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rozhovory proběhnout. Tato interview byla bolestná především pro oběti sexuálního násilí, 

jež byly v době jeho spáchání nezletilé. Rozhovor s nimi i s jejich rodinami byl o to tíživější, 

že tito lidé vkládali do výzkumu naději na řešení své situace. Přestože v tomto ohledu byli 

zklamáni, inspirovali mne alespoň k vytvoření přílohy s doporučeními pro lokální i 

mezinárodní aktéry konžského ozbrojeného konfliktu, týkající se redukce sexuálního násilí a 

genderové nerovnosti v DRC. Tato doporučení i další závěry mého výzkumu se budu snažit 

aplikovat podle mých možností v praxi při mé další práci v Africe. Přála bych si, aby jednou 
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konžské ženy, dívky, muži i chlapci mohli žít beze strachu z ozbrojeného konfliktu, z život 

ohrožující chudoby a ve svobodě od všeho násilí, včetně sexuálního.  

     Mé díky patří i těm respondentům výzkumu, kteří se pod tlakem okolností sexuálního  

a dalšího děsivého násilí dopouštěli. V nemálo případech byli i oni a jejich rodiny obětmi 

strukturálního válečného násilí, nebo byli nuceni stát se jeho svědky. Kongo mě naučilo 

nikoho nesoudit; mé představy o „pachatelích“ vzaly zasvé při hlubším proniknutí do 

podstaty konžského válečného násilí. Zločiny nelze omlouvat, lze je ale analyzovat, 

interpretovat, a pochopit jejich strukturální podstatu, kdy je jedinec vtažen mašinérií 

občanské války ve spirálu násilí, jíž nelze individálně čelit beze změny samotné její esence. 

Přála bych si, aby můj výzkum mohl sloužit svým malým dílem té části veřejného mínění, 

která se zabývá situací v DRC a její změnou. 
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1. Úvod 
 

„Proč to udělali? Aby mě zabili. Zabili tak celou mou rodinu, naši komunitu.“ 

Obět sexuálního násilí, 14 let, DRC 

 

Mezi nejrůznějšími typy násilí se svou paradoxností vymyká násilí sexuální povahy. 

Oproti ostatním druhům útoku je ojedinělé v tom, že využívá podstatu svého opaku  

– fyzického vyjádření pozitivních emocí, lásky nebo alespoň vzájemné přitažlivosti. Tento 

svým způsobem fascinující paradox, za normálních okolností v běžném mezilidském styku 

nepochopitelný, je v době míru vysvětlován lékaři jako “pseudosexuální akt”, postrádající 

sexuální potřebu, vykonávaný psychicky narušeným jedincem
1
 s vážnou emoční poruchou 

podmíněnou geneticky (jde-li o sadistickou úchylku) nebo narůstající závažnou deprivací 

(často začínající v dětství a spojenou s nenávistí k určité ženě nebo k ženám jako takovým). 

Tato deprivace může vyústit v sexuální útok hnaný slepým vztekem (kdy primární motivací 

je zabití oběti) nebo agresí potvrzující dominanci útočníka (kompenzujícího vlastní frustraci  

a pocity méněcennosti).
2
 Nejde tedy o neúnosnou sexuální potřebu muže provokovaného 

lascivní ženou, ani o čin mentálně handicapovaného jedince, který se nedovede ovládat, ani  

o agresi sexuálně frustrovaného muže, jenž nemá jinak možnost dobrovolného sexu. Většina 

agresorů má v době činu možnost dobrovolného sexu s jednou či vice partnerkami  

/ partnery.
3
 

Zásadní otázkou potom je, proč se pachateli sexuálního násilí stávají původně emočně 

zdraví lidé v nestandardní situaci kontextualizované používáním násilí, a to v poměrně 

značné míře. Tento výzkum si proto klade obecný cíl zjistit příčiny sexuálního násilí 

v ozbrojeném konfliktu; specificky se zaměří na důvody systematického sexuálního násilí 

v průběhu ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice Kongo (DRC). Práce představuje 

originální kvalitativní výzkum této tematiky, s využitím spektra provedených rozhovorů 

s obětmi i pachateli tohoto typu násilné činnosti, a tedy s maximálně personalizovaným  

a intimním vhledem do zkoumané problematiky. Rámcovými teoretickými východisky 

                                                             
1 Mužem či ženou – přestože jde ve většině případů o mužské pachatele, ženy se také stávají pachatelkami 

přímého i nepřímého (nátlakem zprostředkovávaného) heterosexuálního i homosexuálního sexuálního násilí. 
Z důvodů genderové vyrovnanosti je v práci použito genderově neutrálního gramatického tvaru, avšak 

v případech, kdy je užit mužský rod, jde o terminus technicus (např. psychologický  kriminalistický termín 

„agresor“, „pachatel“ apod.), který je zde chápán genderově neutrálně a neindikuje automaticky jedince 

mužského genderu. 
2 Groth, N.: Men Who Rape, New York, Plenum Press 1979, s. 2. 
3 Tamtéž, s. 6. 
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výzkumu jsou feminismus, sociální konstruktivismus, okrajově potom diskurzivní analýza, 

evoluční biologie (pojatá nově z feministického hlediska) a antropologické vhledy do 

sociálního vývoje konžské společnosti. 

     Výběr předmětu případové studie byl motivován unikátností sexuálního násilí v DRC, jež 

vykazuje extrémní intenzitu
4
 a rozsah, zcela nesrovnatelné se sexuálním násilím v naprosté 

většině jiných konfliktů (až na několik výjimek, mezi něž patří například druhá světová válka 

(cca 100 000 obětí v Berlíně, 40 000 v Nankingu spolu s 200 000 ženami vykonávajícími 

nucenou prostituci),
5
 genocida ve Rwandě (100 000 - 250 000 obětí) nebo válka v Bosně  

a Hercegovině (60 000 obětí) či v Sierra Leone (60 000 obětí).
6
 DRC je s odhadovanými 

(možná až mnohonásobně) více než 200 000 obětmi pro výzkum sexuálního násilí obecně 

ideálním případem právě z důvodu této jedinečnosti. V jiných konfliktech, jako například 

v Salvadoru, na Srí Lance nebo v israelsko-palestinském konfliktu bylo obětí sexuálního 

násilí ve srovnání s uvedenými válkami výrazně méně.
7
 Navíc je DRC vhodným případem 

z hlediska praktické realizovatelnosti výzkumu, protože ozbrojený konflikt zde dále 

pokračuje a obětí stále přibývá (dle organizace Lékaři bez hranic bylo obětí sexuálního násilí 

za první tři čtvrtletí roku 2019 přes 2 300
8
). Je tak možno provádět kvalitativní výzkum 

v terénu přímo na místě. Pro pochopení obecnějšího kontextu jsou v několika následujících 

podkapitolách shrnuty základní politické, ekonomické a sociální parametry DRC. 

 

1.1. Ozbrojený konflikt v DRC a jeho politické pozadí  
 

      Demokratická republika Kongo byla založena roku 1960 (pod názvem République du 

Congo
9
), kdy získala samostatnost od koloniální nadvlády Belgie. Prvním prezidentem se stal 

Joseph Kasavubu a premiérem vůdce národa v boji za nezávislost, levicově orientovaný 

                                                             
4 Bastick, M., Grimm, K., Kunz, R.: Sexual Violence in Armed Conflicts, Geneva, Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces 2007, s. 42. 
5 Wood, E. J.: Sexual Violence During War: Variation and Accountability, in: Smeulers, A., van Sliedregt, E., 

eds., Collective Crimes and International Criminal Justice: An Interdisciplinary Approach, Antwerp, Intersentia 

Publishers 2010, s. 310. 
6 UN: 2014, Sexual Violence: a Tool of War (Background Note), on-line 

https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf, 

s. 1. 
7 Wood, E. J.: Sexual Violence During War: Variation and Accountability, in: Smeulers, A., van Sliedregt, E., 

eds., Collective Crimes and International Criminal Justice: An Interdisciplinary Approach, Antwerp, Intersentia 

Publishers 2010, s. 307. 
8 Le Figaro: 2019, Est de la RDC: Augmentation des violences sexuelles, online https://www.lefigaro.fr/flash-

actu/est-de-la-rdc-augmentation-des-violences-sexuelles-20191218. 
9 Od roku 1964 République démocratique du Congo. 

https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf
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Patrice Lumumba, který byl ale o rok později zavražděn separatisty v provincii Katanga za 

podpory tehdejšího velitele ozbrojených sil, Josepha Mobutu „Sese Seka“, a západních 

mocností (USA a Belgie). V témže roce (1960) byla vyhlášena ústava nového státu (Loi 

Fondamentale) na základě dohody konžských politických představitelů s belgickou vládou. 

Ústava byla kompromisem mezi federálními a unitárními tendencemi.
10

 

     Stát, nově vzniknuvší na půdorysu předchozí belgické koloniální državy, disponoval 

obrovskou rozlohou 2 345 000 km
2 

(již nyní, konkrétně v roce 2019, obývá 85 milionů lidí). 

Východ a západ země je přitom stále rozdělen neprostupnou džunglí, jež se rozkládá na 

nesmírné ploše a prakticky tak člení stát na dvě poloviny. Toto rozdělení je dále podpořeno 

odlišnou etnickou strukturou obyvatelstva a jiným jazykem v obou částech (na západě se 

nejvíce používá jazyk lingala, zatímco na východě svahilština). Otázka administrativního 

členění státu hrála už při jeho vzniku významnou roli. Unitaristé chtěli vytvořit silný 

centralizovaný stát. Oproti tomu federalisté zastávali názor, že pro demokratické řízení státu 

je nejvýhodnější i nejpraktičtější volbou federální unie, složená z regionálních států 

s vysokou mírou autonomie. Konžská ústava byla nakonec kompromisem mezi těmito dvěma 

idejemi. Nově vzniklý stát byl téměř federací, se systémem provincií vedených guvernéry.
11

 

     Podstatnější vliv na další vývoj než ústavně zakotvené normy však měl konkrétní politický 

vývoj. V roce 1965 provedl Mobutu Sese Seko v zemi vojenský převrat, kterým uchvátil 

moc, jíž disponoval v neztenčené míře až do roku 1996, kdy vypukl první konžský konflikt. 

Mobutu se po převratu prohlásil prezidentem a v roce 1971 přejmenoval stát na Zaire. Tento 

název byl poté používán až do konce Mobutova režimu.
12

 Mobutu posléze zavedl systém 

etnické rovnováhy, kdy pro snížení rizika povstání jednotlivých provincií zavedl pravidlo 

stanovící, že státní úředníci nesmějí pracovat v provincii, z níž pocházejí. Toto pravidlo však 

podněcovalo entické tenze, protože občanům provincií dávalo pocit, že je ovládají cizinci.
13

 

Navíc byl takto potlačen přirozený vývoj občanské samosprávy, jenž byl postupně nahrazen 

klientelistickým systémem, založeným na osobních kontaktech a úplatcích. Federální vláda  

                                                             
10 Weiss, H., Nzongola, G.: 2013, Decentralization and the DRC – an Overview, on-line 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-

001CC477EC84%7D.pdf, s. 3. 
11 Weiss, H., Nzongola, G.: 2013, Decentralization and the DRC – an Overview, on-line 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-
001CC477EC84%7D.pdf, s. 4. 
12 Fish, S., Kroenig, M.: The Handbook of National Legislatures: a Global Survey. Cambridge, Cambridge 

University Press 2009, s. 159. 
13 Weiss, H., Nzongola, G.: 2013, Decentralization and the DRC – an Overview, on-line 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-

001CC477EC84%7D.pdf, s. 6. 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
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i administrativní správa provincií se běžným občanům vzdálily, což bylo spolu s korupcí  

a utlačujícím vojenským režimem živnou půdou pro nespokojenost, rebelii a nárůst etnického 

napětí. 

     Mobutu Sese Seko etnických tenzí v provinciích využíval pro upevnění vlastní vlády 

podle pravidla „rozděl a panuj“. V roce 1992 etnické napětí vyústilo ve vysídlení jednoho 

milionu Kasaianů z provincie Katanga v rámci etnické čistky podporované tamním 

guvernérem.
14

 V Severním Kivu roku 1993 došlo k výbuchu občanského násilí, jenž si 

vyžádal 10 000 životů, přičemž dalších 250 000 lidí bylo vnitřně vysídleno.
15

 V té době se 

také vyostřily politické, sociální i ekonomické problémy státu a Mobutova moc začala 

slábnout. Revoluční tendence kulminovaly v povstání spojené s občanskou válkou.  

     Východní Kongo a zejména provincie Severní Kivu a Jižní Kivu jsou nejen geograficky 

oddělené od západu země džunglí, ale jsou také odlišné etnicky a z hlediska historického 

vývoje. Navíc se ve východním Kongu nachazí většina obrovského nerostného bohatství 

země (kobalt, koltan, uran, diamanty atd.)
16

 

     K ozbrojenému konfliktu v Kongu výrazně přispěla i občanská válka a genocida ve 

Rwandě, po jejichž skončení v roce 1994 se nově etablovala vládnoucí strana Rwandan 

Patriotic Front (RPF) prezidenta Paula Kagameho, původně paramilitární skupina složená 

z tutsijských vysídlenců v Ugandě, která do Rwandy vtrhla z Ugandy s cílem uzurpovat moc 

z rukou vlády Hutu
17

, porušující hrubě lidská práva Tutsi (i Twa) žijících ve Rwandě. Úspěch 

RFP donutil k přesunu více než milion hutuských uprchlíků (včetně pachatelů zločinů proti 

lidskosti a členů Interahamwe) na východ DRC, kde již byli zabydlení Tutsiové z předchozí 

uprchlické vlny („Banyamulenge“).
18

   

     Mobutu rwandské imigraci nebránil v rámci své zmíněné snahy o politické rozdělení 

opozice na etnické bázi. Místní bantuské kmeny jako například Nande nebo Hundi však 

nepřijímaly uprchlíky s nadšením, protože jim zabírali cennou zemědělskou půdu, základní 

                                                             
14 Weiss, H., Nzongola, G.: 2013, Decentralization and the DRC – an Overview, on-line 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-

001CC477EC84%7D.pdf, s. 7. 
15 Vlassenroot, K.: Conflict in the Great Lakes Region – How Is It Linked with Land and Migration?, Natural 

Resource Perspectives, No. 96 (March 2005), s. 2. 
16 Amnesty International: 2005, North-Kivu: Civilians Pay the Price for Political and Military Rivalry, on-line 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/, s. 1. 
17 Bantuské tvary názvů etnik jsou uváděny pro přehlednost v singuláru i plurálu bez plurálové předpony ba- 

(kromě případů, kde je předpona zaužívanou součástí názvu i ve světové odborné literatuře, např. BaKongo). 
18 Vlassenroot, K.: Conflict in the Great Lakes Region – How Is It Linked with Land and Migration?, Natural 

Resource Perspectives, No. 96 (March 2005), s. 2. 

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6C11449-2260-E211-8EAC-001CC477EC84%7D.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/
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prostředek obživy v oblasti afrických Velkých jezer. Mobutova akceptace (dalších) 

rwandských imigrantů proto pomohla roznítit vypuknutí konfliktu, v jehož počátku došlo 

k masakrům uprchlíků (zejména Tutsi) místními kmeny
19

 Tutsiové žijící v DRC byli 

napadáni i bývalými členy Interahamwe, uprchlými ze Rwandy. RPF poté proto roku 1996 

využila konžského konfliktu k útoku na uprchlické tábory v Jižním Kivu, které byly 

využívány Interahamwe k organizaci vpádů do Rwandy.
20

  

     Motivací Rwandy pro boj s Mobutovým režimem bylo kromě eliminace Interahamwe 

spojenectví s Ugandou, jež podpořila RPF ve rwandské občanské válce. Uganda využila 

oslabeného vlivu Mobutovy vlády ve východním Kongu k řešení dlouhodobě vyostřených 

vztahů. Napětí ve vztazích mezi prezidentem Mobutu a jeho ugandským protějškem 

Yowerim Musevenim bylo založeno především na jejich rozdílném politickém směřování. 

Museveni viděl Mobuta, spolupracujícího s USA, jako zástupce západního imperialismu, 

zatímco Sese Seko přikládal přílišnou váhu levicovému zaměření Museveniho režimu.
21

 

Mobutu tak podporoval Sudán, znepřátelený toho času s Ugandou. DRC i Sudán podporovaly 

ugandské protivládní milice operující zčásti na konžském území, čímž Museveniho 

provokovaly nejvíce. Ugandský prezident proto již v roce 1994 uvažoval možnost Mobutova 

svržení spolu s jeho konžskými odpůrci.
22

 

     V neposlední řadě hrálo roli v ugandském a rwandském angažmá v DRC tamní nerostné 

bohatství, především pak diamanty. Občanská válka v DRC zajistila přísun nerostů i valut do 

nejen do Ugandy a Rwandy, ale i do dalších států účastnících se později konfliktu, jako 

například do Zimbabwe. Existují důkazy exploatace konžského nerostného bohatství těmito 

státy. Obchod s konžskými minerály měl například až osmiprocentní podíl na zahraničního 

obchodu Rwandy mezi lety 1999 – 2000. V Ugandě vzrostl podíl exportovaného koltanu 

v letech 1998 – 1999 třikrát, přestože na ugandském území se koltan netěží. Konžský konflikt 

výrazně napomohl růstu ugandského HDP a navýšení rozpočtu na obranu.
23

  

                                                             
19 Prunier, G.: Rebel Movements and Proxy Warfare: Uganda, Sudan, and the Congo, African Affairs, Vol. 103, 

No. 412 (2004), s 368. 
20 Lemarchand, R.: The Dynamics of Violence in Central Africa, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 

2009, s. 245. 
21 Prunier, G.: Rebel Movements and Proxy Warfare: Uganda, Sudan, and the Congo, African Affairs, Vol. 103, 

No. 412 (2004), s 368. 
22 Tamtéž, s. 369. 
23 Samset, I.: Conflict of Interests or Interests in Conflict? Diamonds & War in the DRC, Review of African 

Political Economy, No. 93/94 (2002), s 475. 
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     Vlastní ozbrojený konflikt v DRC začal v roce 1996, kdy se na východě země pustila 

vzbouřenecká frakce Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 

(AFDL) vedená Laurentem Kabilou s vojenskou i politickou podporou Rwandy a Ugandy do 

boje s režimem prezidenta Mobutu. V roce 1997 dobyly hlavní město Kinshasu a po 

Mobutově útěku do exilu se prezidentem stal Kabila.
24

 Mezinárodní komunita reagovala 

rezolucemi orgánů OSN na ukončení konfliktu, snahami o mediaci míru a mírové odstoupení 

Josepha Mobutu. Předními aktéry se zde staly USA a Jihoafrická republika v čele s Nelsonem 

Mandelou, jenž zastával roli hlavního mírového vyjednavače.
25

 Mírové ujednání však zcela 

opomenulo opoziční skupiny, které nedostaly prostor k formulaci a prosazení svých zájmů. 

Šlo o legitimní politické strany a lídry, kteří získali v letech předcházejících konfliktu 

značnou část voličů na východě země. Prezident Kabila tyto strany nadále vynecháva l 

z mocenského uspořádání státu, jež nabývalo stále autokratičtější podoby.
26

 

     Reakce se dostavila v podobě druhého konžského konfliktu, resp. občanské války, která 

probíhala v letech 1998 – 2002 a do níž bylo zapojeno množství povstaleckých skupin  

i cizích mocností, v první řadě Rwanda, Uganda a Angola, okrajově potom Sudán  

a Zimbamwe. Rwanda a Uganda nyní podporovaly vzbouřence, zatímco Sudán a Zimbabwe 

spolu s Angolou podporovaly vládu prezidenta Kabily. Konstelace bojů byla díky množství 

aktérů mimořádně složitá, fakticky proti sobě bojovaly: 

 vláda DRC proti skupinám rebelů 

 vláda Rwandy proti DRC 

 vláda Ugandy proti DRC 

 Uganda a Rwanda proti Angole a Zimbabwe 

 Uganda proti Rwandě 

 Rwandou podporovaní rebelové proti rebelům podporovaným Ugandou 

 vláda Burundi proti rebelům z Burundi 

 vláda Angoly proti UNITA a jejím stoupencům 

 Mai-Mai proti vládě Rwandy a proti Rally for Congolese Democracy  

/ Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) 

                                                             
24 Fish, S., Kroenig, M.: The Handbook of National Legislatures: a Global Survey. Cambridge, Cambridge 

University Press 2009, s. 159. 
25 Carayannis, T.: 2009, The Challenge of Building Sustainable Peace in the DRC, on-line, 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documen

ts/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us, s. 6. 
26 Tamtéž. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
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 Uganda proti Sudánu
27

 

      V roce 1999 se mezinárodním silám (především OSN a Organizaci africké jednoty  

– OAU) podařilo dojednat Dohodu z Lusaky, v níž se Kabilova vláda, Uganda, Rwanda  

a vzbouřenecké skupiny dohodly na příměří. V té době ovládaly 60% země tři hlavní 

vzbouřenecké skupiny – Mouvement de Libération du Congo (MLC) a dvě frakce RCD: 

RCD – Goma (zaštítěné Rwandou) a RCD – K/ML (podporované Ugandou). Spory a boje 

však dále pokračovaly a veškeré mezinárodní pokusy o jejich zastavení byly neúspěšné. 

Příměří se tak nepodařilo plně implementovat a k mírové stabilizaci země nedošlo.
28

 Dohoda 

z Lusaky nicméně měla pozitivní dopad díky uznání a zainteresování všech aktérů konfliktu 

(kromě Mai-Mai), což vedlo k jeho ukončení o tři roky později. Dohoda také poukázala na 

problematiku zájmů vlád okolních států na boji s vlastními rebely na území DRC, které se 

stalo teritoriem jejich vlastní občanské „proxy“ války. Vynechání Mai-Mai z mírových 

jednání ale podnítilo boje této paramilitární skupiny (podporované zčásti vládou) se Rwandou 

podporovanými silami ve východním Kongu.
29

 Konfliktní situace tak nebyla zcela vyřešena  

a boje zde pokračovaly. Problematickým bodem Dohody z Lusaky bylo rovněž vynechání 

politické opozice prezidenta Kabily a veškeré občanské společnosti. Ženy nebyly nijak 

zahrnuty ve vyjednávání ani při sestavování Dohody.
30

 

     OSN také roku 1999 ustavila v DRC pozorovatelskou misi UN Organization Mission in 

the Democratic Republic of the Congo (MONUC), jež měla dohlížet na dodržování příměří 

z Lusaky, stažení cizích vojsk, repatriaci zahraničních rebelských skupin a na odzbrojení. 

