některým fatálním selháním a ztrátám, ke kterým na Ukrajině došlo.
Jestliže případová studie Cajun Navy ukázala, jak snadno spontánní dobrovolníci dokážou
přerůst a nahradit tradiční záchranný systém a jaký mají přesah až do otázek souvisejících nejen s
politikou, ale i s vnitřní bezpečností státu, tak zpovědi ukrajinských záchranářů vypovídají o tom,
kdy má své místo a význam zachování hodnot, principů i řídících mechanismů tradičního systému
(Majdan) a kdy je naopak žádoucí aktivovat participativní a pluralitní (na řešení problémů
zaměřený) systém i na úkor „velitelského systému“ (východní Ukrajina) a kdy celá problematika
symbiózy obou systémů přechází do otázky vnitřní a vnější bezpečnosti státu. Jestliže ze závěrů
Cajun Navy plyne poučení a doporučení pro krizové manažery zaměřené na katastrofy, tak ze
zpovědí ukrajinských záchranářů (a především Dimy) plyne poučení a doporučení pro vojenské a
bezpečnostní plánovače a manažery.
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IV. ZÁVĚR
Ve své práci jsem se zaměřil na otázku, zda humanitární systém, jak jej známe v dnešní podobě,
skutečně došel na konec své cesty, zda vyčerpal veškerý potenciál. Současně s tím jsem zkoumal,
jakou roli v tomto procesu hrají spontánní dobrovolníci, jedni z hlavních humanitárních aktérů,
kteří jsou nejen systémem, ale i odbornou veřejností přehlíženi. Položil jsem si tři výzkumné
otázky:
1. Mění se humanitární systém tak zásadním způsobem, že je nutné přijmout nové paradigma
a opustit tradiční koncept?
2. Mění se role dobrovolníků v humanitárním systému a má tato změna vliv na systém
krizového řízení?
3. Lze teze o měnícím se humanitárním systému a měnící se roli dobrovolníků ověřit na
vlastním příběhu konkrétních spontánních dobrovolníků?
Odpovědí na tyto tři výzkumné otázky se dostávám k závěrečnému zhodnocení. Humanitární
systém byl vytvořen a dodnes je používán na základě předpokladů pocházejících z dob, kdy
humanitární svět vypadal úplně jinak. Systém mezitím zbytněl a jakékoliv pokusy o reformy
skončily nezdarem a tento nezdar si v různých souvislostech a v různém pojetí připouštějí všichni
důležití aktéři. V první části práce jsem identifikoval hlavní spouštěče těchto změn, zpřesnil tezi o
krizi humanitárního systému a ukázal, že drobnými opravami se systém nedaří změnit k obrazu
turbulentního humanitárního světa a že je nutná celková změna jeho architektury a paradigmatu. V
závěru první části naznačuji některé experimentální modely a řešení (model „Komunitního
záchranného fondu“) jako východiska z krize tradičního humanitarismu, které však vyžadují
podrobnější rozpracování.
V druhé části jsem se pak soustředil na jednoho z důležitých a velmi podceňovaných
aktérů, na spontánní dobrovolníky, a ukázal jsem, že i v tomto případě platí stejné závěry. Role
spontánních dobrovolníků se natolik změnila, že systém krizového řízení, který k nim má nejblíže,
nemůže bez celkové reformy využít jejich potenciál. Dobrovolníci zároveň tento systém ohrožují
zvenčí tím, že zakládají systémy vlastní, paralelní. Přitom cesta pro integraci je možná, svět
dobrovolníků je schopný se adaptovat na prostředí „příkazů a kontroly“ (C2-model). Přínosem pro
„C2-model“ by nebylo pouze navýšení kapacity pro záchranné práce, ale i vyšší flexibilita a lepší
koordinace díky technologiím, které by si dobrovolníci s sebou do systému přinesli. Naopak pro
fázi obnovy, kdy „C2-model“ působí již těžkopádně, se otevírá prostor pro model založený na
205