Mandát mise byl implementován jen s částečným úspěchem, převážně kvůli slabinám dohody 

z Lusaky, jež obsahovala příliš mnoho elementů, doplněných navíc i přísnou časovou osou 

s neměnnými termíny i v detailních záležitostech.
31

 

     Druhá válka v DRC a následující ozbrojený konflikt byly mimořádně krvavé, zahynulo 

zde v dekádě počínající rokem 1998 až pět milionů lidí. Tento konflikt bývá proto někdy 

                                                             
27 Prendergast, J., Smock, D.: Putting Humpty Dumpty Together: Reconstructing Peace in the Congo Special 

Report, Washington DC, United States Institute of Peace 1999, s. 2. 
28 Carayannis, T.: 2008, Elections in the DRC, on-line, https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-

bemba-surprise, s. 2. 
29 Carayannis, T.: 2009, The Challenge of Building Sustainable Peace in the DRC, on-line, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documen

ts/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us, s. 9. 
30 Daley, P.: Challenges to Peace: Conflict Resolution in the Great Lakes Region of Africa, Third World 

Quarterly, Vol. 27, No. 2 (2006), s. 315. 
31 Maiden, E., Transformative Peace in the Democratic Republic of the Congo, Journal of International 

Peacekeeping, Vol. 18 (2014), s. 106. 

https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-bemba-surprise
https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-bemba-surprise
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us


 

13 
 

nazýván „africká světová válka“. Jde o válku s nejvyšším počtem obětí od druhé světové 

války.
32

 V roce 2001 byl prezident Laurent Kabila zavražděn svým bodyguardem a na jeho 

místo nastoupil jeho syn Joseph Kabila.
33

  

     JAR zprostředkovala o rok později mírové ujednání v Sun City postavené na sdílení moci 

vládou a znepřátelenými skupinami. V rámci Dohody ze Sun City byl ustaven Všeobecný 

dialog (Inter-Congolese Dialog) zahrnující občanskou společnost i představitele opozičních 

politických stran (včetně 10% žen).
34

 Přesto byly mnohé strany znovu opomenuty, například 

uskupení z Ituri ad. Dialog zůstal spíše formální bez významnějších praktických dopadů 

kromě oficiálního uznání politického partnerství s opozicí.
35

 

     Kabila junior byl na rozdíl od svého otce přístupnější jak jednání s OSN, tak ideji zapojení 

ostatních aktérů konfliktu a sdílení moci, respektive přidělení významných postů ve vládě 

také představitelům opozice. Joseph Kabila byl tak potvrzen prezidentem a opoziční lídr 

Jean-Pierre Bemba se stal premiérem.
36

 Skupina rebelů Mai-Mai byla konečně zapojena do 

fomálních politických jednání v rámci Dohody z Pretorie téhož roku. Rwanda, Uganda,  

i Burundi stáhly svá vojska z DRC
37

 a v roce 2003 byla vytvořena přechodná vláda národní 

jednoty a současně byla reorganizována národní armáda ve FARDC. Byla také přijata 

provizorní ústava a v roce 2006 proběhly první svobodné volby v DRC od roku 1960.
38

 

     Nicméně národní usmíření a celková stabilizace země byly znemožněny absencí faktické 

jednotné politické vlády nad zemí, jež je stále vojensky i politicky rozčleněna do několika 

oblastí, z nichž mnoho (zvláště ve východní části DRC) ovládají ozbrojené skupiny  

a warlordi. Utrpení místních obyvatel zdaleko neskončilo, jejich práva byla dále porušována 

všemi účastníky konfliktu včetně konžské armády FARDC (Forcés Armées de la République 

                                                             
32 Maiden, E., Transformative Peace in the Democratic Republic of the Congo, Journal of International 

Peacekeeping, Vol. 18 (2014), s. 110. 
33 Carayannis, T.: 2008, Elections in the DRC, on-line, https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-

bemba-surprise, s. 2. 
34 Schroeder, E.: Window of Opportunity in the Democratic Republic of the Congo: Incorporating a Gender 

Perspective in the Disarmament, Demobilization and Reintegration Process. Peace Studies Journal online, 

www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/AWindowofOpportunity.PDF, s. 9. 
35 Lemarchand, R.: The Dynamics of Violence in Central Africa, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 

2009, s. 307. 
36 Carayannis, T.: 2009, The Challenge of Building Sustainable Peace in the DRC, on-line, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documen

ts/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us, s. 9. 
37 Maiden, E., Transformative Peace in the Democratic Republic of the Congo, Journal of International 

Peacekeeping, Vol. 18 (2014), s. 107. 
38 Carayannis, T.: 2008, Elections in the DRC, on-line, https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-

bemba-surprise, s. 2. 
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https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-bemba-surprise
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-drc-bemba-surprise
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Démocratique du Congo) a jednotek OSN.
39

 Mnozí aktéři také záměrně konflikt prodlužují za 

účelem zachování možnosti nelegální těžby nerostů. Ekonomické faktory tak hrají čím dál 

větší roli oproti politickým či etnickým důvodům, jež se stávají spíše jen záminkou warlordů 

pro boj.
40

 Například National Congress for the Defence of the People (CNDP) pod vedením 

Laurenta Nkundy stále pokračovala pod záminkou ochrany Tutsi v Jižním Kivu v bojích proti 

Forces Démocratiques de Libération de Rwanda (FDLR). Přitom se její vysocí důstojníci 

dostali k nemalému výdělku z nerostného bohatství. Vůdci FDLR se pak ani neobtěžovali 

s pozemním bojem, ale řídili akce z pohodlí domova v Německu do doby, než byli zatčeni.
41

 

Slovy René Lemarchanda, pro warlordy jde nyní o „pokračování ekonomiky jinými 

prostředky“.
42

 Obyčejní (chudí) lidé však nadále bojují o holé životy.      

     V roce 2009 OSN ve spolupráci s (nyní již) Africkou unií zprostředkovala Gomskou 

dohodu, která obsahovala závazek vlády DRC k amnestii pro všechny dřívější povstalce  

a také přeměnu skupiny CNDP v politickou stranu.
43

 MONUC byl rezolucí Rady bezpečnosti 

1925 roku 2010 schválen nový mandát k použití všech dostupných prostředků potřebných 

k ochraně civilistů dle VII. kapitoly zakládající Charty OSN a název mise se změnil na 

změněn na United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of 

the Congo (MONUSCO).
44

 Protivládní hnutí M23, složené z bývalých vojáků, dobylo roku 

2013 Gomu, kde ustavilo prozatímní vládu. Jednotky OSN (MONUSCO) na bázi nové 

rezoluce Rady bezpečnosti 2098 explicitně povolující použití ofenzivních prostředků, dobyly 

město v témže roce zpět. M23 bylo poté donuceno podepsat s vládou mírovou dohodu, avšak 

svůj revoluční boj nevzdalo.
45

 

     Vláda prezidenta Josepha Kabily, jež byla nelegitimně prodloužena až do roku 2019, byla 

opakovaně ohrožována pokračujícími povstaleckými boji, jež neustaly dodnes. Kabila nebyl 

schopen tyto boje zastavit ani zabránit sexuálnímu násilí, které ještě nabralo na intenzitě. 

                                                             
39 Amnesty International: 2005, North-Kivu: Civilians Pay the Price for Political and Military Rivalry, on-line 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/, s. 4. 
40 Samset, I.: Conflict of Interests or Interests in Conflict? Diamonds & War in the DRC, Review of African 

Political Economy, No. 93/94 (2002), s 465. 
41 Eichstaedt, P.: Consuming the Congo: War and Conflict Minerals in the World´s Deadliest Place, Chicago, 

Lawrence Hill Books 2011, s. 163. 
42 Lemarchand, R.: The Dynamics of Violence in Central Africa, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 

2009, s. 276. 
43 Carayannis, T.: 2009, The Challenge of Building Sustainable Peace in the DRC, on-line, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documen

ts/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us, s. 

13. 
44 MONUSCO, https://monusco.unmissions.org/en/mandate. 
45 Maiden, E., Transformative Peace in the Democratic Republic of the Congo, Journal of International 

Peacekeeping, Vol. 18 (2014), s. 118. 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XJfnvKYyiZ4J:https://www.africaportal.org/documents/2961/The_Challenge_of_Building_Sustainable_Peace_in_the_DRC.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us


 

15 
 

Stejně tak nezamezil bojům o přírodní zdroje a nelegálnímu vývozu cenných nerostů ze 

země. Vláda také ještě před několika lety ztrácela autoritu nad FARDC, jež po libosti plenily 

obce a farmy, zabíjely, mučily a znásilňovaly civilisty.
46

  

 

1.2.  Paramilitární skupiny v DRC  

 

     V Kongu během ozbrojeného konfliktu operovalo (a v některých případech doposud 

operuje) téměř třicet paramilitárních skupin. Mezi nimi figuruje několik zahraničních skupin, 

pět hlavních konžských ozbrojených skupin (Mai-Mai, M23, MLC, RCD – Goma a RCD  

– K/ML) a okolo dvaceti menších skupin.
47

 

     Mai-Mai vzniklo již v 60. letech jako součást povstání vedeného tehdejším ministrem 

školství Pierrem Mulelem proti Mobutově autoritářskému systému. V 90. letech se jednotky 

Mai-Mai přeorientovaly na otveřený boj s Mobutuovým režimem a se rwandskými rebely, 

kteří byli zodpovědní za genocidu ve Rwandě a prchali po jejím skončení a převzetí vlády 

v Kigali Kagamem za hranice do východního DRC, kde se mnozí skrývají před zákonem  

a pomstou dodnes. Skupina v prvním konžském konfliktu disponovala jednotkami až  

o 30 000 bojovníků, kteří byli spojenci Laurenta Kabily.
48

  

     Vztah Mai-Mai a Interahamwe je problematický. Kolem roku 2000 bylo členů Mai-Mai 

kolem 10 000 (mnoho z nich po demobilizaci a reintegraci vstoupilo do FARDC) a různé 

jednotky měly k Interahamwe a dalším rwandským milicím různé vztahy. Nelze proto jejich 

interakce generalizovat, někdy docházelo ke spolupráci, jindy spolu tyto dvě skupiny 

bojovaly. O tom svědčí i výpovědi respondentů tohoto výzkumu, kdy členové různých 

jednotek Mai-Mai potvrzují indiferentní přístup k Interahamwe. Teoreticky by měly obě 

skupiny spolupracovat, protože obě podporovaly vládu prezidenta Kabily, avšak v praxi 

fungují další aspekty, na jejichž základě milice přijímají pragmatická stanoviska, jež se vždy 

neodvíjejí od oficiální ideologie skupiny jako celku. Některé jednotky Mai-Mai jsou tak 

složeny i z Tutsi, a je proto jasné, že s Interahamwe nespolupracují nebo mezi nimi dochází 

přímo k boji. 

                                                             
46 Maiden, E., Transformative Peace in the Democratic Republic of the Congo, Journal of International 

Peacekeeping, Vol. 18 (2014), s. 109. 
47 MONUSCO: 2015, North Kivu Factsheet, on-line 

https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/north_kivu.factsheet.eng_.pdf, s. 2. 
48 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 4. 

https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/north_kivu.factsheet.eng_.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf


 

16 
 

     Jednotky bývalé rwandské armády ex-FAR (Forcées Armées Rwandaises) a Interahamwe 

byly v druhém konžském konfliktu podporovány a vyzbrojeny vládou Konga i Zimbabwe  

a znovu se zapojily do vyvražďování Tutsi pod vedením známých „génocidaires“, vůdců 

genocidy, například generála Augustina Bizimungu
49

 (který dodnes operuje v lesích v oblasti 

hranic Konga a Rwandy). Skupiny Interahamwe se dnes věnují převážně kriminální činnosti 

(únosům, loupežím, mučení, i sexuálnímu násilí), guerilovému boji již jen okrajově.  

     V roce 2000 založily  některé jednotky ex-FAR a Interahamwe nejvýznamnější zahraniční 

paramilitární skupinu v DRC – FDLR, bojující s Tutsi skupinami.
50

 Mnoho členů FDLR jsou 

bývalí Interahamwe. FDLR má na svědomí množství životů tutsijských civilistů ve 

východoním Kongu. Zároveň se opakovaně pokouší napadat Rwandu, i když proveditelnost 

signifikantního útoku FDLR (výrazně poškozujícího Rwandský stát) je z operačního hlediska 

spíše pochybná.
51

 Jednotlivé jednotky FDLR jsou dosti organizačně i geograficky roztříštěné. 

K větším útokům si proto najímaly žoldnéře z místního obyvatelstva či bývalé členy AFDL 

nebo MLC. Téměř vždy byly jejich větší akce, zejména v Severním Kivu, zaštítěny místními 

milicemi.
52

 Jeden z bývalých velitelů FDLR, Koffi, zorganizoval novou ozbrojenou skupinu 

pod jménem Rasta, jež také páchala četné masakry i jiné násilí na civilistech.
53

  

     Tutsi ze severní Rwandy (takzvaní Kinyarwanda, mluvící kinyarwandštinou) dali v reakci 

na akce FDLR a masakry svého etnika vzniknout mnoha ozbrojeným skupinám. Některé 

z nich operují v rámci milicí Laurenta Nkundy National Congress for the Defence of the 

People (CNDP), jenž dal později vzniknout i stejnojmenné politické straně.
54

 Nkunda (celým 

jménem Nkundabatware) bojoval v druhém konžském konfliktu v jednotkách RCD. Již tehdy 

se dopustil řady zločinů proti lidskosti. Po skončení konfliktu demobilizoval a nastoupil do 

FARDC, kde se stal generálem. Později ale se svými přiznívci dezertoval a začal se věnovat 

paramilitárnímu boji s milicemi Hutu, převáženě s FDLR.
55

 V roce 2006 došlo k reintegraci 

Nkundových jednotek do FARDC a k operaci proti FDLR, prováděné smíšenými jednotkami 
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52 Autesserre, S.: The Trouble with the Congo, Cambridge, Cambridge University Press 2010, s. 158. 
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bývalé CNDP a FARDC. Po stažení FDLR smíšené jednotky FARDC (vedené často 

Tutsijskými veliteli) masakrovaly obyvatele Jižního Kivu, jež se následně silně politicky 

rozštěpilo podle etnické linie Hutu / Tutsi.
56

 Nkundovým proklamovaným cílem je ochrana 

kmenů Tutsi ve východním Kongu, avšak v praxi se jeho jednotky dopouštěly násilí na 

civilistech v mnoha podobách od zabíjení, mučení, přes sexuální násilí a kořistění.
57

  

     Po neúspěšné konferenci v Gomě roku 2008 Nkunda s úspěchem obklíčil méně početné 

vojenské jednotky MONUC v okolí Gomy, což později vedlo k přehodnocení mandátu mise  

a k významnému navýšení počtu vojenského personálu mise. Laurent Nkunda byl roku 2009 

zatčen a převážná část jeho jednotek byla demobilizována a reintegrována do FARDC.
58

 

     Po podpisu smlouvy mezi vládou DRC a CNDP 23. března 2009 však jistá část bojovníků 

CNDP stále nezamýšlela boje vzdát. Tito ozbrojenci roku 2012 založili v Severním Kivu 

Congolese Revolutionary Army, nebo také hnutí M23 (March 23 Movement).
59

 Kromě 

bývalých členů CNDP bylo tvořeno několika stovkami vojáků, kteří se postavili proti vládě 

z důvodu nedodržování mírové úmluvy z roku 2009 a kvůli špatným podmínkám v armádě.
60 

M23 není etnicky homogenní ani čistě protietnicky zaměřené, bojuje zejména proti vládě, ne 

proti určitému etniku. Členy hnutí jsou Hutu i Tutsi. Některé jednotky však podle 

respondentů tohoto výzkumu protietnicky zaměřené byly, a dokonce páchaly i etnické čistky, 

a to jak proti Hutu, tak proti Tutsi. Respondenti výzkumu popisovali především výpady Mai-

Mai proti Hutu a proti skupinám Interahamwe. 

     MLC bylo založeno roku 1998 po započetí druhého konžského konfliktu vlivným 

byznysmenem a milionářem Jean-Pierrem Bembou. Jeho jednotky, podporované Ugandou, 

bojovaly krátce po boku (rovněž Ugandou zaštítěném) RCD v povstání proti Kabilově vládě. 

Tu vinily z „tribalismu“, který se z velké části povedlo vymýtit předchozí vládě Mobutu Sese 

Seka, ovšem za cenu etnických tenzí a nefunkčního státní aparátu (díky etnicky cizorodému 

státnímu aparátu prorostlému korupcí a klientelismem). Z korupce a porušování lidských práv 
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MLC obviňovalo i vládu Laurenta Kabily.
61

 Samo MLC však páchalo řadu válečných zločinů 

i zločinů proti lidskosti, za což byl Bemba obžalován Mezinárodním trestním soudem 

v Haagu. 

     Bemba posléze vycvičil poměrně profesionální Armée de Libération du Congo (ALC), do 

níž vstoupili mnozí stoupenci bývalého Mobutova režimu, včetně vojáků bývalé armády  

i elitních důstojníků vycvičených v USA a Israeli. Jednotky ALC terorizovaly východní 

Kongo, kde některé jedince měli obyvatelé dosud v živé paměti z dob Mobuta. Vojensky 

přesto neuspěli a posléze se z východního Konga stáhli. ALC vedla operace také v CAR, kde 

též nechvalně proslula válečnými zločiny.
62

 V roce 2003 Bemba vytvořil politické křídlo 

MLC, fungující jako oficiální politická strana, s níž se účastnil voleb v roce 2006, kde MLC 

získalo 18% hlasů. Hnutí mělo voliče převážně na západě země, východ byl silně proti němu, 

a navíc podporoval Kabilu.
63

 

     RCD, vedené Ernestem Wamba dia Wambou je paramilitární skupina složená převážně  

z Tutsi, původně podporovaná rwandskou vládou. V prvním konžském konfliktu tato milice, 

stejně jako rwandská (a ugandská) vláda, podporovala Laurenta Kabilu k nástupu k moci. 

Jejich přízeň však skončila spolu s proměnami politického uspořádání ve východním Kongu, 

kde po počátečních nadějích v prezidenta Kabilu a v jeho sliby o demokratizaci země došlo 

k hořkému vystřízlivění, protože k plnění těchto slibů nedocházelo a režim se naopak stával 

stále více autoritářským. Lidská práva a práva menšin (především Tutsi) byla stále 

flagrantněji porušována vládní politikou, FARDC i paramilitárními skupinami. To byl také 

jeden z důvodů, proč Uganda a Rwanda podpořily v druhém konžském konfliktu ve 

východním DRC protivládní rebely. Stejně tak se od Kabily odvrátily i rwandské 

paramilitární skupiny jako RCD.
64

 

     RCD se stalo hlavním reprezentantem protikabilovské politiky Ugandy a Rwandy. Později 

se tyto dvě země staly soupeři a proto se i RCD se rozdělilo na dvě frakce, RCD – Goma  

(a jeho vojenské křídlo Armée Nationale Congolaise (ANC)) kmene Tutsi, zaštítěné 

Rwandou a vedené Azariasem Ruberwou a RCD – K/ML kmene Lendu s vojenskou frakcí 

Front des Nationalistes et Integrationnistes (FNI) podporované Ugandou. Jeho hlavní 
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působiště se nacházelo v Kisangani (proto „K“). RCD – K/ML se posléze s ugandskou 

vládou rozešlo a začalo se snažit o uzavření spojenectví s Kabilou.65 

     Demobilizace a hlavně pak reintegrace do FARDC byla pro RCD, jehož šarže se skládaly 

převážně z Tutsi, obtížná. V roce 2006 se RCD – Goma snažilo dostat do vlády jako politické 

uskupení bránící práva Tutsi v parlamentních volbách, ale neuspělo a bylo rozpuštěno. Tato 

ztráta politického vlivu tutsijského entika byla jedním z faktorů, který ovlivnil Laurenta 

Nkundu při založení CNDP.
66

 

     Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) bylo koalicí 

paramilitárních skupin vedených v bývalém Zaire Laurentem Kabilou v boji proti Mobutově 

vládě. V září 1996 napadly východní Kongo jednotky Rwandan Patriotic Army (RPA) 

reprezentující rwandskou vládu a spolu s  AFDL započaly boje s bojovníky kmene Hutu. 

RPA a AFDL byly zodpovědné za masakry desítek tisíc civilistů a statisíce Hutu bylo nuceno 

přesídlit zpět do Rwandy nebo byli vyhoštěni do nehostinných pralesů východního Konga.
67

 

     Forces de Défense pour les Interets du Peuple Congolais (FDIPC) bojovaly proti 

jednotkám hnutí M23 složených z bojovníků Hutu. Respondenti výzkumu, již byli členy 

FDIPC, uvedli, že chtěli své teritorium a etnikum „chránit proti kmeni Hutu, který žije 

v DRC“ .. „abychom zastavili jejich invazi na naše území“. Další protirwandská skupina, 

Force Politique Congolaise (FPC), bojovala proti rwandským etnikům („les rwandophones“), 

„protože páchala zločiny“ (včetně sexuálního násilí). 

     Jednou z periferních paramilitárních organizací v DRC je Nyatura, dle vyjádření jejích 

členů „komunitní“ ozbrojená skupina, složená z Hutu, založená k ochraně Hutu, kteří jsou 

„obětmi tribalismu“. Účastníci výzkumu se do ní zapojili, aby „vyhnali cizí kmeny ze své 

půdy“ a aby „chránili svou komunitu a zem“. 

     Kolem roku 2010 se pohybovala vojenská síla paramilitárních skupin ve východním 

Kongu v řádu desetitisíců. Mai-Mai čítalo 30 000 bojovníků jen v provinciích Kivu, RCD  
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– Goma 17 000, RCD – K/ML 3 000 mělo členů, MLC 15 000 a jednotky rwandských rebelů 

měly souhrnem 50 000 ozbrojenců.
68

 

 

1.3. Ekonomická situace v DRC 

 

     Ekonomika DRC, jež měla nízký výkon už před vypuknutím konfliktu, se v jeho průběhu 

propadla ještě výrazněji. Kabilova vláda se pokusila stabilizovat ekonomiku tištěním peněz, 

což vedlo k hyperinflaci a rozšíření šedé a černé ekonomiky. Během dvou let spadl rozpočet 

státu o polovinu.
69

 Po roce 2003 se pozice Konga začala díky pomoci mezinárodních institucí 

jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond pomalu zlepšovat, ale DRC stále patří mezi 

nejchudší země světa. Kvůli pokračujícímu konfliktu, korupci, klientelismu a politické 

nestabilitě není ekonomická prognóza země ve střednědobém horizontu příliš optimistická.
70

 

Makroekonomické ukazatele DRC jsou obecně negativní. Inflace dosáhla v roce 2017 50%. 

Podle HDP na hlavu je DRC na 226. místě na světě. Chudoba je velice rozšířená, zvláště 

v rurálních oblastech Konga. Celkově je okolo 65% obyvatel pod hranicí chudoby.
71

  

O mnoha dalších ukazatelích, jako například oficiální nezaměstnanosti nebo rozložení 

pracovní síly podle výrobních sektorů, nejsou ani dostupná data. Podle některých zdrojů ale 

více než polovina konžských občanů pracuje v zemědělství. 

     Tahounem konžské ekonomiky je těžba nerostů, zejména diamantů, mědi a vzácných 

kovů, jako je koltan nebo kobalt. Na druhé straně jsou však přírodní zdroje v nestabilním 

prostředí ozbrojeného konfliktu DRC nelítostně vykořisťovány vzbouřenci i cizími vládámi 

k nelegálnímu obchodu. Boje o nerosty v Kongu vedou do spirály dalšího ekonomického  

a sociálního úpadku. Nejrůznější ozbrojené skupiny z Konga, Rwandy, Ugandy a Burundi 

plundrují zemi kvůli vzácným přírodním zdrojům. Jejich nájezdy ničí majetek i životy 

farmářů v širokém okolí dolů.
72

 Mnoho z respondentů tohoto výzkumu bylo přímo postiženo 

dopady těchto bojů o vlastnictví dolů. Tito lidé přišli o své farmy a rodiny; často byly zničeny 

celé vesnice. Někteří z nich byli drobní obchodníci závislí na farmářích, kteří po jejich 

úpadku nebo při nájezdech ozbrojenců přišli o veškerý majetek. Nemálo z nich se potom 
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přidalo k paramilitárním skupinám, protože neviděli jinou možnost obživy a obecně přežití 

v prostředí neustálých bojů různých jednotek. 

     Konflikt v Kongu je komplexní. Nejde v něm jen o etnické tenze a přelidnění některých 

východních provincií uprchlíky ze Rwandy, ale i o boj o zdroje, který je zapříčiněn jednak 

plošnou chudobou, a jinak přítomností vzácných nerostů. V DRC se o různé přírodní zdroje 

bojuje již od 19. století, kdy kolonisté Kongo nemilosrdně vytěžovali, přičemž místní 

obyvatelé byli často nelidsky týráni. Běžnou praxí byla tehdy otrocká práce při získávání 

gumy a slonoviny, například za nechvalně známého režimu belgického krále Leopolda II., ale 

venkovské obyvatelstvo vykořisťovali i mnozí privátní aktéři konžského i evropského 

původu.
73

 

     Po získání nezávislosti za vlády Mobutu Sese Seka přírodní zdroje Konga ovládl 

klientelistický státní aparát.
74

 Stát ani jeho obyvatelé z těžby narozdíl od zkorumpovaných 

politiků a vysokých funkcionářů státní správy nezbohatli. Tento stav trval až do 90. let, kdy 

propukl první konžský konflikt a nerosty se staly cílem otevřeného boje, jenž trvá dodnes. 

Boj o přírodní zdroje a boj o půdu mezi starousedlíky a přistěhovalci způsobuje (kromě 

zbohatnutí několika málo warlordů) další chudobu a zamrzání konfliktu. Etnické rozdíly pak 

již jen navyšují existující tenze. Výsledkem je komplexní konflikt, který nemá jedno, 

jednoznačné ani jednoduché řešení. Konflikt je navíc zakotven regionálně, nejde jen  

o osamocenou válku v Kongu. Díky uměle nastaveným postkoloniálním hranicím nežijí 

jednotlivé kmeny ve svých teritoriích. Občanská válka a ozbrojené konflikty v okolních 

státech (Rwanda, Uganda, Sudan) rovněž přispěly k rozvoji konžského konfliktu. Problémem 

jsou zde především miliony uprchlíků, které východní Kongo nemohlo v krátkém časovém 

horizontu vstřebat. Půda se stala vzácnou, začalo se o ni bojovat a mezietnická válka 

odstartovala spirálu násilí, z níž není lehké se vymanit, protože půda se nerozšiřuje a i přes 

masakry obyvatel díky vysoké porodnosti a imigraci neustále přibývá (počet obyvatel DRC 

se od 60. let 20. století do roku 2018 zdojnásobil – ze čtyřiceti milionů na stávajících 85 

milionů). 

     Trvalé a stabilní ukončení konfliktu vyžaduje spolupráci mezinárodních aktérů podílejích 

se na peacebuildingu v Kongu. Dále je velmi důležité regionální řešení uprchlické a etnické 

otázky. Dalším stavebním kamenem míru je dodržování mezinárodních mírových úmluv  

                                                             
73 Amnesty International: 2005, North-Kivu: Civilians Pay the Price for Political and Military Rivalry, on-line 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/, s. 3. 
74 Tamtéž. 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/013/2005/en/


 

22 
 

a udržení bezpečnosti ve východním Kongu spolu s politickou stabilizací státu a postupným 

odbouráváním korupce a chudoby. Do peacebuildingu i národní obnovy (capacity building) je 

také třeba zapojit ženy, jež je nezbytné výrazně emancipovat a genderovou rovnost tak nejen 

deklarovat, ale i reálně vytvořit. Než bude dosaženo těchto cílů, ozbrojený konflikt bude 

pokračovat a ponese s sebou i sexuální násilí. 

 

 

1.4. Patriarchální systém v DRC  
 

1.4.1. Vznik a vývoj patriarchátu v Africe 

 

     Přestože od konce 19. století je již okolo 80% společností v Africe ovládáno 

patriarchálním systémem, ústní doklady hovoří o matriarchální tradici v prekoloniálním 

období. Matriarchální africké society dosáhly vrcholného rozkvětu mezi léty 1000 – 1600  

n. l. Některé společností sice nebyly vysloveně matriarchální, ale objevovaly se v nich prvky 

matriarchátu i patriarchátu, nebo byly genderově neutrální. Mezi elementy matriarchátu patří 

kromě nadvlády žen matrilinealita (materiální i titulární dědictví po matce), matrilokalita 

(ženy ovládají území, na něž se jejich partneři přistěhují) a víra v ženská božstva.
75

 

     Atributy matriarchátu i v rámci dominantního patriarchátu nacházíme i v soudobé Africe. 

Čistě patriarchálních společností totiž také bylo a je velmi málo, kromě vysoce 

islamizovaných a některých pastorálních komunit (v pasteveckých společnostech vlastní 

dobytek muži, což jim dodává společenský status a politickou moc). Většina společností se 

nachází podle Onaiwu Ogboma někde na ose mezi čistým patriarchátem a čistým 

matriarchátem, i když dnes již převládají systémy patriarchální. Například pastorální societa 

Bororo-Fulani se ženami zachází jako s nezletilými, bez ohledu na jejich vzdělání, postavení 

nebo ekonomický status. Ženy zde nemluví na veřejnosti, muži je zastupují ve všech 

veřejných a úředních záležitostech.
76

 Podobně v Somálsku jsou ještě malé dívenky prodávány 

jako dětské nevěsty
77

 (a to i dnes – přes všechny nové zákony jsou zde zvyky stále silné). 

Muži vlastní výrobní prostředky (většinou dobytek). Přitom somálské ženy vytvářejí více než 

60% HDP.  
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     Také ve Rwandě existuje silný patriarchální diskurz diskriminující ženy nejen 

ekonomicky, ale zejména sociálně. Přestože je v zemi hlavním výrobním prostředkem půda  

a drtivá většina obyvatel se zaměstnává zemědělstvím, bylo vlastnictví půdy donedávna pro 

ženy téměř nedostupné. Situaci poněkud změnil nový zákon o dědictví půdy (Inheritance 

Law) z roku 1999, ekonomická situace rwandských žen je nicméně stále tíživá. Většina 

domácností, kde žijí oba manželé pohromadě (tedy nemigrují dlouhodobě za prací apod.), je 

„řízena“ mužskou „hlavou domácnosti“.
78

 Ženy ve Rwandě také neměly až do genocidy 

v roce 1994 dovoleno mluvit veřejně.
79

 Jejich veřejný život zcela závisel na rodinném nebo 

intimním vztahu s mužem. Svobodná, nezávislá žena byla pokládána za ženu „uvolněných 

mravů“, ať už byl její reálný socioekonomický status jakýkoli.
80

 Podobně mnoho vojáků 

FARDC vidí například ženy sloužící  armádě jako „nespolehlivé děvky“, protože se vymykají 

obvyklým mravům (pro ženu se nehodí být vojačkou).
81

 

     Díky etnické a kulturní podobnosti by teoreticky bylo možno rwandský kontext aplikovat  

i na celý region Velkých jezer, tedy i na DRC, kde například badatelka pozorovala jisté rysy 

tohoto diskurzu v sociální oblasti.  

     Ne všude se ale ženy nechaly uzurpovat. Když se začala islamizovat společnost Nupe 

v dnešním Nigeru, tamní ženy odmítly přijmout novou, podřízenou roli a díky svým 

ekonomickým výdobytkům si podržely své postavení, jež bylo mužům nadřazené. Muži 

Nupe pak začali ženy (zejména ty nejmocnější) nazývat čarodějnicemi.
82

 Zde se nabízí 

konotace s konžskými ženskými čarodějnicemi, jež jsou velice vzácné, avšak dle respondentů 

výzkumu „vždy zlé“. Vnucuje se proto myšlenka, že nepohodlné ženy bývají 

v patriarchálních společnostech označovány za čarodějnice, ať už se o nějaké magické 

praktiky snaží nebo nikoli. Podle Ogboma se ženy uchylují k „čarodějnictví“, když jsou 

utlačovány.
83

 

     Rovněž mnoho ústních tradic předávaných muži ženské vládkyně zesměšňovalo  

a diskreditovalo. Ogbomo uvádí množství příkladů, z nichž typickým je pověst o (historicky 
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potvrzené) královně Kitami, jež úspěšně vládla zhruba na území dnešní Ugandy v letech 

1680-1714. Po čase se Kitami stala předlohou pro kult ženského božstva Nyabingi. To bylo 

po příchodu křesťanství povážováno za ďábelské, jednak protože bylo nekřesťanské, a jednak 

také ženské.
84

 Je pochopitelné, že vládnoucí třída, ať už je její ospravedlnění jakékoli (na 

základě rasy, genderu, schopností apod.), se bude snažit o zachování statu-quo, je-li pro ni 

výhodný.  

     Podobně byla například ženám ve Rwandě upírána pozice vojenského nebo politického 

„hrdiny“.
85

 Hrdinou, který dostával významný podíl na půdě, se mohl stát pouze muž, což je 

dalším dokladem, že z politického hlediska byly ženy pokládány za nevýznamné. 

     Složité genderové vztahy dokazuje i Gibbsův antropologický průzkum liberijského 

patrilineálního kmene Kpelle, kde mají ženy sice zásadní ekonomickou roli, avšak v oficiální 

etiketě mají zcela podřadnou úlohu. Muži totiž skrze ženy, které se stěhují k manželově 

rodině, získávají pracovní sílu, která v polygamních rodinách může být významná. Muž platí 

za nevěstu rodičům věno, takže ženy se stávají dle autora ústředním „ekonomickým 

artiklem“. Je výhodné mít mnoho dcer a/nebo manželek. Ženy lidu Kpelle si toto dobře 

uvědomují, a proto manžela, s nímž nevychází, bez průtahů opouští. (Rozvod je zde tedy 

běžnou záležitostí). Odpověď na otázku, zda jsou pak ženy obchodním „artiklem“ nebo 

hybatelem ekonomiky, není jednoduchá a odráží složitou strukturu sociálních vztahů v této 

oficiálně patriarchální společnosti.
86

 

     Zajímavostí je také čarodějnictví, k němuž se často uchylují znesvářené manželky, jež se 

navzájem „proklínají“.
87

 Zde je vidět spojitost s lidovou magií kmene Nupe, kde je 

čarodějnictví také „zbraní bezbranných“, kdy provozovatel/ka magie nevidí jinou možnost 

prosazení své vůle. 

     Ze societ, které zůstaly matriarchální, lze jmenovat například Asante v západní Africe, kde 

se udržela matrilinealita a matrilokalita. Dále je to kmen Yoruba, jenž na severu Nigérie  

(v blízkosti islamizovaných Hausa) přejal patrilinealitu, ale na jihu zůstal matrilineální. 

Podobně v pre-dynastickém Beninu vládly královny stejně často jako králové.
88

 Podobně 
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v Ghaně byl matriarchální kmen Akan vysoce matrilineální s ženami, které si dělily moc 

s muži a v soukromí často ovládaly celé rody prostřednictvím „aliancí“ se svými dětmi  

a vnoučaty. Tato spojenectví byla dána strukturální matricentrickou organizací rodiny.
89

 

Nigerijský kmen Igbo byl patriarchální a patrilokální, avšak ženy měly politická, ekonomická 

a občanská práva. Ve společnostech jako Igbo byl zaveden systém duální vlády obou pohlaví, 

kdy každý gender měl jiné povinnosti a vládl si po své linii nezávisle a rovnocenně. Toto 

sdílení moci bylo velice frekventované i u mnoha dalších komunit.
90

  

     Jak upozorňuje Onaiwu Ogbomo, patrilokalita má velký mocenský vliv. Je-li žena 

vytržena z důvěrného prostředí rodné vesnice a je nucena přestěhovat se k manželovi, kde je 

cizinkou, nemá tam žádné známé a automaticky se stává outsiderem. Její vliv klesá. Proto 

tyto ženy utvořily komunity sui generis, semkly se do vlastních společenství, jejichž 

prostřednictvím dokázaly prosadit své požadavky. Většinou byly tyto spolky postaveny na 

společném obchodování, jímž ženy získaly ekonomické prostředky a moc.
91

 

     Také ženy kmene Yoruba byly bohaté a vlivné, měly vlastní politické vůdkyně a stejná 

práva jako muži. Jímí Adésíná popisuje národ Yoruba jako duální společnost, kde je 

ekonomická moc ženy nad mužovým majetkem (jako vlastnictví majetku a nakládání s ním) 

odvozována od pozice jejího dítěte, jež může být kteréhokoli pohlaví, ale „mužského“ 

genderu. Tedy i dcera, je-li uznána za „mužského“ potomka, nabývá všech práv a výsad 

z této pozice plynoucí.
92

  

     Společnost kmene Yoruba žila také v duálním genderovém diskurzu, jenž se projevuje 

v sociální sféře i v jazyku. Pro západního pozorovatele těžko pochopitelný genderově 

neutrání diskurz je možno nejlépe přiblížit prostřednictvím řečové analýzy. Jazyk Yoruba je 

genderově neutrální, fakticky v něm neexistují genderové kategorie „žena“ a „muž“. Pojmy, 

jež jsou v indoevropské jazykové rodině obvykle silně genderově zabraveny, jako například 

„manžel“, „dcera“, „manželka“ apod. jsou u národa Yoruba zcela genderově neutrální  

a v sociální sféře je může zastupovat jak biologický muž, tak i žena. Podstatou těchto pojmů 

jsou spíše funkce, jež mohou lidé s jakýmkoli biologickým pohlavím nabývat. „Manželkou“ 

(i když skutečné slovo v jazyce Yoruba neodpovídá stoprocentně tomuto evropskému pojmu) 
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je člověk, který se přistěhuje k „manželovi“, ať už je to (kdokoli z nich) muž či žena.
93

 

Většinou se jedná o heterosexuální páry, avšak ani homosexuální partneři či partnerky nejsou 

výjimkou. Spíše než o sexualitu se zde však jedná o utilitární vztahy, soužití za účelem 

ekonomické prosperity a zvýšení vlivu, obdobu středověkých evropských „sňatků z rozumu“. 

Žena, jež má „manželku“, tak s touto ženou zpravidla  intimně nežije, mívá však jednoho či 

více (hetero)sexuálních partnerů, s nimiž udržuje krátkodobé nebo dlouhodobé vztahy, 

z nichž se rodí děti, přináležející k matčinu rodu. 

     Africký prekoloniální matriarchát i genderově neutrální společnost tak docela dobře 

potvrzují Bachofenovu teorii matriarchátu, kde díky nevýznamnosti (neznámého) 

biologického otce mizí konzervativní dvojí morálka přisuzující ženám, homosexuálům  

a nemanželským dětem podřadné postavení za pochybným účelem zachování 

konzervativních hodnot, jako je konzervativně chápaná „rodina“, „cudnost“ apod.
94

 Tyto 

hodnoty jsou v jádru pouze odrazem patriarchální „mužské“ dominance, nikoli „přirozené“, 

„biologicky dané“ nebo dokonce „konstruující prosperující společnost“.  

     I Adésíná vychází při výzkumu Yorubů z hypotézy, že morálka závisející na potvrzení 

otcovství je základem sociální exkluze, rasismu a sociálního napětí. Matrifokální diskurz, na 

druhé straně, tyto tendence eliminuje.
95

 

          V Africe je oproti Evropě (s téměř rovným postavením žen a z toho vyplývajících 

zákonů potírajících neplacení alimentů apod.) situace výrazně odlišná. Žena s nemanželským 

dítětem se již nikdy nevdá, což znamená, že bude (i díky sociální stigmatizaci) žít celý život 

v chudobě, nezbaví-li se včas dítěte nelegálním potratem či opuštěním. Nevyhnutelným 

důsledkem jsou potom v Africe desítky tisíc takto opuštěných pouličních dětí. Jen v Gomě 

badatelka pozorovala mnohé skupiny tříletých až šestiletých pouličních žebrajících dětí žijích 

vlastním životem jako rodiny. Tyto skupiny mají většinou čtyři až deset malých členů; starší 

se s neuvěřitelnou zodpovědností starají o mladší. Pouliční děti starší šesti nebo sedmi let již 

většinou těžce manuálně pracují nebo alespoň prodávají drobné zboží. 

     Patriarchát do afrických společností pronikal díky spojení více vlivů. Patřilo mezi ně 

křesťanství, islám a také evropský koloniální systém. Je pozoruhodné, že v průběhu dějin se 
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na postupné budování patriarchátu zapomnělo a v druhé polovině 20. století už většina 

afrických zemí po získání nezávislosti měla zato, že patriarchát zde byl odjakživa.
96

 Některé 

prvky patriarchátu jako patrilinealita nebo mužský pantheon se sice vyskytovaly v průběhu 

afrických dějin (stejně jako prvky matriarchátu), avšak patriarchát jako dominantní sociálně-

politická ideologie a sociální systém vznikl v průběhu posledních 200 let. 

     První externí ideologickou koncepcí vnášející patriarchální prvky a podřízenost žen do 

Afriky byl islám, s nímž se Afričané seznámili díky častým obchodním stykům s Araby 

pronikajícími na na jih a západ Afriky z Arabského poloostrova přes dnešní Somálsko  

a Etiopii, nebo po moři do východoafrických přístavů jako Maputo, Mombasa či Zanzibar.  

O něco později začali pronikat do Afriky evropští kolonialisté. Od 19. století si začali africká 

území rozdělovat, vytvářet kolonie, administrativní zřízení, a šířit evropskou morálku  

a náboženství. Zhruba od roku 1900 se patriarchální ideologie díky ustavené koloniální 

administrativě, církvi a školám začala v afrických koloniích etablovat jako převažující 

sociální diskurz.
97

 

     Velký vliv na rozšíření patriarchátu mělo křesťanství. Křesťanská církev katolického  

i evangelického učení 19. a první poloviny 20. století fungovala jako ryze mužská organizace. 

Katoličtí kněží i misionářští faráři, pokládající se za „ boží posly“ a jediné schopné výkladu 

křesťanství, přidávali do výkladu víry africkým domorodcům svou představu fungování 

společnosti jakožto konzervativního a patriarchálního zřízení. Katolická církev, jež má stále 

velký vliv v mnoha společnostech po celém světě, doposud takto tendenčně vykládá Bibli  

a patriarchální diskurz je učen i v kázáních a náboženských lekcích pro děti, což je 

exemplárním příkladem horizontální i vertikální křesťanské ideologizace společnosti. 

Jamiane Abodogun se shoduje s Ifi Amadiume, že sexistická ideologie, jež jedním 

z výrazných rysů křesťanství, velkou měrou ovlivnila výchovu afrických dětí v misijních  

a poevropštělých školách. Tato výchova reflektovala vyloučení žen z politického a veřejného 

společenského života a zároveň tento status quo podporovala.
98

 

     Západní vzdělání počátku 20. století zahrnovalo (a v Africe zahrnuje i dnes) náboženskou 

výchovu. Ta se promítala i do jiných hodin, například dějepisu a biologie. Vyučování nebylo 
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(a není) politicky a nábožensky neutrální, ale vštěpuje studentům koloniální ideologii tak, jak 

vypadala před sto lety. Na výzkumu vedeném Abidogun v současné době se potvrzuje vliv 

křestanství (jak je podáváno na nigerijských středních školách) na postoj studentů 

ke genderové problematice. Ze závěrů výzkumu vyplývá, že studenti se nedozvídají 

informace o genderu z dějin nigerijské společnosti, ale zato jsou vychováváni v tradičním 

genderovém diskurzu normativně určujícím pro genderové kategorie „mužů“ a „žen“ 

specifické chování, jež je podloženo mocensky. Chlapci jsou tedy vedeni k tomu, aby byli 

veřejně a politicky činní a dosahovali úspěchů v budoucím zaměstnání. Dívky jsou učeny 

poslušnosti a podpoře manžela, v rozporu s původní tradicí, kdy byla obě pohlaví 

rovnoprávná, i když docházelo k dělbě práce (muži vykonávali nebezpečnější práce). 

Diferenciace genderových rolí je mimo jiné obhajována na základě výkladu Bible.
99

 Mnoho 

dívek se dle výzkumu dokonce domnívá, že když nebudou usilovat o vyšší vzdělání, 

dosáhnou omezení domácího násilí (protože nebudou manžela provokovat tím, že by ho 

vzděláním a rozhledem převyšovaly).
100

 Respondenti výzkumu Jamiane Abidogun byli 

většinou z kmene Igbo, známého systémem vlády duálního genderu. Jejich vnímání genderu 

se všemi mocensko-politickými důsledky na rovnost pohlaví se změnilo díky výuce na 

postkoloniální střední škole. 