kooperaci a na pluralitním řízení. V závěru druhé části práce proto formuluji několik základních
praktických doporučení pro krizové manažery profesionálních složek.
Ve třetí části jsem na konkrétních výpovědích pěti ukrajinských záchranářů odhalil, že
realita je natolik komplexní, že tradiční systém nemůže být zcela opuštěn, neboť jeho role v
exponovaných situacích (ozbrojeného násilí nebo konfliktů) je stále aktuální a sami aktéři si
neumějí představit, že by jej mohl nahradit systém jiný, lepší. V tomto bodě se nepotvrdily závěry z
prvních dvou výzkumných otázek. I přes turbulentní změny v okolním prostředí existují situace,
kdy tradiční humanitární systém založený na tradičních humanitárních principech je funkční cestou,
jak efektivně snižovat utrpení lidí (zejména při ozbrojeném násilí a konfliktech). Naopak v
kontextu tzv. „protahované krize“ na východní Ukrajině v Donbasu se ukazuje, že tradiční systém
opět naráží na své hranice a sami aktéři (mí „vypravěči“) to tak i vnímají. To odpovídá mým
závěrům z první a druhé části práce.
Zcela nečekaný vhled do oblasti vojenských operací a situace na východní Ukrajině mi
umožnil Dima, poslední z „vypravěčů“. Těžiště jeho zpovědi se odehrává na frontové linii a
pohled, který nabízí, je pohledem vyzrálého systematika ve vojenském kabátě. Téma zdánlivě
nesouvisející s humanitárním systémem se naopak ukazuje jako klíčové pro pochopení vztahů mezi
tradičním systémem (zde vojenským) a spontánními dobrovolníky (zde frontovými dobrovolníky).
Paralela s humanitárním systémem je ale přesná. Tradiční systém se ve své kritické chvíli rozpadá a
nezbývá, než jej dočasně nahradit systémem dobrovolnickým, a to jen do doby, než je krize
zažehnána. Neschopnost včlenit dobrovolnický systém do svého modelu řízení, koordinace a
plánování je věrným zrcadlem toho, co se odehrává ve světě humanitárním. Přesto i zde v závěru
třetí části přináším doporučení a zamyšlení nad možnou symbiózou obou systémů, byť v
podmínkách válečných.
V této práci jsem již nenašel prostor pro podrobnější rozpracování alternativ k tradičnímu
humanitárnímu systému a pouze jsem naznačil možnou cestu. Sice to nebylo cílem mé práce, ale
hledání alternativ si zasluhuje větší pozornost, neboť jsou vodítkem pro následnou diskusi o
budoucnosti a vhodné participaci všech aktérů (nejen spontánních dobrovolníků, ale i místních
komunit, obecně zasažených osob apod.). Tím ponechávám prostor pro navazující analýzy mých
kolegů.
Naopak bych byl rád, kdyby závěry plynoucí z druhé a třetí části týkající se doporučení pro
oblast krizového a vojenského řízení a jejich propojení se sférou spontánních dobrovolníků byly
využity v českém prostředí na úrovni strategického plánování a přípravy na katastrofy. Uvolnění
některých myšlenkových a plánovacích stereotypů v této oblasti dokáže propojit tradiční systém s
novými prvky, zvýšit kapacitu a akceschopnost humanitárního systému, a tak přispět ke snížení
utrpení v době válek a katastrof.
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Seznam používaných zkratek
ALNAP

Active Learning Network for Accountability and Performance

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů jihovýchodní Asie)

CHS

Core Humanitarian Standards

CRS

Catolic Relief Service

DAC

Development Assistance Committee

EMDAT

Emergency Events Database

FBI

Federal Bureau of Investigation
(Federální úřad pro vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti)

HPFP

The Homeless People’s Federation Philippines

ICRC

International Committee of the Red Cross (Mezinárodní výbor Červeného kříže)

IFRC

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
(Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce)

INGO

International non-governmental organization (mezinárodní nevládní organizace)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IS

Islámský stát

MIT

Massachusettský technologický institut (Massachusettský technologický institut)

MSF

Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic)

NATO

North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)

NGO

Non-governmental organization (Nestátní nezisková organizace)

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

OIC

Organisation of Islamic Cooperation (Organizace islámské spolupráce)

OSN

Organizace spojených národů

PRT

Provincial Reconstruction Team (Provinční rekonstrukční tým)

SCF

Save the Children Fund

UkČK

Ukrajinský Červený kříž

UNHABITAT

United Nations Human Settlements Programme Start Highlighting
(Program spojených národů pro lidská sídla)

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
(Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)

UNICEF

United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN)

UNISDR

United Nations Office for Disaster Risk Reduction
(Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof)

UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Start Highlighting (Úřad pro koordinaci humanitárních organizací OSN)

USAID

United States Agency for International Development
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