     Je vidět, že stejně jako konstrukce genderu i konstrukce patriarchátu není konstantní  

a neměnná v čase, ani „přirozená“, ale konstruuje se, dekonstruuje a mění se v čase podle 

aktuálních proměn příslušné společnosti. V DRC se patriarchát etabloval již začátkem  

20. století se zavedením koloniální správy.
101

 

     V předkoloniálním období zde byly genderové vztahy složité; nešlo ani o čistý 

matriarchát, ani o patriarchát v dnešním smyslu. Jako příklad zde může sloužit království 

Kuba, středobod podrobného výzkumu významného belgického experta na antropologii 

v povodí Konga Jana Vansiny. Království Střední Kuba na území kmene Kuba se rozkládalo 

v 17. – 19. století zhruba na území dnešních provincií DRC Kasai a Sankuru. Společnost 

Kuba byla matrilineální, bohatství a moc („tituly“) byly dědeny po mateřské linii a rod se tak 
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odvozoval od matky.
102

 Avšak otrokyně, které byly majetkem pána, a jejich děti se stávaly 

součástí jeho vlastního rodu. (Mocní) muži se proto snažili nákupem co nejvíce konkubín 

vyrovnat síly s mateřskými rodovými liniemi. Tato politika měla široký sociální  

a ekonomický dopad. Stoupající množství otroků ve společnosti hrozilo narušit tradiční 

sociální vztahy i bezpečnost, vezmeme-li v úvahu nespokojenost ujařmených otroků.
103

 

     Tradiční vesnice Kuba byla majetkem jednoho rodu, jemuž obyčejně „předsedala“ žena 

(vůdkyně) v roli čarodějky či kněžky (ochranného ducha vesnice). Ve vsích také fungovaly 

tzv. „matriklany“, rodinná společenství (přísně po mateřské linii) odvíjející se od stejné 

matky a sdílející stejná tabu, například zakázaný typ jídla.
104

 Děti skládaly odlišnou „zkoušku 

dospělosti“ podle genderu. Manželství byla monogamní a za nevěstu se platilo. Muži také 

mohli pojmout oficiální konkubínu (de facto druhou manželku, tedy ne-otrokyni) za značně 

vyšší cenu než za normální manželku. Rozvod byl možný (při vrácení ceny nevěsty). 

Nicméně, společnost Kuba byl patrilokální, což vedlo k častým rozvodům (kvůli neshodám 

v novém prostředí). Ženy i muži mohli dosáhnout určitých prestižních funkcí (titulů). Práce 

byla funkčně rozdělena mezi muže a ženy podobně jako v Nigérii na tzv. „mužskou“ práci 

(např. trhání plodů na stromech) a „ženskou“ práci (např. vaření, péče o děti). Klan  

(i království) byly vedeny králi, kteří jako jediní muži mohli mít více manželek.
105

  

     Podobně složité genderové vztahy, přestože z hlediska genderu také vcelku mocensky 

vyrovnané, byly i v království Tio v dnešní Konžské republice. Manželské svazky byly 

uxorilokální, rozvod byl snadný, a ženy mohly z vlastní vůle vstoupit i do manželství bez 

zaplacení ceny za nevěstu.
106

 Kromě matrilinealního a bilaterálního (matrilineálního  

i patrilineálního) systému v Tiu existoval i rezidenční sociálního uspořádání, kde se dědictví 

řídilo lokací spíše než rodovou posloupností.
107

 

     Belgičtí kolonizátoři v DRC od začátku 20. století (po pádu Svobodného konžského státu 

krále Leopolda II. roku 1908) oficiálně posílili patriarchální systém vznikající nezbytně 

s průnikem (patriarchálních) Evropanů do Afriky. Belgičané převážně komunikovali pouze 

s muži, jimž dávali formální zaměstnání (včetně nucených prací), i když ti někdy přepustili 
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„ženské“ práce jako zametání ulic, ženám. Ženám tak nesmírně narostl objem neplacené 

práce, kterou musely vykonávat v domácnosti a na poli v nepřítomnosti mužů.
108

 Pomalu, ale 

jistě se začal vyvíjet patriarchální systém až do dnešní podoby, jak v soukromí (muž – živitel, 

žena – neplacená pracovní síla, zenužitelná ve všech směrech), tak i na veřejnosti (formální  

a prestižní zaměstnání pouze pro muže). 

     Generace trvající patriarchální tradice vysvětluje i vysoce konzervativní a šovinistické 

postoje některých respondentů tohoto výzkumu motivace sexuálního násilí v rámci 

ozbrojeného konfliktu v DRC.  

 

1.4.2. Postavení žen v DRC 

 

     Pro analýzu postavení žen v DRC jsou využity základní indikátory kvality života  

a možnosti ovlivňování svého vlastního životního stylu i společenského dění. Mezi 

kvantitavní indikátory patří úroveň fertility, průměrný věk dožití, gramotnost a především 

index nerovnosti pohlaví (GII index). Tyto indikátory jsou představeny v první části této 

kapitoly. Její druhá část se zabývá kvalitativní analýzou moci žen a jejich vlivu ve 

společnosti. 

     Průměrný věk dožití žen v DRC je šedesát let, zatímco průměrný věk dožití u mužů je 

56,5 let. Celkově je DR Kongo s průměrným věkem dožití 58 let na 213. místě na světě. 

Rozdíl ve věku dožití (3,5 roku) je zde poloviční než v Evropě (v ČR je tento rozdíl šest let, 

v Německu pět let, ve Velké Británii pět let).
 109

  Je tedy zřejmé, že kvalita života žen v DRC 

je poměrně nižší vzhledem ke kvalitě života mužů než v jiných zemích.   

     Porodnost je v DRC vysoká, 33 dětí na 1000 obyvatel. (Pro srovnání například v ČR se 

rodí 9,2, v Německu 8,6 a v USA 12,4 dětí na 1000 obyvatel). Fertilita je také poměrně 

vysoká, 4,5 dítěte na matku. (V ČR 1,5, v Německu 1,5 a v USA 1,9 dítěte na matku).
110

 

Fertilita je jedním z faktorů nejlépe odrážejících genderovou nerovnost. Pokud nemá žena 

možnost vzdělání, zaměstnání a další seberealizace, bude rodit více dětí. Tím se ženy třetího 

světa dostávají do nekonečné smyčky chudoby a nízkého sociálního postavení. S více dětmi 

se formální práce shání hůře, zejména v rozvojových zemích. 
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     Gramotnost je v DRC vzhledem ke světovému průměru dosti nízká, u žen 66,5% a u mužů 

77%. Ženy chodí v průměru do školy devět let, zatímco muži 11 let.
111

 Genderová nerovnost 

zde opět reflektuje sociální roli ženy, od níž se očekává, že nebude mít formální zaměstnání, 

ale bude se starat o domácnost a vychovávat děti, případně si přilepší nekvalifikovanou prací 

pro drobný přivýdělek. Tento předpoklad se sebenaplňuje, když ženy bez patřičného vzdělání 

opravdu zaměstnání neseženou a nezbývá jim nic jiného než práce v domácnosti. (27% 

konžských dívek aktuálně rodí první dítě před dosažením 18. let. V roce 2005 bylo 20% 

dívek vdaných mezi svými 15 – 19 lety oproti 3% ženatých chlapců.
112

) 

     O genderové nerovnosti v DRC vypovídá také Gender Inequality Index (GII). Na žebříčku 

GII se DRC umístilo 152 ze 160 zemí. Hodnota GII je pro DRC 0,652.
113

 Oproti Švýcarsku, 

které se umístilo na prvním místě s hodnotou 0,039, je genderová nerovnost v DRC 

šestnáckrát vyšší. 

     Vývoj genderových vztahů sahá již do konžského prekoloniálního období. Ženy v té době 

měly roli zejména při práci na poli, v domácnosti a při výchově dětí. Ve většině politických 

záležitostí rozhodovali převážně muži, ale ženy také měly slovo a byly respektovány. Některé 

kmeny také uplatňovaly různá jídelní tabu pro ženy.
114

 Jak uvedl jeden z respondentů tohoto 

výzkumu, ženám někdy nebylo dovoleno jíst maso. 

     Dějiny genderu u centrálních Bantu, kteří tvoří převážnou část konžského etnika (spolu  

s etniky sudánskými, hamitskými, nilskými a pymejskými)115, sahají do středověku, kdy  

u tohoto kmene fungovaly významné matrilineální struktury. Důležitost žen vzrostla i díky 

externímu obchodu s otroky. Protože Evropané preferovali mužské otroky, ubylo mužské 

populace a ženy tak získaly větší vliv.
116

 Podle Wyatta MacGaffeyho byly ještě koncem 20. 

století konžské etnické skupiny BaKongo, BaSuku a BaPende i další charakteristické 
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matrilineální i patrilineální linií. Matrilineální linie se však objevuje hlavně v západním 

Kongu, na východě převažuje patrilinealita.
117

 

     Na druhou stranu, interní vnitrokonžský obchod s otroky dělil populaci na otroky  

a svobodná společenství, vedená „tituláři“. Tito hodnostáři byli muži i ženy. V rámci 

interního obchodu s otroky byla většina otroků ženy. Muži si je kupovali jako manželky  

a konkubíny. Tímto způsobem byla posilována patrilokální sociální organizace v rámci 

matrilineality. Na počátku 19. století bylo možno formálně pojmout za manželku otrokyni, 

která se pak stala součástí matrilineální linie manželova rodu a její děti byli oficiální 

dědici.
118

 

     Kolonialismus v Kongu umožnil ženám navštěvovat školy. To byla ale pravděpodobně 

jediná výhoda, již jim přinesl. V mnoha dalších oblastech byl naopak koloniálním systémem 

posílen patriarchát. I školní výuka pro ženy byla zaměřena hlavně na vedení domácnosti, 

zdravotnictví a pravidla hygieny. Podle zprávy Výbor OSN na eliminaci diskriminace žen 

(CEDAW) v důsledku toho dodnes mnoho žen pracuje ve zdravotnictví nebo jako učitelky. 

Ženy nebyly za kolonialismu ani po získání nezávislosti podporovány v politice či 

povyšovány do vyšších funkcí ve státní správě.
119

  

    Postavení žen v Kongu v současnosti odráží také míra domácího násilí, které je vysoce 

rozšířené. Podle některých NGOs jím pravidelně trpí 80% žen. Téměř 100% žen pak uvedlo, 

že domácí násilí někdy zažily. Domácí násilí v DRCc je běžnou záležitostí bez společenských 

sankcí proti útočníkovi, jaké jsou obvyklé na Západě. Je srovnatelné například se 

společenskou tolerancí bití dětí rodičí v ČR (někdy lehkým, jindy ale také brutálním).  

      Zhruba polovina žen v DRC zažila znásilnění manželem či partnerem.
120

 Domácí násilí 

v DRC zahrnuje také sexuální násilí v podobě nuceného těhotenství, kdy o otěhotnění 

nerozhoduje žena, ale muž, dále fyzické násilí, tedy bití, včetně bití v těhotenství. Naprosto 

běžný je psychologický nátlak nutící ženu k neustálé podřízenosti manželovi a následování 

jeho pokynů i ekonomické násilí, kdy veškeré finance rodiny spravuje muž, jenž rozhoduje  

o všech ekonomických záležitostech rodiny i ženy, která mu musí odevzdávat svůj výdělek, 
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s nímž nemůže nakládat bez manželova svolení. Domácí sexuální násilí má často za důsledek 

i nakažení žen pohlavně přenosnými nemocemi, a to především HIV. 

     Domácí násilí v Kongu vzrostlo od doby, kdy zde propukl ozbrojený konflikt, a mezi 

ozbrojeným konfliktem a domácí násilím tak existuje podle provedených výzkumů 

korelace.
121

 Například v některých provinciích šlo mezi lety 2003 - 2004 o trojnásobný 

nárůst. Civilisté trpí násilím ze strany bojujících stran a ženy trpí dvojnásob, protože jsou 

navíc ještě ohrožovány vlastními partnery či manželi. Také samotní bojovníci se stávají 

pachateli domácího násilí poté, co jsou demobilizováni a reintegrováni do společnosti. Podle 

Amnesty International trpí mnoho z nich posttraumatickým stresem, chudobou, nemožností 

najít zaměstnání a uplatnit se v poválečné společnosti, jež je celkově v úpadku.
122

 Bývalí 

vojáci či bojovníci paramilitárních skupin si pak vybíjejí své frustrace na své rodině  

a manželkách. 

     V neposlední řadě patří mezi domácí násilí i nucené maželství, a to i v raném věku ženy, 

k němuž jsou dívky nuceny zejména v průběhu ozbrojeného konfliktu příslušníky 

paramilitárních skupin i vojáky. Dobrým příkladem je Human Rights Watch 

zdokumentovaný případ 14. brigády FARDC, zformované roku 2006 a operující převážně 

v provinciích Kivu. Brigádu tvořilo mnoho bývalých bojovníků RCD – Goma. Jeden 

z vojáků přiznal, že mnoho jeho kolegů si „manželky“ našlo tak, že je ke sňatku prostě 

donutili se zbraní u hlavy. Brigáda páchala i mnoho dalšího sexuálního násilí včetně 

znásilňování.
123

  

     V současném DRC je zakázaná polygamie, avšak často je neformálně praktikována
124

   

(jako polygynie, tedy mnohoženství; nikoli v opačné konfiguraci ve smyslu polyandrie). 

Samotná polygamie, je-li všemi zúčastněnými dobrovolně akceptována, objektivně není 

negativním jevem, ale v situaci genderové nerovnosti a podřízenosti žen je jasně aplikována 

k nevýhodě žen, jež jsou s ní často pouze donuceny souhlasit, nebo si muž najde další 

neformální „manželky“ i bez jejich souhlasu. Manželky se pak musejí nejen dělit o (v DRC 

většinou chabý) mužův výdělek, ale i o dědictví, nehledě na možnost nátlaku manžela, který 
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si může v případě manželčiny „neposlušnosti“ či odmítnutí čehokoli najít další ženu, nebo 

tím může alespoň manželku vydírat.  

     Domácí násilí je v Kongu právně postižitelné na základě zákona 06/019 z roku 2006. Do 

té doby bylo sice za zločin v legislativě označeno znásilnění, fyzický útok apod., avšak 

v judikatuře nebylo aplikováno na případy domácího násilí.
125

 Navíc by ženy ani nenapadlo 

hlásit manželovy útoky na policii, protože právní povědomí v DRC je nízké a ženy v konžské 

společnosti byly fakticky právně i sociálně segregovány. Status žen v DRC bylo (a z velké 

míry stále je) možno pokládat bez nadsázky za genderovou segregaci, jež se velice podobá 

například rasové segregaci v JAR do roku 1994. Pro doložení podřadného postavení žen 

v DRC je možno poukázat i na formální legislativní rámec stanovící práva žen v DRC. 

Konžské zákony perfektně odrážejí a zároveň určují i potvrzují oficiální genderový 

šovinismus panující v Kongu. Jak zjistil v roce 2004 CEDAW při rozboru Rodinného práva 

z roku 1987, mnoho paragrafů bylo v rozporu s Úmluvou o odstranění všech forem 

diskriminace žen. Například manžel byl formálně právně stanoven jako „hlava domácnosti“. 

Manžel byl zákonným zástupcem manželky a měl právo jednat jejím jménem bez jejího 

souhlasu.
126

 Manželka tak například neměla právo zažádat si o vydání cestovního pasu bez 

svolení manžela.
127

 Dále neměla právo zvolit si trvalé bydliště nebo „vystupovat na 

veřejnosti“, čímž byla míněna i možnost najít si oficiální zaměstnání. Podle pracovního práva 

manželka nesměla podepsat pracovní smlouvu, vyslovil-li manžel explicitní nesouhlas. 

Mnoho zaměstnavatelů však tento zákon v praxi uplatňovalo tak, že žádali ženy před 

podpisem smlouvy o manželův výslovný (písemný) souhlas.
128

 

     Cizoložství bylo podle rodinného práva trestným činem a trestány za ně byly výhradně 

ženy. Muži mohli dostat trest za cizoložství pouze v případech, kdy došlo k násilí. 

Odůvodněním této nerovnosti byla vykonstruovaná teze, že žena je nositelkou morálky 

rodiny a musí jít rodině příkladem.
129

 Tato diskrimance žen je typickým dokladem utvrzování 

patriarchální moci, ve smyslu moci mužů nad ženami. Logicky neexistuje rozdíl v morálce 

muže či ženy, tento rozdíl je pouze konstruován patriarchálními strukturami společnosti za 

účelem omezení rození nemanželských dětí. Vzhledem k tomu, že muž děti nerodí, 

v patriarchální societě si potřebuje být jistý svým otcovstvím, aby mohl předat moc a majetek 
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128 CEDAW: 2000, Zaire Country Report, on-line https://documents-dds-
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do rukou biologického potomka. Kromě této diskriminující premisy (trestání žen) je zde ještě 

další, a to netrestání mužů. Je pozoruhodné, že muži, kteří vlastně v patriarchálním diskurzu 

činí příkoří jiným mužům oplodňováním jejich manželek, trestáni nejsou. Ženy jsou tak 

diskriminovány dvojnásobně, jednou za otěhotnění mimo manželství, podruhé jsou prakticky 

označeny za jediné „viníky“ tohoto stavu. Patriarchát tedy není ani v rámci vlastního diskurzu 

důsledný. Jako každá neliberální ideologie, i patriarchální zřízení v jádru postrádá logiku. 

     Potrat je podle zákona také trestným činem,
130

 což vede k další diskriminaci žen, jež 

nemohou svobodně rozhodovat o svém těle. Na druhou stranu je třeba brát v úvahu práva 

dítěte. Potrat je závažným etickým problémem, jehož řešení nespadá do rámce tohoto 

výzukumu, ale je třeba přiznat, že zákaz potratu má dopad na práva žen. S vývojem zákonů 

v DRC bylo alespoň oficiálně zamezeno mrzačení ženských pohlavních orgánů, tzv. „ženské 

obřízce“, jež byla praktikována na severu země u hranic s muslimskými státy.
131

 Bohužel 

v praxi k ní stále dochází, tak jako v mnoha jiných afrických zemích, ať už je tam „ženská 

obřízka“ zakázaná zákonem nebo ne. Podle údajů UNICEF z roku 2016 bylo v DRC 

obřezáno 12% dívek (aktuálně ve věku od 12 – 24 let).
132

 

     Většina ostatních zákonů diskriminujících ženy (kromě zákazu potratu) byla pak také 

zrušena novelizací trestního práva a pracovního práva po roce 2001.
133

 Roku 2006 byla 

v DRC přijata nová ústava, obsahující mimo jiné závazek k eliminaci všech forem 

diskriminace žen a k boji s násilím na ženách ve všech oblastech veřejného i soukromého 

života.
134

 V praxi se však pro ženy mnoho nezměnilo. Jak uvedl jeden z respodentů tohoto 

výzkumu, “ženy stále nemohou jít na policii“. Formálně samozřejmě oznámit domácí či jiné 

násilí mohou, ale policie se jím nejspíše nebude zabývat, nebo věc odbude (po zaplacení 

příslušného úplatku) napomenutím. V některých válečných oblastech je policie podle 

účastníků výzkumu personálně propojena s paramilitárními skupinami. V tom případě 
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potrestá spíše než pachatele oběť násilí za to, že nemlčela. Jindy se ženy mohou obávat 

odplaty ze strany pachatele, zejména pokud se jedná o člena ozbrojené skupiny. 

     V DRC se tak nadále udržuje zavedená kultura beztrestnosti pachatelů sexuálního násilí  

i genderově zaměřeného násilí na ženách. Zákony jsou mylně vykládány a nedodržovány.
135

 

Judikatura fakticky naddržuje mužům při sporech v rámci rodinného práva, právní kultura je 

stále vysoce sexistická. Obecně legislativa i justice v Kongu je v porovnání se Západem dosti 

laxní, což se týká i exekutivy. Vymahatelnost práva v DRC je na velmi nízké úrovni. Právo 

bývá nezřídka zneužíváno i pro osobní prospěch státních hodnostářů včetně policistů. Mnozí 

z nich zneužívají své postavení a moc z něho vyplývající k dosažení svých osobních cílů. 

Často tak dochází k sexuálnímu násilí po nátlaku úřední osobou. Například provinční komisař 

v Kimvule zaznamenal opakované prohřešky policistů jako znásilnění nekolika žen nebo 

znásilnění nezletilé (čtrnáctileté) dívky a vyhrožování jejím rodičům, kteří raději po nátlaku 

stáhli obvinění. Jiný policista podle komisaře brutálně zbil jinou nezletilou, protože s ním 

odmítla mít sexuální styk. Další policisté zavedli nelegální kontrolní stanoviště (check-point), 

kde vymáhali úplatky („vodu“) a ženy nutili k sexu.
136

 K tomuto sexuálnímu násilí docházelo 

po celou dobu Mobutova režimu, tedy dávno před vypuknutím ozbrojeného konfliktu. Je tedy 

zřejmé, že sexuální násilí je do jisté míry spjato s postavením žen v DRC a s tamní 

genderovou nerovností. Ozbrojený konflikt situaci pak dále vyhrotil.  

     Ženy v DRC se přizpůsobily svému podřízenému postavení a jsou na ně zvyklé. 

Neuplatňují žádnou možnost obrany proti domácímu ani veřejnému násilí, ani proti 

diskriminaci. Pouze hrstka žen z konžské elity se staví za práva žen. V roce 1966 

odstartovaly tyto ženy iniciativu za emancipaci žen v DRC. V témže roce také první žena 

získala pozici ve vládě a ženy se poprvé zúčastnily referenda.
137

 Od 60. let přibylo žen ve 

státní správě, ve vládě i v parlamentu, nicméně jejich procentuální zastoupení je ve všech 

těchto oblastech stále velice nízké
138

 ve srovnání se Západem i s mnoha jinými africkými 

zeměmi. Je ale důležité, že v Kongu samém existuje hnutí za práva žen. Také nemálo 

neziskových organizací se věnuje ženským právům a obětem genderově zaměřeného násilí. 

Tyto NGOs poskytují právní rady, psychologickou podporu i základní zdravotní pomoc. 
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     Nejvýznamnějším faktorem v odstranění genderové nerovnosti v DRC však byly 

mezinárodní organizace. Především OSN vyvíjela v letech 2002 – 2006 diplomatický nátlak 

na konžskou vládu, aby přijala příslušné novely zákona, jako například zákonů 06/018  

a 06/019 věnované sexuálnímu násilí i genderově zaměřenému násilí včetně domácího násilí. 

Dále OSN spolu s dalšími organizacemi prosadila, aby DRC přijalo mezinárodní úmluvy na 

ochranu a prosazení práv žen, a aby prosazovalo jejich dodržování.
139

 Například Luis Moreno 

Ocampo, náměstek generálního tajemníka OSN pro ekonomické a sociální záležitosti, vyvíjel 

značné množství aktivit k podpoře implementace a prosazování mezinárodního práva v DRC. 

Ocampo se zasazoval o ukončení sexuálního násilí v DRC, upozorňoval na jednotlivé případy 

v roli prokurátora Mezinárodního soudního dvora a inicioval první vyšetřování válečných 

zločinů a zločinů proti lidskosti v DRC před Mezinárodním soudním dvorem.
140

 

     MONUC také s podporou UN Action against Sexual Violence in Conflict roku 2008 

vytvořili Všeobecnou strategii OSN pro boj se sexuálním násilím v DRC (Comprehensive 

Strategy on Combating Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo), obsahující 

čtyři základní cíle – zabránění beztrestnosti pachatelů, ochrana a prevence, Security Sector 

Reform, vyšetřování zločinů, a speciální asistence obětem sexuálního násilí v rámci 

odzbrojování.
 141

 Konžská vláda následně přijala Národní strategii pro boj s genderovým 

násilím včetně Akčního plánu pro implementaci této strategie. V DRC je však stále 

nedostatek bezpečnostní a politické stability, zdrojů i politické vůle pro skutečnou 

implementaci těchto cílů.
142

 

     K sexuálnímu násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC přispělo také vyloučení žen z procesu 

peacebuildingu. Podle Emily Maiden je důsledkem exkluze žen pokračující sexuální násilí  

i genderově zaměřené násilí. Maiden neobviňuje z exkluze žen jen vládu DRC, ale také 

mezinárodní komunitu. Upozorňuje však též na problém nulové zkušenosti s demokracií 

v DRC, činící proces demokratizace velice obtížným. Mezinárodní komunita rovněž 
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aplikovala pouze top-down přístup, kde byla občanská společnost z peacebuildingu 

vyloučena, což Maiden považuje za základní důvod jeho selhávání.
143

 

     Přesto však existovaly iniciativy mezinárodní komunity pro zapojení žen do 

peacebuildingu. Například Luis Moreno Ocampo zdůrazňoval, že zapojení žen je pro 

stabilizaci společnosti a peacebuilding naprosto nezbytné. Požadoval také prosazení 

genderové rovnosti, jež je podle něho základem demokracie a poválečného rozvoje. 

Doporučil také Komisi pro budování míru zahrnutí emancipace žen do její agendy.
144

 Ve 

větší míře však ženy reálně do peacebuildingu zahrnuty nebyly a problém jejich emancipace 

nedosáhl výraznějšího pokroku. Je otázkou, zda se tak děje z nedbalosti a / nebo nedostatku 

zdrojů, nebo zda příčina leží v petrifikovaném patriarchálním konžském diskurzu.       
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2. Teoretické ukotvení a metodologie výzkumu  
 

2.1. Výzkumné otázky 
 

     Práce si kladě dvě základní výzkumné otázky: 

- 1. Jaké jsou příčiny používání systematizovaného sexuálně zaměřeného násilí jako 

součásti ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice Kongo?  

- 2. Proč je sexuální násilí jako součást ozbrojeného konfliktu v DRC systematizováno 

v daném rozsahu a intenzitě? 

     Otázka č. 1 pokrývá obecně celou problematiku výzkumu a jeho kategorií (ozbrojený 

konflikt, popř. občanská válka, sexuální násilí). Otázka č. 2 rozkrývá detailnější pohled na 

daný jev – jeho systematičnost a intenzitu, jež si dává implicitně za cíl prozkoumat. 

Výzkumné otázky tak do jisté míry předjímají směřování  a metody výzkumu, který by na ně 

měl najít odpovědi, resp. dojít ke zjištění příčin fenoménu sexuálního násilí jako metody boje 

v DRC. Důvodem konkrétního výběru uvedených otázek je jejich zaměření na jádro věci. 

Vzhledem k tomu, že výzkum by měl primárně ozřejmovat nejpodstatnější záležitosti, je 

užitečné soustředit se nejprve na otázky vysvětlující mechanismy vzniku a trvání 

zkoumaného fenoménu a až případně poté bádat na poli průvodních jevů, případně důsledků 

apod. 

 

2.2. Základní pojmy a metodologická východiska 
 

      Základním pojmem práce je „sexuální násilí“, které chápu podle definice Inter-Agency 

Standing Committee a konsorcia Reproductive Health Response in Conflict jako „sexuální 

obtěžování a s ním spojené fyzické násilí, zohavení genitálií, sexuální vydírání a otročení, 

znásilnění, pokus o znásilnění, nucený potrat, těhotenství či sterilizace a obchod s lidmi za 

účelem sexuálního vykořisťování“.
145

 Záměrně nepoužívám pojem „genderově orientované 

násilí“, protože sexuálně orientované násilí v DRC je zaměřeno na muže, ženy  

i děti, i když ženských obětí je poměrně nejvíce. Sexuální násilí někdy je a jindy není 

genderově orientováno. Uvedenou definici vybírám pro její rozsah a zaužívanost. Je 
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využívána jako standard v dokumetech WHO a dalších agenturách OSN, odkud ji přebírají 

další autoři a instituce jako nevládní neziskové organizace, think-tanky a mezivládní 

organizace. Tato definice je kromě své univerzální aplikace vhodná zejména díky šíři svého 

záběru, kdy popisuje celou škálu násilí sexuálního charakteru, tedy násilí nepramenící jen  

z primárně sexuálních pohnutek. Navíc je genderově neutrální, což umožňuje její aplikaci na 

všechny gendery a pohlaví v roli agresorů i obětí. Jiné definice (např. v rámci různých think-

tanků či univerzitních pracovišť) takovou šíři postrádají nebo z vycházejí z této definice či ji 

prakticky opakují s vetšími či menšími rozsahovými odchylkami (avšak nejsou celosvětově 

citovány v expertních kruzích jako definice WHO). 

     Dalším klíčovým termínem je „ozbrojený konflikt“, podle metodologie Uppsala Conflict 

Data Program/International Peace Research Institute (UCDP/PRIO) definovaný jako 

„soupeření o vládu a/nebo teritorium mezi dvěma stranami používajícími ozbrojenou sílu, 

z nichž alespoň jedna je vládou státu. Výsledkem tohoto boje je smrt nejméně 25 lidí 

v průběhu 1 roku trvání konfliktu.“
146

 Uvedená definice je nejvhodnější z množství ostatních 

definic, protože zohledňuje časovou i kvalitativní dimenzi – dobu trvání konfliktu i jeho 

intenzitu vyjádřenou počtem obětí. Důvodem výběru definice PRIO je opět její zaužívanost 

v analýzach v okruhu řešení konfliktů (conflict resolution). Jiné definice jsou spíše tématicky 

selektivní (Clausewitz – „pokračování míru jinými prostředky“)
147

 nebo příliš obecné (Bull  

– „válka je organizované násilí prováděné politickými jednotkami proti sobě navzájem“)
148

 či 

metafyzické (Wright – „v nejobecnějším významu je válka násilný dotyk odlišných, avšak 

podobných jsoucen. V tomto smyslu by střet hvězd, zápas mezi lvem a tygrem, boj mezi 

dvěma primitivními kmeny a nepřátelství mezi dvěma moderními národy byly všechno 

válka“),
149

 nebo málo exaktní a kvantifikované (Malinowski – „válka je ozbrojený zápas 

mezi dvěma nezávislými politickými jednotkami vedený ozbrojenými silami  za účelem 

prosazení kmenové nebo národní politiky“)
150

. Definice PRIO je ve srovnání s ostatními 

přesná (vymezující klíčové pojmy jako např. bojující strany, ozbrojená síla, smrt), exaktní 

(kvantifikující počty a stanovující přesné limity), i přimeřeně obsáhlá. 

     Teoretická východiska budou podrobně popsána ve zvláštní kapitole, proto je zde nastíním 

jen stručně pro základní orientaci. V přístupu k sexuálnímu násilí výzkum teoreticky vychází 
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147 Clausewitz, C.: O válce, Brno, Bonus A 1996, s. 560. 
148 Bull, H.: The Anarchical Society, New York: Columbia University. Press 1977, s. 178. 
149 Wright, Q.: A Study of War, Chicago: Chicago University Press 1965, s. 635. 
150 Malinowski, B.: An Anthropological Analysis of War, in: Bramson, L., Goethals, G. (eds.): War, Studies 

From Psychology, Sociology, Anthropology, New York, Basic Books 1964, s. 245. 
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ze sociálního konstruktivismu
151

 který zahrnuje do celkového teoretického pojetí práce, jež se 

primárně opírá o feminismus propojený s biologizující etikou. 

     Projekt pracuje s hypotézou, postavenou na kombinaci výše uvedených teorií, že 

systematické sexuální násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu je nejen výrazným odklonem 

od obvyklého způsobu boje v subsaharské Africe, ale (v souladu s teoriemi biologizující 

etiky) i od přirozené (konsenzuální) sexuality a přirozeného boje jako letální agrese 

nesexuální povahy. Tento odklon byl umocněn nástupem kolonialismu, jenž podpořil 

vyvíjející se  patriarchální sociální struktury. Tato hypotéza bude testována pomocí terénního 

výzkumu triangulovaného analýzou dostupné literatury na  případě sexuálního násilí 

v Kongu.      

     Metodologie této práce se zakládá na kvalitativním výzkumu příčin systematického 

sexuálního násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice Kongo. 

Kvalitativní výzkum se v případě výzkumu příčin této formy boje jeví jako nejpříhodnější 

z několika důvodů. Za prvé, pomocí kvalitativních metod pronikneme hlouběji ke kořenům 

věci, dozvíme se podrobnosti a odhalíme relace, které by nám při běžném kvantitativním 

výzkumu unikly. Za druhé, povaha výzkumných otázek, jež se ptají proč spíše než jak, vybízí 

ke kvalitativnímu výzkumu, v němž dialog a pozorování přináší více informací než 

standardní sběr dat v rámci kvantitativní analýzy. Za třetí, kvalitativní výzkum v případové 

studii poskytuje detailní vysvětlení motivací chování pachatelů sexuálního násilí v občanské 

válce na základě teoreticky bohatého rámce.
152

  

 
 

2.3. Teoretická východiska 
 

 

     Práce je  konceptuálně založena na kombinaci některých druhů feminismu, kulturní 

antropologii a  feministické biologizující etiky. Tato na první pohled neobvyklá směsice 

teoretických bází umožňuje komplexní vhled do problematiky sexuálního násilí v Kongu 

z hlediska obětí i násilníků, což je pro vysvětlení příčin důležité. 

                                                             
151 Kirby, P.: How is Rape a Weapon of war?: Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation 

and the Study of Wartime Sexual Violence, European Journal of International Relations, 2012, on-line 
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152 Drulák, P.: Jak zkoumat politiku, Praha, Portál 2008, s. 35. 
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      Zatímco feminismus poskytuje vhled do tradiční konžské společnosti, kde přes kmenové, 

etnické i náboženské rozdíly mají dominantní postavení muži, kulturní antropologie 

vysvětluje náboženské, zvykové a rituální charakteristiky konžských kmenů  

a etnik. Etické biologizující teorie založené na poznatcích evoluční biologie operují do 

značné míry s teorií racionální volby, která je pro objasnění určitých příčin sexuálního násilí 

v Kongu rovněž vhodná. Její specifické použití bude přiblíženo níže v rámci popisu výzkumu 

daných příčin. Z mnoha typů feministického uvažování projekt pracuje s liberálním  

a postmoderním feminismem a s některými koncepty feminismu postkoloniálního.  

     Evoluční biologie a na ní postavená biologizující etika se v některých ohledech perfektně 

shoduje s feministickými konkluzemi, v jiných tomu tak není. Jedná se zvláště o oblasti, kde 

feministické teorie (zejména radikální feminismus) přehnaně (esencialisticky) zdůrazňují 

pohlavní rozdíly a konstruují teorie o chování v závislosti na pohlaví ne nepodobné tradičním 

konstruktům, jimž se snaží vyhnout postmoderní feminismus zavádějící diskurzivní analýzu  

a pojem genderu osvětlující specifické chápání konstruktů „muže“ a „ženy“, případně 

„mužskosti“ a „ženskosti“ v různých diskurzech. Biologizující etika je v této práci proto 

postavena na feminismu, jak je detailněji vysvětleno v příslušné sekci (Feministická 

biologizující etika). 

     Použití etiky (jako vědy, nikoli ve smyslu normativního nástroje určujícího morálku) 

založené na evoluční biologii je křehkým nástrojem ze dvou důvodů. Za prvé, vědec se musí 

vyvarovat tzv. biologického omylu, tedy nekritického přejímání poznatků přírodních věd, 

zejména biologie do etiky a etologie člověka. Přestože některé znaky chování lidé sdílí se 

zvířaty, nelze interpretace pozorovaného chování zvířat, jež často evoluční biologie využívá, 

nekriticky aplikovat na chování člověka bez výzkumu lidského chování samotného  

a případné komparace. Nicméně, z evoluční biologie se lze v mnohém poučit, což platí 

především v oblasti podvědomých (instiktivních) motivací sexuálního chování (sexu  

a namlouvání), které s evolucí úzce souvisí. 

     Za druhé, při užití konceptů evoluční biologie je třeba nezapomínat na etické konotace, jež 

by mohly ovlivnit negativně recepci výzkumu. Tento výzkum je pojat přísně eticky 

z metodologického i teoretického pohledu. V žádném případě není zaměřen na jakoukoliv 

nepřípustnou biologizující redukci lidských bytostí – žen, ani mužů. Evoluční biologie by zde 

měla osvětlit některé aspekty motivů lidského chování, nikoli redukovat samo chování 
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člověka či dokonce lidi jako objekty výzkumu, jako to činil například nechvalně proslulý 

sociální darwinismus a další podobné pochybné teorie. 

     Kulturní antropologie pak bude užita okrajově k detekci sociálních jevů u bantuských 

kmenů v možné spojitosti se sexuálním násilím. 

 

2.3.1. Feminismus 

 

     Feminismus se v politické vědě etabloval v  různých variantách, některých i dost 

odlišných, například liberální versus marxistický feminismus. Tato práce vychází převážně 

z liberálního a postmoderního feminismu i z některých závěrů feminismu postkoloniálního, 

jenž se sice vyvinul z marxismu, ale v rozboru situace postkoloniálních zemí se v mnohém 

shoduje i s liberálními teoriemi. Marxistické úvahy o kapitálu a jeho vlastnictví muži nepatří 

mezi teoretická východiska tohoto výzkumu; spíše, jak bylo naznačeno, výzkum operuje 

s rozdílným postavením žen ve vyspělých a rozvíjejících se (postkoloniálních) zemích. 

     Jen minimálně bude projekt vycházet z názoru některých proudů postkoloniálního 

feminismu o zakotvenosti situace žen v závislosti na postkoloniálním dědictví rozvojových 

zemí.
153

 Situace vzniklá dekolonizací afrických států ovlivňuje nejen ženy, ale i muže. 

Nerovnocenné postavení žen tedy zřejmě není zapříčiněno přímo dekolonizací, ale spíše 

jinými faktory, přestože lze souhlasit se zdroji dokládajícími upevňování patriarchálních 

struktur v afrických zemích ze strany představitelů koloniálních mocností. Postkoloniální 

feminismus nezpracovává vždy správně příčiny, ale dobře operuje s dopady uspořádání  

postkoloniálního světa na postavení žen, jehož změna je mnohem těžší než prosazení dílčí 

emancipace žen v jistých sférách v rozvinutých zemích. 

      Výzkum tedy okrajově vychází z feministické analýzy rozdílných příležitostí, jež mají 

ženy v rozvinutých státech a ženy v subsaharské Africe. Příležitostmi rozumějme nejen 

ekonomické uplatnění, ale i vzdělání a sociální interakce (zatímco v Evropě má žena 

příležitost projevit svou vůli a autoritu, v afrických státech diskurz „ženskosti“ s těmito 

pojmy pracuje jen velmi omezeně). Důležité je zde z hlediska výzkumu hlavně vnímání žen 

v tradiční společnosti, jejíž rozdílnost se projevuje i v oblasti sexu a sexuálního násilí. 

Klíčová je pozice například znásilněné či jinak sexuálně vykořisťované či zmrzačené ženy 
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v africké a evropské societě: zatímco v Evropě jsou většinou oběti sexuálního násilí chápány 

jako oběti, v Africe je často taková žena ostrakizována. 

      Liberální feminismus uznává biologické danosti ovlivňující role žen a mužů ve 

společnosti,
154

 na rozdíl od feminismu postmoderního, který zavrhuje „danosti“ jako sociální 

konstrukty nikoliv objektivně poznatelné či dokazatelné, ale pouze konstruované v některých 

diskurzech v některých komunitách. Postmoderní feminimus udělal velký krok vpřed na poli 

sociální vědy a genderových studií. Bez aplikace teorie diskurzů by nebylo možné vysvětlit 

individuální odchylky od generalizujících norem pozitivistické psychologie, sociologie  

a politické vědy. 

      Nicméně biologické rozdíly do jisté míry existují, jak dokazují vědy přírodní. Tyto 

rozdíly pak ovlivňují nejen fyziognomii a fyziologii jedince, ale i jeho chování podmíněné 

mimo jiné geny a hormony. V rámci tohoto výzkumu je uplatňován postmoderní feminismus, 

který ve spojení s konstruktivismem postuluje sociální diskurz jako strukturu pro vyváření 

sociálních konstruktů. Odlišné chování „mužů“ a „žen“ je chápáno ve většině případů jako 

důsledek existence určitého sociálního diskurzu a v něm konstruovaných genderových rolí. 

Chování jedince ovlivněné geny a hormony se pak liší mezi pohlavími především v oblasti 

sexuality, ostatní oblasti jsou pokládány touto teoretickou koncepcí za převážně sociálně 

konstruované. Jinými slovy, s biologickými faktory je nutno počítat, na druhou stranu je však 

nezbytné vzít do úvahy nejen komplexnost lidské povahy včetně vůle a intelektu, ale  

i konstruování různých sociálních diskurzů s různými genderovými rolemi. 

     Pro účely této práce je genderový diskurz brán v potaz, pokud jde o chápání obecných 

genderových konstruktů jako „mužské chování“, „ženské vlastnosti“, „typické znaky 

ženskosti“ apod. Rozumění vzniku a vývoji těchto konstruktů pomáhá pochopení lidského 

chování. V tomto ohledu se teoretická koncepce projektu odchyluje od většiny teorií evoluční 

biologie pracujících pouze s konceptem lidské „přirozenosti“ dané biologickými faktory. 

     Na biologickou podmíněnost však nebude zapomínáno. Nebude ale vykládána v tradičním 

smyslu, případně snad dokonce v normativním patriarchálním stylu (politická pozice ženy 

vychází z jejích biologických predispozicí atd.). Pochopení biologických aspektů zde přispívá 

k chápání motivace určitého jednání beze všech normativních konotací. Biologizující etologie 

tak bude pojímána z feministického emancipačního hlediska. Pouhou aplikací diskurzivní 
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analýzy nelze vysvětlit všechny odstíny kauzálního procesu, najít všechny příčiny jistého 

chování, v tomto případě sexuálního násilí. Teorií diskurzu lze zajisté vysvětlit konstrukci 

konceptu v jazyce a sociální realitě, ale příčiny ležící mimo tuto sféru, například v biologii 

nebo fyziologii je potřeba zkoumat jiným způsobem, v tomto výzkumu tedy z hlediska 

evoluční biologie. 

     V práci tak je brán v úvahu jednak feminismus, jednak evoluční biologie, což je spojení 

zatím vzácné, ale stejně vědecky využitelné jako dosavadní propojení biologizující etologie 

s patriarchálně normativními koncepty. 

      Blíže východiskům výzkumu se nacházejí teorie postmoderního feminismu definujícího 

pojem genderu, o který se práce v základu opírá, i když nezkoumá přímo genderově 

zaměřené násilí, ale vzhledem ke konžským reáliím sexuální násilí na obou pohlavích. 

Přestože některé příčiny sexuálního násilí v DRC mohou být pouze genderově orientované,  

i tam, kde tomu tak není, lze úspěšně operovat s konceptem genderu, jak je konstruován ve 

válečných podmínkách v závislosti na etnických, náboženských, sociálních a dalších 

podmínkách dané (para)militární skupiny. Například pojem mužnosti a bojovnosti je 

v některých skupinách vyzvihován více, jinde méně nebo vůbec. Výzkum se bude zabývat 

mimo jiné souvislostí těchto pojmů s výskytem sexuálního násilí v různých bojových 

jednotkách. 

     Z feministických teorií mezinárodních vztahů jsou v této práci aplikovány zejména ty, jež 

pokrývají vztah genderu a války. Jan Jindy Pettman vykládá tradiční přístup mezinárodních 

vztahů jako disciplíny jako výrazně genderově orientovaný. Mezinárodní vztahy jako dějiny 

války a diplomacie byly podle klasického přístupu vždy považovány za doménu mužů, kteří 

bojují ve válkách a chrání diskurz, jejž Pettman nazývá „ženyaděti“.
155

 

     Role žen v ozbrojených konfliktech je tradičně opomíjena přesto, že historicky se vyskytlo 

mnoho válečnic, opomeneme-li spornou roli žen jako podpory vojsk a diplomatů 

(markytánky, manželky), obhajovanou Cynthií Enloe.
156

 Pettman upozorňuje na diskurzivní 

spjatost „mužnosti“ s válkou. Nejenže nejsou ženy pokládány za bojovnice, ale často ani za 

bojeschopné stejně jako gayové. Diskurz v tomto ohledu není jen věcně deskriptivní, ale  

i normativní. Proti přítomnosti žen a gayů ve vojsku byl nezřídka vyjadřován rázný odpor. 
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Diskurzivní souvislost „mužnosti“ s „bojeschopností“ je významná, protože je pojímána 

podobně po celém světě v mnoha různých kulturách, například v armádě USA  

i v povstaleckých skupinách figurujích v občanských válkách v různých zemích, jak vyplývá 

z práce Elisabeth Wood.
157

 Některé armády a ozbrojené skupiny cítí potřebu indokrinovat 

vojáky pojmem „mužnosti“, aby se cítili jako bojovníci. „Mužnost“ tak pomalu splyne 

s konceptem válečnictví, případně dospělosti chlapců (rozuměj připravenosti na boj). 

Vojenská indoktrinace „mužnosti“ je níže analyzována jako možná příčina vzniku sexuálního 

násilí v DRC. Je však třeba stanovit, do jaké míry je výskyt válečného znásilňování spojen 

s dokazováním „mužnosti“, s uvedenou vojenskou indoktrinací či s jinou motivací. 

     Problematikou vztahu žen a války, případně přímo problematikou sexuálního násilí 

v průběhu ozbrojeného konfliktu se zabývá mnoho feministických teorií a prací, včetně zpráv 

a analýz nejrůznějších nevládních a mezinárodních organizací. Tyto teorie rozebereme níže 

v oddíle o teoriích sexuálního násilí ve válečných konfliktech s přihlédnutím k faktu, že 

v DRC zdaleka nejsou znásilňovány a sexuálně vykořisťovány jen ženy, ale i muži a děti. 

Teoretická východiska výzkumu se proto i z tohoto důvodu nebudou opírat pouze  

o feministické teorie. 

 

2.3.2. Feministické teorie sexuálního násilí - přehled dosavadního poznání 

 

     Ze tří základních přístupů k projevům sexuálního násilí v rámci ozbrojených konfliktů 

(esencialismus, strukturalismus a sociální konstruktivismus)158 si práce za svůj hlavní obecný 

koncept sexuálního násilí vybírá posledně jmenovaný, konstruktivismus, který zahrnuje mezi 

potenciální oběti sexuálního násilí muže i ženy a maskulinní a femininní identity chápe jako 

sociální konstrukty. 

     Esencialisté oproti tomu pokládají za možné oběti sexuálního útlaku všechny ženy na 

základě jejich feminity ohrožované militaristicky založenou maskulinní částí společnosti. 

Jejich hodnoty jsou postaveny na rigidním rozdělení genderových rolí, daných většinou 
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pomyslným „přirozeným“ rozdělením na základě biologických funkcí.
159

 Strukturalisté pak 

mezi oběti počítají pouze některé ženy či některé skupiny žen podle jejich příslušnosti 

k určité skupině (etnické, politické, sociální nebo náboženské apod.).
160

 Dále existují různé 

méně vyhraněné nebo eklektické přístupy, jako například odnož esencialismu považující 

sexuální násilí za běžnou součást války nebo speciální válečný vražedný nástroj.  

      Z uvedených konceptů se zdá konstruktivismus nejvhodnější díky tomu, že umožňuje 

práci s elaboráty identit, jež se vyskytují hojně v teoriích sexuálního násilí v ozbrojených 

konfliktech mnoha autorů. Zároveň zapadá do celkového teoretického pojetí práce 

(feminismu propojeného s biologizující etologií a etikou), kde lze sexuální násilí  

i misogynní diskurz pojmout jako úchylku od přirozeného stavu (ve smyslu feministické 

biologizující etiky – viz níže). 

     Obecných i lokálně zaměřených teorií sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech existuje 

celá řada. Následující odstavce představují většinu z nich. United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) uvádí čtyři hlavní koncepty o původu 

sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech - teorii genderové nerovnosti, teorii 

psychosociálního a ekonomického pozadí, teorii strategického znásilňování a biosociální 

teorii,
161

 z nichž pro výzkum poslouží jako výchozí koncepty první tří jmenované.  

 

2.3.2.1 Biosociální teorie sexuálního násilí 

 

     Biosociální teorie sexuálního násilí je v rozporu s konceptuálními i etickým zaměřením 

této práce. Cílem výzkumu je proto mimo jiné vyvrátit tuto hypotézu, která jednoduše 

vysvětluje sexuální násilí v konfliktech jako prostředek uspokojení fyzických potřeb
162

 (což 

mimo jiné vyvrací např. Groth analýzou psychologických motivací sexuálních napadení 

v době míru).
163

  

     Sexuální pud jako motivace sexuálního násilí je jednou ze zkoumaných hypotéz této 

případové studie. Tato hypotéza úzce souvisí s biosociální teorií, která jednoduše vysvětluje 
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sexuální násilí v ozbrojených  konfliktech jako prostředek uspokojení fyzických potřeb. 

Biosociální teorii feministicky pojatá biologizující etologie napadá. Autoři díla A Natural 

History of Rape, vycházejícího z (patriarchální) biologické etologie, nazývané někdy 

„evoluční teorie znásilnění“
164

, Thornhill a Palmer, operují s myšlenkou, že ne každý voják se 

sexuálního násilí dopouští a že znásilňovány bývají ponejvíce atraktivní ženy. Důvodem je  

podle této teorie gen způsobující náchylnost mužů k znásilňování, který se vyskytuje u  mužů 

s menší šancí na nalezení partnerky přirozenou cestou.
165

 Tato teorie se jeví v DRC jako 

nejméně pravděpodobná. Právě argumenty, které používají Thornhill a Palmer k její podpoře, 

lze obrátit v protiargumentaci. Ústřední argument o atraktivitě znásilňovaných žen je 

poněkud vágní a obtížně dokazatelný. V DRC existuje mnoho případů starší žen a dětí, jež 

byly podrobeny sexuálnímu násilí.  Z hlediska psychiatrů a sexuologů je tato teorie chybná. 

Jak dokazuje Groth na množství statistických dat, sexuální vyjádření násilí při znásilnění 

(obecně, v době míru) je sekundárním projevem dominance nebo vzteku (kromě sexuálních 

deviantů, kterých je ale mezi násilníky zanedbatelné procento). Většina násilníků vede 

pravidelný sexuální život bez sexuálních dysfunkcí. Při znásilnění dochází u převážné většiny 

těchto mužů k dysfunkcím (impotence, nedosažení orgasmu apod.)
166

 

     Dále je třeba přípomenout znásilnění mužů ženami a homosexuální znásilnění mužů muži, 

z nichž rozhodně všichni nepatří mezi gaye – motivaci násilí je zde proto třeba hledat jinde 

než v oblasti sexuality. Fakt, že sexuální násilí páchají jen někteří vojáci, by zase odpovídal 

spíše předpokladu, že nejde o uspokojení fyzické potřeby, kterou pociťují všichni, ale o 

individuální rozhodnutí postavené spíše na myšlenkových pochodech, ať už jakokoli 

motivovaných, než na prostém pudu. To dokládá i závěr Ruth Seifert, která považuje sexuální 

násilí za pouhý nástroj dominance, zvýšení brutality a ponížení oběti, nikoli za vyjádření 

agresorovy sexuální potřeby.
167

 

     Autorkou, analyzující situaci v DRC, je Jocellyn Kelly, která v reportu Rape in War, 

Motives of Milita in DRC pro Harvardský humanitární institut vysvětluje příčiny sexuálního 

násilí páchaného milicí Mai Mai kromě jiných příčin i konstrukcí přirozeného pudu. Report 

Jocelyn Kelly je nicméně pojímán primárně z pohledu veřejného zdraví a nevěnuje se 
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vytváření politologických teorií konfliktu a zkoumání fenoménu sexuálního násilí ze sociálně 

vědního teoretického hlediska.  

     Robert Hayden uvádí rovněž věcné argumenty proti teorii příčin sexuálního násilí 

v průběhu konfliktu v Bosně Catherine MacKinnon.
168

 Tato teorie přeceňuje vliv pornografie 

na vnímání světa. Hayden navíc upozorňuje na logický závěr, že v mnoha státech je 

pornografie konzumována ve větším měřítku, a přesto tam k sexuálnímu násilí dochází jen 

zřídka. Pornografie může snad ovlivnit podobu sexuálního násilí, jen stěží je však jedinou 

příčinou systematizovaného válečného sexuálního násilí.
 169

 

     Esencialisticky a s přesahem do kontextu biosociální teorie je zaměřena práce Sexual 

Violence and Armed Conflict Janie Leatherman považující všechny muže za potenciální 

pachatele sexuálního násilí. I když Leatherman používá teorii konstruktů mužnosti  

a potvrzování dominance skrze sexuální útlak, chybí jí objektivita, k níž hodlá tento výzkum 

směřovat. Její výzkum opomíjí mužské oběti sexuálního násilí a nepracuje s vědeckým 

konceptem lidské sexuality (viz. např. Groth
170

), kde se v době míru sexuální násilí vyskytuje 

jen ojediněle.
171

 

     Do biosociální teorie spadá i práce Elisabeth Wood, jež zkoumá několik různých příčin 

sexuálního násilí, mimo jiné i nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin. Zde 

bude užitečné prozkoumat vazbu na práci J. Weinsteina pojednávající mimo jiné o souvislosti 

nedostatku disciplíny se zdroji, jimiž povstalecká skupina disponuje.
172

 Elisabeth Wood se na 

něj rovněž odkazuje.  

     Nedostatkem disciplíny se zabývají i Christopher Butler nebo Paul Kirby, který také 

zkoumá potvrzování maskulinní identity extrémně misogynním způsobem skrze sexuální 

násilí a jeho použití pro vybíjení frustrace z války. Kirby se často odvolává na výzkum 
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Donny Pankhurst, jež se oběma tématy také zabývá.
173

 Butler se rovněž věnuje zjišťování 

vlivu nedostatku disciplíny bojovníků v konžském konfliktu na páchání sexuálního násilí.
174

  

     V neposlední řadě lze vidět původ sexuálního násilí i ve vybíjeni válečné frustrace 

(přechodná ztráta kontroly, emoční labilita, psychické problémy v důsledku boje). Na pomezí 

mezi teorií sexuálního pudu a vybíjení frsutrace je příspěvek Marie Baaz a Marie Stern (Why 

Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in the Congo) 

k objasnění příčin sexuálního násilí v DRC. Autorky zkoumaly motivaci k sexuálnímu násilí 

u vojáků konžské armády FARDC, kde zaznamenaly dva hlavní motivy, tzv. „normální“ 

znásilňování vyplývající ze sexuálních potřeb společensky izolovaných vojáků, a tzv. „špatné 

znásilňování“,
175

 které ani znásilňováním není, spíše jde o mrzačení (zejména pohlavních 

orgánů) žen, často bez uskutečnění pohlavního styku. „Normální“ znásilnění vysvětlují vojáci 

za použití konstruktu maskulinity („sexuální potřeba je pro muže nezvladatelná a ženy slouží 

k jejímu uspokojení“ atd.). Naopak jako důvod „zlého znásilnění“, které sami příslušníci 

FARDC odmítají, uvádějí válečné šílenství postihující ozbrojence, kteří jsou frustrováni 

válečnými zážitky, omámeni návykovými látkami, a posedlí touhou ponížit protivníka.  

     Přestože tato studie teoreticky vychází z teorie genderové nerovnosti, teorie 

psychosociálního a ekonomického pozadí a z teorii strategického znásilňování, biosociální 

koncept bude prozkoumán za předpokladu jeho falzifikace. 

   Z biosociálního konceptu vyplývá několik hypotéz, jež budou ve studii zkoumány: 

 nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin 

 vybíjení frustrace z války 

 sexuální pud 
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2.3.2.2. Teorie genderové nerovnosti 

 

     Teorie genderové nerovnosti jako příčiny sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech je 

nejčastěji spojována s toxickou maskulinizací ozbrojených složek, dále s ponížením nepřítele 

nebo s obecnou podřízeností žen či přímo s misogynií.
176

  

     Tento koncept zkoumá Ruth Seifert, podle níž je genderová nerovnost kořenem 

sexuálního násilí na ženách v ozbrojených konfliktech. Sexuální násilí je zde pouze výrazem 

běžné válečné agrese vycházející z indoktrinace mužnosti jako synonyma pro bojeschopnost. 

Dokazování mužnosti  znásilňováním žen na opačné straně fronty je pak spojeno s ponížením 

protivníka a rozvrácením jádra jeho společnosti.
177

 Aby tato teorie byla verifikovatelná, bude 

třeba prokázat jednak chápání znásilnění jako ponížení protivníka v naznačených intencích, 

jednak vojenskou indoktrinaci v tomto duchu. 

     Genderovou nerovnost jako takovou pokládá za hlavní příčinu sexuálního násilí Jane 

Freedman, která v případě DRC chápe sexuální násilí v ozbrojeném konfliktu jako součást 

širšího sociálního rámce determinovaného genderovou nerovností. V tomto rámci pak 

existuje kromě sexuálního a genderového násilí celá škála diskriminace a ostrakizace žen. 

Freedman také upozorňuje na zneužívání lékařské pomoci (zdarma) ženami, jež pouze 

předstírají, že jsou obětmi sexuálního násilí, aby získaly ošetření, na něž normálně nemají 

finanční prostředky.
178

 

     Do teorie genderové nerovnosti spadá i práce Eve Ayiery z nairobského Urgent Action 

Fund, která se zasazuje nejen o ukončení sexuálního násilí, ale hlavně o vymýcení jeho 

genderové podoby postavené na široce přijímaném sociálním kontextu tradičního 

(patriarchálního) diskurzu.
179

 Ayiera pojímá sexuální násilí v DRC jako jednoznačně 

genderově zakotvené a neodstranitelné v rámci pouhého conflict resolution či postkonfliktní 

rekonstrukce, která vede jen k obnovení statu quo, jejž je třeba zásadně změnit, aby bylo 

sexuální násilí eliminováno. Podle Ayiery leží důvod vzniku sexuálního násilí a jeho 

selektivnost v rámci určitých konfliktů (někde se znásilňování vyskytuje a jinde ne) 

v sociálním nastavení, jež podporuje tradiční společenské uspořádání a konvence včetně 
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genderové nerovnosti. Nebýt přísného rozdělení ženských a mužských rolí ve společnosti 

spolu s tradičně nižším postavením žen, k sexuálnímu násilí by podle autorky nemuselo 

docházet nebo alespoň ne v dané míře a intenzitě.  

     Ponížením jako motivací sexuálního násilí se zabývá i autorka Heather Hamilton, která 

zkoumala situaci v občanské válce a při genocidě ve Rwandě.180 Ponížení nepřátelských 

mužů „zkažením jejich hodnotného majetku“ vedle frustrace z války, pomsty nepřátelskému 

etniku a etnické čistky uvádí ve svém díle War and Gender jako hypotézy motivace 

sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu Joshua Goldstein.
181

 Mezi jinými se teorií ponížení 

(žen) zabývá i Cynthia Enloe, která ale též rozvádí hypotézu ponížení mužského protivníka 

znásilněním „jeho“ žen.
182

 

     Další výzkum v oblasti sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC Jocelyn Kelly se 

věnuje přijetí obětí zpět do společnosti. Kelly pracuje s konstrukcí genderových rolí 

v konžské společnosti a z nich vyplývajícího sociálního statusu „ženy“, „muže“, „oběti“, 

„manžela oběti“ apod.
183

 

     Rovněž Chile Eboe-Osuji se zabývá genderovými kořeny sexuálního násilí v ozbrojených 

konfliktech, jimiž jsou podle jejího díla International Law and Sexual Violence in Armed 

Conflicts kromě genderové nerovnosti, podřizující „ženy“ a ženskost jako takovou (ať už 

v jakémkoli diskurzu) „mužům“ a „mužnosti“, i „negativní maskulinita“ vytvářená vojenskou 

indoktrinací rekrutů, vedoucí k přehnané agresivitě a odmítání všeho, co je například 

v současném „Západním“ diskurzu považováno za „ženské“ (citovost, péče, strach, pasivita 

apod.) Z indoktrinace a konstrukce maskulinity tohoto typu vzniká normalizace sexuálního 

násilí v ozbrojeném konfliktu, kdy je „nepřítel“ (voják nebo civilista, muž nebo žena) 

dehumanizován a feminizován.
184

 

     Susan Brownmiller představuje teorii genderové nerovnosti v knize Against Our Will: 

Men, Women and Rape, kde argumentuje dominací maskulinity v ozbrojeném konfliktu  

a následným sexuálním násilím jako jejím důsledkem, vyjádřením mocenské převahy nad 
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ženami a ženskostí.
185

 Podobně Gudrun Otsby dokládá ve svém výzkumu korelaci mezi 

domácím násilím a sexuálním násilím v rámci ozbrojeného konfliktu. Míra domácího násilí 

roste během a po skončení ozbrojeného konfliktu. Stres v kombinaci s indoktrinovanou 

„maskulinitou“ pak vede (bývalé) vojáky k zvýšené agresivitě proti všemu „ženskému“.
186

 To 

může platit i o aktérech ženského pohlaví. 

     Marie Baaz a Marie Stern zkoumají jako možné příčiny sexuálního násilí v ozbrojeném 

konfliktu v DRC indoktrinaci při výcviku příslušníků ozbrojených skupin i ponížení 

nepřátelského obyvatelstva a spirálu násilí,
187

 jež do tohoto výzkumu jako specifická příčina 

sexuální násilí zahrnuta není. (Důvodem je její obecnost, vysvětlující válečné násilí jako 

takové, ne však specificky sexuální násilí, ani sexuální násilí v konžském ozbrojeném 

konfliktu, jež se svou intenzitou a rozsahem průměrnému konfliktu vymyká. Nicméně 

dynamika spirály násilí je jako faktor v pozadí konkrétních příčin brána ve výzkumu v potaz.) 

     Autory, kteří se zabývaji mužskými obětmi sexuálního násilí (převážně homosexuálního) 

v ozbrojených konfliktech, jsou kromě Roberta Haydena Sandesh Sivakumuran, jenž kritizuje 

esencialistické pojetí sexuálního násilí podle něhož muži nemohou být obětmi a nejsou tak 

ošetřováni, chránění ani informováni o možnostech prevence násilí a léčbě fyzických 

následků,188 
nebo Maite Vermeulen, popisující historii homosexuálního sexuální násilí. 

Rovněž Vermeulen se domnívá, že homosexuální sexuální násilí je vystavěno primárně na 

dominanci potvrzované agresí.189 Podobně Marc Le Pape, jenž považuje za účel sexuálního 

násilí páchaného muži na mužích „sexuální ponížení“ a narušení percepce vlastní 

maskulinity.
190

 

     Vojenskou indoktrinací příslušníků ozbrojených skupin jako možnou příčinou sexuálního 

násilí v konfliktech se zabývá Elisabeth Wood, která v knize Sexual Violence During War: 

Variation and Accountability vypracovala výzkumnou strukturu postavenou na čtyřech 
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úrovních (vedení ozbrojené skupiny, její hierarchie, dílčí jednotky a jednotliví 

bojovníci/ce).191 Konceptu mužnosti se vojáci (muži i ženy) učí v diskurzu konstruovaných 

identit maskulinity a feminity. Protože bojechtivost, odvaha a další vlastnosti vhodné pro boj 

jsou považovány za příznaky mužnosti, jsou vojáci cvičeni pro válku v rámci 

„maskulinizující“ doktríny „bojovnost = mužnost“. Výzkum pak může být veden na úrovní 

agentů zjišťováním jejich indoktrinace (vštěpování konstruktů “mužnosti“ a bojovnosti) při 

výcviku a/nebo dodržování disciplíny (podle toho, zda je záměrem autority sexuální násilí 

omezovat či podporovat). (Ne)dodržování disciplíny jako takové je zkoumáno v rámci 

biosociální teorie. 

     Wood také jako možnou motivaci sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu uvádí 

vyjádření hostility vůči ženám v misogynním patriarchálním duchu.
192

 Potvrzení maskulinní 

identity extrémně misogynním způsobem je i nejdůležitější příčinou sexuálního násilí, jež 

popisuje Beth Speake jako specificky protižensky zaměřené sexuální násilí, „femicidu“, tedy 

zabíjení či mučení a mrzačení žen kvůli jejich genderu,
193

 za účelem potvrzení mužské 

dominance v sociální oblasti patriarchálního světa. Speake, s odkazem na L. Kelly
194

, 

interpretuje potvrzení maskulinity vojáky i jako zdroj jejich motivace a sebevědomí. 

V určitých oblastech a společnostech (jak uvádí Speake, např. v Latinské Americe)  má tato 

hypotéza opodstatnění ještě posílené patriarchální tradicí.  

     Teorie genderové nerovnosti je pro zjištění konkrétních příčin sexuálního násilí dosti 

obecná, a proto bude testována v této studii na základě výše představených detailních 

hypotéz. Jedná se o následující : 

 indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin    

 ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

 ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

 ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

                                                             
191 Wood, E. J.: Sexual Violence During War: Variation and Accountability, in: Smeulers, A., van Sliedregt, E., 
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 potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního násilí až  femicidou) 

 

2.3.2.3. Teorie psychosociálního a ekonomického pozadí 

 

     Teorie psychosociálního a ekonomického pozadí zkoumá sociální dynamiku ozbrojených 

skupin a historii pozadí konfliktu, v němž k sexuálnímu násilí dochází. Zde lze zařadit 

Galtungovu teorii strukturálního (obecného) násilí a dynamiku spirály násilí. Do tohoto 

konceptu dále patří teorie potvrzování příslušnosti ke skupině (socializace) a poslouchání 

rozkazů.
195

 

     Jennifer Leaning při analýze vlivu pozadí konfliktu došla k závěru, že sexuální násilí 

propuká v případě DRC díky snižujícímu se statusu mužů a jejich možnosti reprodukce za 

současně rostoucího vlivu žen, jejich schopností a možností.
196

 Muži jsou chudí natolik, že si 

nemohou tradičním způsobem (koupí pozemku) zajistit manželku a často za účelem obživy 

vstupují do armády nebo nějaké ozbrojené skupiny, z níž po čase odcházejí stejně chudí, ale 

militantnější. Ženy naproti tomu získávají schopnosti a postavení mužů, které v jejich 

nepřítomnosti po dobu války zastupují v běžných činnostech. Šance žen na přežití jsou také 

vnímány jako vyšší, protože si mohou zachránit život poskytováním sexuálních  

a reprodukčních „služeb“. Tato situace frustruje mladé muže natolik, že páchají sexuální 

násilí ve smyslu pomsty a uplatnění nároku na kořist ve formě vzácných sexuálních 

„služeb“.
197

 Tato teorie zapadá do konceptuálního rámce projektu, protože ukazuje na 

zřejmou nevýhodnost tradičního patriarchálního či genderově nerovného postavení nejen pro 

ženy, ale i pro muže, kteří jsou de facto omezování v soukromém i sociálním životě 

stanovenými společenskými konstruovanými normami, jež mohou vytvářet negativní 

okolnosti rozněcující společenský nebo interpersonální konflikt za války i míru. V důsledku 

je ale tato teorie reflexí hypotézy o sexuálním pudu, proto bude testována v jejím rámci. 

Strukturální charakter sexuálního násilí však zde bude zohledněn. 

        Muñoz-Rojas a Fresard, zastávající též teorii psychosociálního a ekonomického pozadí, 

vidí sexuální násilí spíše jako vyjádření příslušnosti ke skupině (davové psychózy), 
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poslušnost donucující autority či jako důsledek spirály násilí, která pohlcuje jeho pachatele, 

kteří se považují také za oběti.
198

 Násilí je tu pokládáno za strukturální, určené situací.
199

   

     Podobně i Eboe-Osuji zmiňuje „oportunistickou teorii sexuálního násilí“, páchaného za 

účelem dosažení jiných cílů, například vystrašení nepřátelského etnika (v DRC) apod.
200

 

     Teorií socializace příslušníků ozbrojených skupin, spadající do  psychosociálního  

a ekonomického rámce, se kromě Elisabeth Wood
201

 zabývá také Dara Kay Cohen, jejíž 

výzkum potvrzuje socializaci jako příčinu sexuálního násilí na případech ze Sierry Leone  

a dalších zemí.
202

  

     Z konceptu psychosociálního a ekonomického pozadí bude ve studii využita  teorie 

socializace (podpořená četnou vědeckou literaturou) jako hypotéza výzkumu:  

 socializace příslušníků ozbrojených skupin 

 

2.3.2.4. Teorie strategického znásilňování 

 

     Teorie strategického znásilňování jako jeho hlavní cíl představuje demoralizaci oponenta, 

tedy rozsévání strachu v řadách nepřítele vyúsťující až v jeho dehumanizaci či feminizaci. 

Tato strategie může také sloužit jako podpora morálky vlastní jednotky ve smyslu zvýšení 

agrese
203

 (feminizovaný nepřítel je ubohý, není třeba se jej bát; na druhou stranu je 

„nepřirozeně“ odporný a určený k likvidaci). 

     Fakt, že příslušníci konžských ozbrojených skupin dostávají dny volna pro rabování, 

znásilňování a masakry,204 
by odpovídal nejen teorii poslušnosti autoritě (v rámci konceptu 

psychosociálního a ekonomického pozadí), ale i teorii strategického znásilňování, již 

rozpracovaly například Jennifer Leaning a Tara Gingerich. Sexuální násilí zde funguje jako 
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regulérní způsob boje, založený na racionální volbě prostředků k co největšímu zastrašení  

a pokoření protivníka a paralelnímu zvýšení agresivity a bojovnosti vlastních jednotek. Dalo 

by se namítat, že bojovnost lze spatřovat spíše v použití agresivnějších „klasických“ způsobů 

boje (mrzačení, zabíjení) než ve znásilňování, které působí spíše perverzně než bojovně, ale 

záleží na diskurzu použití konstruktu „bojovnosti“. Navíc proti teorii znásilnění kvůli co 

největšímu ponížení protivníka mluví znásilňování mužů jinými muži. V mnoha (tradičních) 

společnostech je homosexuální styk chápán stejně ponižující pro oba aktéry, tedy i pro 

pachatele násilí. Pravděpodobněji se jeví argumentace maximálního možného trestu pro 

civilní obyvatelstvo na straně soupeře nebo sexuální násilí jako nástroj zvýšení morálky 

vlastních vojáků (sexuální „kořist“ jako odměna za boj). 

     Výzkum strategického znásilňování Marie Baaz a Marie Stern je základním pilířem teorií 

sexuálního násilí v Kongu. Autorky také však uvádějí i další relevantní teorie. Zajímavé je, že 

žádný z vojáků neuvedl podle Baaz a Stern jako příčinu sexuálního násilí v konžském 

konfliktu strategické znásilňování jako prostředek války („national security rape“) v pojetí 

Cynthie Enloe.
205

 Nicméně autorky zařazují v díle Sexual Violence as a Weapon of War? 

teorii strategického znásilňování do rámce teorie genderové nerovnosti a postulují, že 

k eliminaci válečného sexuálního násilí je třeba širší společenská změna (například 

odstranění přehnané „maskulinizace“ vojenského výcviku), protože faktory vedoucí 

k sexuálnímu násilí jsou odrazem konstrukce genderových rolí ve společnosti.
206

 

     Elisabeth Wood též popisuje sexuální násilí v ozbrojeném konfliktu s odvoláním na 

Cynthii Enloe jako nástroj vojenské strategie sloužící k ponížení nepřátelské skupiny (kmene, 

národa, etnika atd.).
207

 Přestože důsledkem podobných strategií je utrpení žen, toto uvažování 

dokazuje vnímání důležitosti žen jako nositelek biologického i sociálního potenciálu 

společnosti.  

     Teorii strategického znásilňování jako prostředku války potom rozvíjí v díle Women´s 

Bodies are Battlefields Beth Speake, která za cíl vojenské strategie využívající masové 

znásilňování považuje ponížení mužských protivníků s poukazem na tezi D. Pankhurst, jež 

ponížení vysvětluje v intencích neschopnosti mužů ochránit „své“ ženy.
208

 Též Eboe-Osuji 
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analyzuje sexuální násilí jako záměrnou politiku, zejména používanou proti nepřátelskému 

entiku.
209

 

     Teorii strategického znásilňování naopak zpochybňuje v knize Security Forces and Sexual 

Violence Christopher Butler, jenž  kritizuje přílišnou simplicitu tohoto konceptu.
210

 Paul 

Kirby pak tuto teorii zasazuje do obecnějšího instrumentálního rámce, v němž se sexuální 

násilí v ozbrojených konfliktech stává nástrojem škály vojenských účelů.
211

 Teorie 

strategického znásilňování souvisí úzce s teorií racionální volby. Zdá se, že znásilnění  

a sexuální násilí vůbec je v mnoha kulturách považováno za nejvíce brutální prostředek 

agrese, viz například odvržení znásilněných žen v Kongu nebo muslimské vraždy ze cti, pro 

západní kulturu rovněž nepochopitelně stavějící sexuální nedotknutelnost nad život a rodinná 

pouta. Je tedy možné, že tato forma agrese se velitelům ozbrojených jednotek vyplácí více 

než pouhé zabíjení. Sexuální násilí a jeho hrozba může mít ve společnostech s tabuizovanou 

sexuální morálkou, navíc většinou i patriarchálně založenou, totálně drtivý odstrašující 

dopad. Tento projekt se teorií strategického znásilňování (a racionální volby) bude podrobně 

zabývat, protože události v DRC s ní v poslední době v mnohém korespondují.  

     Do rámce výzkumu strategického sexuálního násilí lze zařadit i tzv. teorii „national 

security rape“, tedy sexuálního násilí jako prostředku nacionalistické ideologie v pojetí C. 

Enloe, kde jsou ženy symbolem národa
212

 a mohou hrát roli oběti (znásilněného symbolu 

nepřátelského národa) nebo hrdé vlastenky. Teorií nacionalistické ideologie se zabývá i  Beth 

Speake, která uvádí též uvádí poskytování sexu vlasteneckými ženami jako „odměnu“ pro 

bojovníky. Může ale jít i o znásilnění chápané ve smyslu „povinnosti“ ženy poskytovat sex 

bojovníkům.
213

 Vlastenky také mohou chtít povzbudit vojáky své domoviny nabídkou 

nezávazného sexu. Jak ale upozorňuje Joshua Goldstein, toto patriotické „povzbuzování“ 

spíše pramenilo (za druhé světové války v USA) z uvolnění (tenkrát stále dosti prudérní) 

morálky posílenou vyhraněností konstrukce genderových rolí („muž“ = bojovník, „žena“ = 

matka, milenka, ochraňovaná) a zároveň cíleným povzbuzování morálky vojáků velitelstvím 

armády (lascivní plakáty a hesla, zábavné show se známými dámskými celebritami, armádou 
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organizovaná prostituce).
214

 Ženy tak chtěly v promiskuitě vyzkoušet možnosti své nové 

„svobody“.  

     Robert Hayden, který neopomíná ani mužské oběti, vytvořil teorii sexuálního násilí 

v průběhu ozbrojených konfliktů podle níž je sexuální násilí v některých společnostech 

(například Indie, Bosna) chápáno jako horší zločin než je vražda. Proto jsou znásilnění 

v těchto společnostech páchána jen v případech, kdy se nepředpokládá další soužití různých 

skupin v jednom státě či na stejném území. V těchto případech dochází většinou k rozpadu 

státu či (pokusům o) vysídlení. Primárním cílem sexuálního násilí je tedy etnická čistka nebo 

genocida.
215

 Jako možné důvody sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu uvádí etnické 

čistky i Elisabeth Wood.
216

  

     Teorie strategického znásilňování zahrnuje několik okruhů, uváděných experty, jež budou 

sloužit jako hypotézy tohoto výzkumu: 

 válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

 genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu 

obyvatelstvu k vysídlení 

 nacionalistická ideologie 

 

2.3.2.5. Další koncepty 

 

     Posledním z vysvětlení, jež lze najít v literatuře, je antropologizující teorie chování 

v souladu s kulturními rituály a mytologiemi.
217 

Víra v určité rituály, například v posilující 

sílu sexu (znásilnění) před bojem apod. iniciuje iracionální chování. V DRC existují doložené 

případy znásilnění kvůli víře v jeho nadpřirozené účinky (například i ve zprávě Jocelyn 

Kelly).
218

 S touto teorií bude výzkum také pracovat, i když přímo nespadá do žádného 
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z uvedených základních konceptů sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech (teorie 

genderové nerovnosti, teorie psychosociálního a ekonomického pozadí, teorie strategického 

znásilňování a biosociální teorie). Toto vysvětlení z antropologické literatury (sexuálního 

násilí jako součásti magického obřadu) bude použito pro otestování následující hypotézy: 

 náboženství a mytologie 

  

     Projekt vezme de facto v potaz aktuální výsledky současného výzkumu sexuálního násilí 

obecně i specificky přímo v DRC tak, že shromážděné materiály budou pokrývat obecný 

přehled o všech důležitých oblastech a tezích. Důležité a přínosné (i když převážně z hlediska 

sběru dat) jsou i dokumenty nevládních i mezinárodních orgnizací jako např. zprávy UN 

OCHA),
219

 UNIFEM, UNDP, Feminist Peace Network, Human Rights Watch, Women for 

Peace, MONUSCO, Červený kříž, USAID ad.   

     Hypotézy vybrané na základě relevantní literatury v této kapitole budou 

operacionalizovany jako nezavislé proměnné (viz kapitola 2.5. Metody a operacionalizace). 

 

 

2.3.3. Feministická biologizující etika 

 

     Etologie člověka založená na evoluční biologii a na evoluční psychologii a různé etické 

směry, navazující na její poznatky, vycházejí z výzkumů podvědomé motivace chování 

člověka, která je podle těchto konceptů závislá na dvou hlavních motivačních faktorech; sexu 

a agresi, z nichž prvně jmenovaný je nejdůležitějším podvědomým motivátorem veškerého 

lidského chování vůbec ve více či méně přímém vztahu. Ve výzkumu sexuálního násilí a jeho 

případné závislosti na genderu jsou teorie evoluční biologie přínosné, protože mohou osvětlit 

mnohé z motivací útočníků. Autoři etologických a evolučně biologických knih jsou často 

nejen přírodními vědci, ale i filozofy a etiky, a převádějí poznání evoluční biologie do 

psychologie a sociologie. S většinou jejich závěrů lze souhlasit a tato práce z nich bude 

                                                             
219 UN OCHA: 2008: Sexual Violence in Armed Conflict: Understanding the Motivations, on-line 

http://www.unocha.org. 

http://www.unocha.org/
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vycházet, některé však příliš zjednodušují problematiku lidského chování a dopouštějí se 

„biologického omylu“. 

     Mezi nejvýznamnější práce v oboru evoluční biologie patří díla Johna Maynarda Smithe, 

jako například Vývoj pohlaví, Evoluce a teorie her a Hry, pohlaví a evoluce nebo práce  

W. D. Hamiltona Genetická evoluce sociálního chování, Sex versus Non-Sex versus Parasite, 

dále MacArthurovy Ekologické důsledky přírodního výběru nebo popularizovaný Sobecký 

gen Richarda Dawkinse. Všichni tito autoři se shodují na tom, že sociální chování člověka je 

ovlivněno evolucí a přírodním výběrem ovládaným pudy (sexem a agresí) více než se 

předpokládalo. Za podvědomou motivaci všeho lidského jednání považují sex a následně 

strategie namlouvání. Například patriarchát funguje lépe ve společnostech s výrazněji 

diferencovanými společenskými a majetkovými poměry, kde úspěšní muži získávají více žen. 

     Mnoho navazujících autorů v oboru biologizující etiky (pracující s východisky evoluční 

biologie), je spíše pro-patriarchálně zaměřeno. Teorie evoluční biologie vysvětlují tendenčně 

ve snaze obhájit patriarchální status quo, například polygynii apod. Narozdíl od evoluční 

biologie, která vysvětluje biologické zákonitosti v co nejvíce hodnotově neutrálním diskurzu, 

díla biologizující etiky jsou v současnosti populárně vykládána v šovnistickém duchu. 

     Kromě této módní disciplíny je však evoluční i obecná biologie již delší dobu využívána 

v patriarcháůním diskurzu pro podporu genderové nerovnosti a pro upevnění moci 

dominantního mužského genderu. Není třeba zde opakovat základní feministické postuláty 

jako např. mocenské rozdělení genderových rolí na základě údajných nebo reálných 

biologických rozdílů, které mají údajně vliv na schopnosti nebo možnosti žen získávat moc 

ve společnosti. Přestože tato tendenční východiska a přežilé názory na genderové konstrukty 

byly odhaleny a vyvráceny, stále mnoho genderově zabarvených pojmů a konceptů je 

použváno v běžném sociálním a řečovém diskurzu, nehledě na zmíněné autory biologizující 

etiky. Lze zmínit pojmy „taken for granted“, chápány velkou částí populace i některými 

odborník nekriticky jako dané, např. „muž“, „rodina“, „matka“, „ženský“ apod. 

     Protože jedním z teoretických východisek této studie je feministická biologizující etika, je 

nutno poukázat na rozdíly mezi touto koncepcí, jež si klade za cíl nově se v tomto výzkumu 

etablovat, a mezi tradiční biologizující etikou.   

     Za prvé, feministická biologizující etika dodržuje objektivní vědecký přístup a snaží se  

o netendenční interpretaci výsledků výzkumu, přestože je hodnotově postavena na 

feminismu. Za druhé, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, feministická biologizující 
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etika si nárokuje feministická východiska a hodnoty v regulérním vědeckém pojetí, tedy 

hodnotovou orientaci otevřeně přiznává, avšak nezneužívá ji k tendenčním závěrům. 

Feministická biologizující etika vychází z feministické kritiky patriarchátu jako mocenské 

struktury vedoucí k opresi skupiny obyvatelstva  –  žen, postavené na spekulativní konstrukci 

jejich genderu, a proto se v žádném případě nesnaží o jeho převrácenou variantu 

(šovinistickou teorii propagující politickou dominanci žen). Jako jiné feministické teorie,  

i feministická biologizující etika svou kritiku patriarchátu staví na diskurzu genderové 

rovnosti a genderového mainstreamingu, nikoli na vyzdvihování role žen v politickém 

smyslu. Z hlediska biologizující etiky (postavené na evoluční biologii) tato teorie postuluje 

rozdíly v sexuálním chování mezi pohlavími (kromě nikterak nové teze, že mezi pohlavími 

existují určité základní rozdíly, které vycházejí z anatomických odlišností a fyziologických 

funkcí (např. schopnost žen rodit děti) a jež by neměly být zneužívány k sociálně-politickým 

konstruktům genderu). Feministická biologizující etika tak propojuje biologizující etiku  

a feminismus ve využití zavedené koncepce genderu jako sociálního konstruktu a zároveň 

v předpokladu rozdílů v sexuálním chování postaveném na evoluční biologii, respektive na 

teoriích biologizující etiky, které však vykládá z hlediska feminismu. Feministická 

biologizující etika vysvětluje ve shodě s feminismem většinu rozdílů v sociálním chování 

„mužů“ a „žen“ jako podmíněných sociálně (sociální konstrukcí genderu a z ní odvozených 

očekávání, výchovy, socializace, apod.) – kromě sexuality, již chápe jako evolučně 

podmíněnou. Zde narážíme na teorie rozdílných strategií přežití a rozmnožování (u mužů  

a žen), jak je zavádí evolučné biologie. Tyto strategie pak vedou k odlišné sexualitě mužů  

a žen, např. ke zvýšené vybíravosti žen při hledání sexuálního partnera.  

     Tak by například feministická biologizující etika vysvětlila převahu mužských pachatelů 

sexuálního násilí jako jednak zapříčiněnou existencí patriarchálního diskurzu, který 

vysvětluje sex jako ženami odmítaný,
220

 jednak jako danou nižší sexuální vybíravostí mužů 

(oproti ženám). Obě dvě vysvětlení však berou v potaz primárně nesexuální účel sexuálního 

násilí, tedy agresivní útok. Pouze sexuální povaha útoku je vysvětlována z uvedených dvou 

hledisek. 

                                                             
220 Tedy znásilnění je pak pro ženy trestem (protože dle patriarchálních názorů např. nemají takové libido jako 

muži apod.); naopak pro muže je znásilnění ženou v patriarchálním pojetí spíše pozitivní událost – což 

samozřejmě odráží neznalost podstaty znásilnění jako agrese a nerovné (sexistické) posuzování sexuálního 

chování „mužů“ a „žen“. Ženy v patriarchálním sociálním i řečovém diskurzu (tedy v názorech společnosti i 

v chování žen) trestají partnery spíše odmítáním sexu než jeho vynucováním – viz Groth, N.: Men Who Rape, 

New York, Plenum Press 1979, s. 186. 
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     Feministická biologizující etika tak pracuje s pojmy jako patriarchát, evoluční strategie, 

nevýhodnost či výhodnost určitého sexuálního chování (typu sexuality), „přirozený stav“, 

„přirozená sexualita“, apod. Pojem „přirozený stav“ je definován pro potřeby této studie jako 

určovaný konsenzuální sexualitou a neužíváním sexuálního násilí jako nástroje války.  

„Přirozená sexualita“ pak znamená nejen konsenzuální sexuální styk, ale i svobodný výběr 

partnera nesvázaný kulturními (např. patriarchálně konzervativními) konvencemi. 

     Podle feministické biologizující etiky lze tedy říci, že patriarchát byl upevněn zejména 

kulturně, tradicemi a konvencemi, které se vžily a pevně etablovaly v sociální struktuře 

některých národů. Oproti původnímu vývoji společnosti postavenému na prastarém úzu 

přirozeného výběru, jenž by nahrával spíše existenci matriarchátu uznávajícímu 

nezastupitelnou roli žen pro populaci a jejich fakticky výraznějšímu vlivu na udržování 

populace a populačního růstu, je patriarchát založen na ustrnutí přirozených zvyků (boj mezi 

muži o ženy, v němž vítěz získá většinu žen, někteří poražení ani jednu) a jejich deformaci 

v bezduché konvence a fanaticky udržované rituály a tradice (např. zákaz vycházení pro 

muslimské ženy apod.). Strategie boje o přežití / rozmnožení jsou obohacující pro výzkum 

sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech, a zejména pro výzkum sexuálního násilí v DRC, 

kde se vyskytuje silně tradiční společnost založená zčásti stále na kmenové příslušnosti.  

       Je diskutabilní, zda jsou ženy méně agresivní či militantní než muži a zda by celosvětový 

matriarchát vykazoval menší enviromentální škody, jak se domnívají radikální feministiky 

(viz např. závěry Earth Summitu z roku 1992).
221

 Podle výzkumu Mary Caprioli ženy obecně 

podporují válku a militantní přístupy méně než muži, většina žen má spíše tendenci 

podporovat kooperaci, rovnost a zachování míru. Navíc státy s genderovou rovností inklinují 

k válkám méně než země, kde je emancipace žen na nízké úrovni.
222

 Je ovšem otázka, zda je 

to vlivem žen ovlivňujících mírovou politiku, nebo změnou přístupu genderově rovnější 

společnosti, v níž se stírají genderové rozdíly, a tedy i „toxická“ (agresivní) maskulinita 

sklouzávající k válečným „řešením“ mezinárodních sporů. Při výzkumu tendence 

k směřování k ozbrojeným konfliktům zemí vedených ženskými představitelkami Caprioli 

zjišťuje, že ženy v lídrovských pozicích vedou země do války (hlavně v krizových situacích) 

stejně často jako muži, někdy i agresivněji kvůli obavám z podcenění jejich potenciálu na 

                                                             
221 Pettman, J.J.: Gender Issues, in Baylis, J., Smith, S.: The Globalization of World Politics, Oxford University 

Press, Oxford 2006 (3. vydání), s. 683. 
222 Caprioli, M.: Gendered Conflict, Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 1 (Jan 2000), s. 51. 
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základě genderové diskriminace.
223

 Ženské vůdkyně jsou tak situačně nuceny k agresivní 

politice. Autorka díla Gendered Conflict chápe feministická stanoviska jako protikladná 

politickému realismu,
224

 který často směřuje k zachování bezpečnosti státu a k prosazení 

státních zájmů při dosažení relativních zisků (na úkor jiných států). Dalo by se tedy vyvodit, 

že v prostředí oproštěném od genderových předsudků, kdy by se ženské líderky chovaly 

přirozeněji, sahaly by k agresi méně často než je tomu dnes. Ženských vůdkyň je ale zatím 

dost málo na to, aby byl proveden zásadnější relevantní výzkum, jak Caprioli upozorňuje.  

     V konžské realitě, kde ženy bojují dobrovolně minimálně, je však koncept války jako 

mužské záležitosti dobře obhajitelný. Otázkou však zůstává, na čem je pak postaveno 

sexuální násilí na ženách, které překračuje všechny přirozené pudy (boj mezi muži, ochrana 

žen za účelem plození dětí). Podle závěrů evoluční biologie se většina bojů v historii 

odehrávala primárně kvůli získání přízně žen a eliminaci mužského protivníka. Cílem válek   

i veškerého mírového soutěžení mezi muži bylo vždy získání co největšího počtu žen, ať už 

prostřednictvím nabytí prestiže, peněz nebo společenského postavení. Nejúspěšnější muži tak 

získávali více žen než neúspěšní, aby s nimi pak zplodili více potomků a stali se tak 

evolučními vítězi.
225

 Proto brutální masakrování žen v DRC působí z hlediska lidské etologie 

postavené na evoluční biologii naprosto proti vší logice, kdy je válka vedena pro válku, 

nesmyslně (ještě více než obvykle). Ve výzkumu bude zjišťován vztah mezi upevňováním 

patriarchátu a nárůstem sexuálního násilí v Kongu.  

     Protože brutální sexuální násilí na ženách popírá zmíněné principy přirozené lidské 

sexuality, a minimálně v případě smrti oběti či destrukce jejích reprodukčních orgánů navíc 

ohrožuje zachování samotné populace, lze se domnívat, že je způsobeno kulturní deformací 

motivace jednání agresorů, respektive patriarchálním sociálně-kulturním zřízením, jež je 

možno pokládat za výsledek zakonzervování určitých kulturních norem a zvyků, mezi nimiž 

je také třeba pátrat po motivech sexuálního násilí. 

 

 

                                                             
223 Boyer, M. A., Caprioli, M.: Gender, Violence and International Crisis, The Journal of Conflict Resolution, 

Vol. 45, No. 4 (Aug. 2001), s. 509. 
224 Boyer, M. A., Caprioli, M.: Gender, Violence and International Crisis, The Journal of Conflict Resolution, 

Vol. 45, No. 4 (Aug. 2001), s. 510. 
225 Dawkins, R.: Sobecký gen, Oxford, Oxford University Press 1989, s. 110. 
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2.3.4. Kulturní antropologie 

 

     Kulturní antropologie bude v práci využívána spíše okrajově (a ne jako ucelený vědecký 

koncept), nicméně je třeba s ní počítat, protože v oblasti výzkumu (východní Kongo) mezi 

domorodými kmeny i povstalci pocházejícími z Rwandy se vyskytuje mnoho původních 

pověr a mýtů, z nichž některé jsou zmíněny v oddílu o teoriích zabývajících se obecnými 

příčinami sexuálního násilí v konfliktech. Pokud se prokáže, že některé z těchto mytologií 

mají vliv na příčiny sexuálního násilí v DRC, budou tyto klasické teorie sexuálního násilí 

obohaceny o významný prvek. Nelze však dopředu odhadnout, do jaké míry se mýtické 

uvažování ozbrojenců promítá do skutečné motivace k sexuálnímu násilí. 

     Z etnologického hlediska žijí v oblasti Východního Konga a částečně i v přilehlých státech 

kolem jezera Kivu a Tanganiky (Rwanda, Uganda, Burundi) převážně národy bantuského 

typu, jež tvoří několik set etnických skupin, například Panwogvé, Dualové, Kotové, Tekové, 

Mongové a tzv. střední bantuové, kteří obývají zkoumanou geografickou sféru – Lubové, 

Lundové, Kongové a Kubové.
226

 Bantuové žijí i na dalších částech afrického kontinentu, 

například v Tanzanii, Keni, Angole, Namibii, Botswaně atd. Na východě pevniny se za 

privilegované se mezi Bantuy považují zejména Svahilci. Střední Bantuové, na něž je práce 

zaměřena, vytvářeli ve Východním Kongu a kolem jezer poměrně vyspělé říše už od  

15. století, například Kongo nebo Loango, uspořádané na monarchistickém principu s přísnou 

hierarchií a organizovanou státní administrativou, kde měly ženy mimořádné postavení. 

Zvláště respektovaná byla královna matka, rody se řídily matrilineálním principem 

(posloupnost podle sester) atd.
227

  

     Z antropologických a entografických zkoumání vyplývají některé zajímavé skutečnosti  

o postavení žen v bantuské společnosti v průběhu historie. Tyto poznatky by mohly být 

užitečné při zjišťování příčin sexuálního násilí v DRC, například by mohly verifikovat teorii 

genderové nerovnosti, psychosociálního a ekonomického pozadí nebo vojenské indoktrinace. 

Antropologická zjištění totiž zahrnují primární genderové konstrukty, které souvisejí 

s ustavením a/nebo změnou patriarchálního a matriarchálního společenského systému. 

Například antropoložka Karin Barber uvádí ve své analýze africké a bantuské literatury text 

žánru impango, pojednávající o ženě jménem Munzo, která si ve faktickém patriarchátu 

vydobyla postupem času dominantní roli a bohatství, načež se jí podařilo opustit (vykoupit se 

                                                             
226 Wolf, J.: Abeceda národů, Praha, Horizont 1984, s. 51. 
227 Tamtéž. 
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z) manželství, k němuž byla donucena (prodána) v sedmi letech. Po letech útrap a práce se 

vrací do rodné vesnice jako silná žena, jejíž moudrost, pozici a životní zkušenost všichni 

uznávají.
228

 

     Je tedy vidět, že i v tradiční společnosti jsou možnosti porušení tradičních schémat a rolí 

využívány, a to dokonce i s hmotným i společenským prospěchem. Podle výzkumů, jež  

prováděli Robin Fielder a J. K. Rennie,  převládal matriarchát v Africe až do konce  

19. století, kdy byl nahrazen patriarchátem, což výrazně podpořila i koloniální správa.
229

  Je 

třeba zjistit, proč a jak nastala změna k patriarchátu, a jaký to mělo vliv na uvažování 

Konžanů a proměnu genderových rolí. Důležité jsou také zmínky o populačních výkyvech, 

jež osvětlují zavedení institutu otroctví v primitivních i vyspělejších bantuských 

společnostech. Ve válečných časech, kdy lidí ubylo a pracovní síla byla vzácná, se otroctví 

značně rozšiřovalo a etablovalo se v běžný sociální úzus. Šlo o vzájemné zotročování 

individuí v rámci kmenů i o mezikmenovou výměnu, nezávislou na bílých otrokářích. 

Například manžel mohl vybírat pokuty za cizoložství svých manželek nebo některé z nich 

„pronajmout“ chudším mužům, (kteří si nemohli sňatek dovolit). Tito „nájemníci“ se pak 

stali manželovými příznivci a klienty.
230

 

     Pro ověření nebo vyvrácení teorie genderové nerovnosti je nutné zjistit, zda se také muži 

stávali majetkem žen, a zda ty s nimi běžně obchodovaly, případně jak se tyto vztahy měnily 

při změně matriarchátu na patriarchát. V každém ohledu je chápání lidí jako zboží klíčové 

pro pochopení bantuské společnosti a rolí obou pohlaví ukotvených v posledních dvou 

patriarchálních stoletích. 

     Literatura ze sféry antropologie obsáhne především specifická témata z afrického (sub-

saharského) genderového diskurzu, jako je např. tamější matriarchát, patriarchát, etnicita, 

sexualita apod. Kromě stěžejního díla Jana Vansiny v oblasti obou Kong (Being Colonized: 

The Kuba Experience in Rural Kongo 1880 – 1960, The Tio Kingdom of the Middle Kongo) 

budou použity například antropologické výzkumy, jež prováděli Robin Fielder a J. K. Rennie, 

práce Nancy Hunt An Acoustic Register, Tenacious Images, and Congolese Scenes of Rape 

                                                             
228 Barber, K.: The Anthropology of Texts, Persons and Publics, Cambridge, Cambridge University Press 2007, 

s. 123. 
229 Barber, K.: The Anthropology of Texts, Persons and Publics, Cambridge, Cambridge University Press 2007, 

s 234. 
230 Tamtéž, s 149. 

http://www.jstor.org/stable/20484503?&Search=yes&searchText=DRC&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedSearch%3Fq0%3DDRC%26f0%3Dall%26c1%3DAND%26q1%3D%26f1%3Dall%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff%26Search%3DSearch%26sd%3D%26ed%3D%26la%3D%26pt%3D%26isbn%3D%26jc.Anthropology_AnthropologyNow%3Dj50002256%26jc.Anthropology_AnthropologyToday%3Dj100606%26jc.Anthropology_CulturalAnthropology%3Dj100781%26jc.Anthropology_CurrentAnthropology%3Dj100034%26jc.Anthropology_JournalofAnthropologicalResearch%3Dj100485&prevSearch=&item=1&ttl=5&returnArticleService=showFullText
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and Repetition,
231

 Onaiwu Ogbomo Women, Power and Society in Pre-colonial Africa,
232

 

Karin Barber The Anthropology of Texts, Persons and Publics
233

 nebo Pottierovův článek 

Representations of Ethnicity in the Search for Peace: Ituri, Democratic Republic of Congo.
234

  

     Důležitá jsou také díla autorů zabývající se homosexualitou v Africe jako např. Thabo 

Msibi (The Lies We Have Been Told: on (Homo) Sexuality in Africa)
235

  nebo Jímí Adésíná 

(Re-Appropriating Matrifocality: Endogeneity and African Gender Scholarship),
 236

 jež jsou 

využita k rozboru homosexuálního sexuálního násilí. 

      V neposlední řadě je ve studii analyzováno i dílo Wyatta MacGaffeyho (Lineage 

Structure, Marriage and the Family amongst the Central Bantu) zkoumající kromě rodových 

linií i lidové čarodějnictví, resp. víru v magii,
237

 jež je spojeno s jednou ze zkoumaných 

hypotéz příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC, kde pachatelé věří  

v kouzelnou moc znásilnění. Mytologii jako motivaci sexuálního násilí v DRC zmiňuje  

i Jocelyn Kelly, která analyzuje mimo sexuálního násilí i genderové role v konžské 

společnosti.
238

  

 

2.3.5. Konceptualizace - závěr 

 

     Výzkum vychází z feministických pozic liberálního feminismu a  částečně z feminismu 

postkoloniálního. Implicitně je v práci zakotven koncept teorie diskurzů feminismu 

postmoderního. Z teorií příčin sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech pro výzkum slouží 

jako konceptuální báze konstruktivismus, pracující se sociálními konstrukty femininních  

                                                             
231 Hunt, N. R.: An Acoustic Register, Tenacious Images, and Congolese Scenes of Rape and Repetition, 

Cultural Anthropology, Vol. 23, No. 2, Imperial Debris (May, 2008), ss. 220-253. 
232 Ogbomo, O.: Women, Power and Society in Pre-colonial Africa, Lagos Historical Review, vol. 5 (2005), 49-

74. 
233 Barber, K.: The Anthropology of Texts, Persons and Publics, Cambridge, Cambridge University Press 2007. 
234 Pottier, J.: Representations of Ethnicity in the Search for Peace: Ituri, Democratic Republic of Congo, 

African Affairs, Vol. 109, No. 434 (Jan., 2010), ss. 23-50. 
235 Thabo, M.: The Lies We Have Been Told: on (Homo) Sexuality in Africa, Africa Today, Vol. 58, No. 1 

(2011), s. 13. 
236 Adésíná, J.: Re-Appropriating Matrifocality: Endogeneity and African Gender Scholarship, African 

Sociological Review, Vol. 14, No. 1 (2010), s. 5. 
237 MacGaffey, W.: Lineage Structure, Marriage and the Family amongst the Central Bantu, The Journal of 

African History, Vol. 24, No. 2 (1983), s. 176. 
238 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 7. 

http://www.jstor.org/stable/40388445?&Search=yes&searchText=DRC&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedResults%3Fhp%3D25%26la%3D%26wc%3Don%26fc%3Doff%26acc%3Don%26vf%3Dall%26bk%3Doff%26pm%3Doff%26jo%3Doff%26ar%3Doff%26re%3Doff%26ms%3Doff%26gw%3Djtx%26q0%3DDRC%26f0%3Dall%26c0%3D%26sd%3D%26ed%3D%26pt%3D%26isbn%3D%26jc%3Dj100046%26jc%3Dj100235%26si%3D76&prevSearch=&item=91&ttl=134&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/20484503?&Search=yes&searchText=DRC&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedSearch%3Fq0%3DDRC%26f0%3Dall%26c1%3DAND%26q1%3D%26f1%3Dall%26acc%3Don%26wc%3Don%26fc%3Doff%26Search%3DSearch%26sd%3D%26ed%3D%26la%3D%26pt%3D%26isbn%3D%26jc.Anthropology_AnthropologyNow%3Dj50002256%26jc.Anthropology_AnthropologyToday%3Dj100606%26jc.Anthropology_CulturalAnthropology%3Dj100781%26jc.Anthropology_CurrentAnthropology%3Dj100034%26jc.Anthropology_JournalofAnthropologicalResearch%3Dj100485&prevSearch=&item=1&ttl=5&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/40388445?&Search=yes&searchText=DRC&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedResults%3Fhp%3D25%26la%3D%26wc%3Don%26fc%3Doff%26acc%3Don%26vf%3Dall%26bk%3Doff%26pm%3Doff%26jo%3Doff%26ar%3Doff%26re%3Doff%26ms%3Doff%26gw%3Djtx%26q0%3DDRC%26f0%3Dall%26c0%3D%26sd%3D%26ed%3D%26pt%3D%26isbn%3D%26jc%3Dj100046%26jc%3Dj100235%26si%3D76&prevSearch=&item=91&ttl=134&returnArticleService=showFullText
https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf
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a maskulinních identit, a tedy vhodný pro zkoumání příčin sexuálního, nikoli pouze 

genderového násilí. 

     Studie také zavádí nový koncept feministické biologizující etiky, která vysvětluje sexuální 

charakter násilí na základě propojení konceptů feminismu a biologizující etiky (v kontrastu 

s tradiční biologizující etikou, jež je implicitně zavedena v patriarchálních intencích a část až 

tendenčně propaguje dominanci mužského genderu). Feministické biologizující etika je 

kromě feministických východisek vědecky objektivní a je orientována v hodnotové opozici 

vůči (jakékoli) genderové nerovnosti. 

     V rámci teorií věnujících se konkrétnímu rozboru motivace sexuálního násilí se bude 

projekt zabývat především teorií strategického sexuálního útlaku jako metody brutalizace 

konfliktu a zastrašení protivníka, dále teorií genderové nerovnosti, vojenské indoktrinace  

a teorií nedostatku disciplíny související s biosociální teorií, jež by měla být podle 

předpokladů vyvrácena ve prospěch potvrzení uvedených konceptů, jejich kombinací nebo 

případně dalších teorií. 

     Opomenuty nebudou ani některé antropologické poznatky, které mohou přinést zásadní 

poznatky z oblasti sociálního vývoje Bantuů a ovlinit tak celkové závěry výzkumu i jeho 

teoretickou základnu. V rámci antropologického pohledu se projekt zaměří na zkoumání 

sociálních vztahů a jejich vývoje ve známé historii, zejména pak s přihlédnutím k proměnám 

patriarchátního a matriarchátního uspořádání a možným konotacím k sexuálnímu násilí. 

     Výzkum by měl zároveň odpovědět na určité mezery v dosavadním poznání a jeho 

zaměření. Přesné a komplexní příčiny sexuálního násilí v DRC nebyly doposud systematicky 

zjištěny, ale existují neprobádaná pole různých konceptů, z nichž jsou do projektu zahrnuty 

kromě tzv. negativních případů sexuálního násilí, jak je označuje E. Wood, tedy případů, kdy 

se sexuální násilí v konfliktu nevyskytuje, dále podle analýzy UN OCHA
239

 rozdíly mezi 

jednotlivými případy sexuálního násilí (zvláště  rozdíly na úrovni jednotek v jednom státu)  

a nakonec prostudování epidemického šíření sexuálního násilí jako válečné metody, na což 

bude kladen obzvláštní důraz, protože analýza příčin lavinovitého šíření může objasnit 

faktory, jež motivují k sexuálnímu násilí. 

 

                                                             
239 UN OCHA: 2008: Sexual Violence in Armed Conflict: Understanding the Motivations, on-line 

http://www.unocha.org. 

http://www.unocha.org/
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2.4. Metodologie   
 

     Základní kvalitativní metodologií použitou ve výzkumu je případová studie (case study) 

zaměřená na případ sexuálního násilí v DRC, která využívá jak obecných teorií sexuálního 

násilí v konfliktech, tak i konkrétních hypotéz zaměřených na DRC, jak jsou popsány 

v kapitole Teoretická východiska. Tato případová studie má tedy testováním řady (třinácti) 

hypotéz, vybraných pro zajištění co nejširšího relevantního rozsahu na základě analýzy 

existující odborné literatury (literature review), dojít k závěrům o aplikovatelnosti  stávajících  

teorií příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu na případu  DRC. Výsledky výzkumu 

bude možno dále použít ve srovnávacích studiích tak, aby byly obecné teorie sexuálního 

násilí v ozbrojených konfliktech podpořeny novými důkazy. 

     Předmětný případ této studie je analyzován detailně a komplexně za použití všech 

relevantních předpokladů pro vytvoření operacionalizace proměnných na základě selekce 

třinácti nezávislých proměnných. Většina z nich je dále detailně rozpracována pro účely 

efektivní verifikace vztahu k závislé proměnné. V souladu s metodou případové studie se 

výzkum snaží o teoretickou bohatost
240

 nashromážděním množství teorií k selekci 

relevantních hypotéz. 

     Příčinný mechanismus mezi závislou proměnnou a proměnnými nezávislými je zkoumán 

v rámci tohoto jediného, detailně rozpracovaného, případu. Konkrétními metodami výzkumu 

tedy jsou zejména rozhovory v terénu, pozorování sociálního a, pokud možno,
241

 jazykového, 

diskurzu při jednání s účastníky sexuálního násilí (obětmi a pachateli).  

     Vzhledem k tomu, že kauzalita je nepozorovatelná, lze pozorovat jen příčinu a následek  

a pomocí eliminace zjistit, po které příčině následuje který následek. Pro účely praktického 

výzkumu však musíme vycházet z předpokladu, že nepozorovatelná kauzalita je dokazatelná 

řadou metod (eliminace, triangulace, opakovatelnost, variabilita apod.), což platí  

i v kvalitativním výzkumu. Data sebraná během rozhovorů v terénu jsou proto triangulována 

analýzou dostupné literatury. Pro zjištění  equifinality při hledání kauzálních vztahů mezi 

proměnnými je třeba vysledovat maximum možností a prokázat ty, jež vedou ke 

 zkoumanému výsledku (přičemž dojde k eliminaci neprůkazných jevů, jež nehrají 

v mechanismu roli příčiny). Variabilita dat je zaručena diferencovaným výběrem respondentů 

výzkumu (z různých oblastí DRC, s různým vzděláním, příp. věkem, genderem, a z různých 

                                                             
240 Drulák, P.: Jak zkoumat politiku, Praha, Portál 2008, s. 35. 
241 V rámci tlumočení z jejich rodného jazyka – většinou svahilštiny. 
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vojenských či paramilitárních organizací (kromě obětí, které nejsou členy žádné bojové 

skupiny).  

     K nalezení příčinných mechanismů napomáhá do značné míry metoda založená na hledání 

variability výsledků, často i na negativních případech (zkoumání absence daného jevu). 

Zodpovězením otázek typu „kdy k sexuálnímu násilí dochází a kdy ne?“, „proč v některých 

oblastech/skupinách není sexuální násilí vůbec přítomno?“ a jim podobných se dostáváme 

k odpovědím na původní otázky „jaké jsou příčiny násilí“ a „proč se vyskytuje právě tady?“.  

 

2.5. Metody a operacionalizace 
 

     Konkrétně tato případová studie sleduje vývoj závislé proměnné (sexuální násilí  

v ozbrojeném konfliktu v DRC) na nezávislých proměnných (příčin sexuálního násilí  

v ozbrojeném konfliktu v DRC). Nezávislé proměnné a jejich vztah k sexuálnímu násilí je 

předmětem výzkumu, jehož cílem je verifikovat relevantní nezávislé proměnné a potvrdit tak 

příčiny sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v Kongu. 

       Jako možné příčiny sexuálního násilí a tedy nezávislé proměnné, jež jsou 

operacionalizovány, se předpokládají: 

1. válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

2. indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

3. ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

4. ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

5. ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

6. potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního násilí až  femicidou) 

7. genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k 

vysídlení 

8. socializace příslušníků ozbrojených skupin 

9. náboženství a mytologie 

10. nacionalistická ideologie 

11. nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin 

12. vybíjení frustrace z války 

13. sexuální pud 
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+ případně jejich kombinace 

 Tyto nezávislé proměnné vycházejí z příslušných hypotéz v rámci teorií uvedených 

v kapitole Teoretická východiska. Detailněji jsou nezávislé proměnné operacionalizovány 

následovně: 

 

NP č. 1: válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

- sexuální násilí je pácháno na rozkaz, ve velké míře; plošně, homogenně  

a  systematicky je přikazováno veliteli (metoda zjištění: rozhovory s pachateli, 

bývalými členy armády či paramilitárních skupin) 

NP č. 2: indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

- příslušník ozbrojené skupiny by se sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí  

(v mírových podmínkách se chová naprosto jinak), chápe ho jako nutnou součást boje, 

jako vlastnost dobrého vojáka, kterou má potřebu dokazovat (metoda zjištění: 

rozhovory s pachateli, bývalými členy armády či paramilitárních skupin) 

NP č. 3 / 4 / 5: ponížení nepřátelských žen / nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen   

/ ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním  

- znásilnění a další sexuální násilí je chápáno jako ponižující akt, ponížení je 

vyzdvihováno jako charakteristický rys; je doprovázeno dalšími ponižujícími 

praktikami (nucení příbuzných přihlížet apod.); ostatní aspekty, např. sexuální pud 

nebo brutalita jsou upozaděny (metoda zjištění: rozhovory s pachateli, příp. s obětmi) 

NP č. 6: potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního násilí až  femicidou) 

- genderově nevyvážená kultura, společenské prostředí, kde jsou ženy druhořadými 

členy společnosti a veřejně i soukromě bývají často ostrakizovány ze strany mužů 

(metoda zjištění: pozorování interakcí různých vrstev společnosti, rozhovor 

s muži/ženami na téma genderu a postavení žen v komunitě) 

NP č. 7: genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu 

k vysídlení 
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- etnicky nevyvážené prostředí, kde panuje xenofobie a napětí mezi etniky, jež jsou 

nucena se setkávat či spolu žít v daném teritoriu; jedno etnikum utlačuje jiné; 

minoritní etnika jsou pokládána za druhořadá; povstalecké skupiny jsou etnicky 

rozlišeny a inklinují k rasismu  (metoda zjištění: pozorování komunity, xenofobních 

nálad ve společnosti, vedení rozhovorů se členy komunity) 

NP č. 8: socializace příslušníků ozbrojených skupin 

- příslušník ozbrojené skupiny by se sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí  

(v mírových podmínkách se chová naprosto jinak), je k němu donucen skupinou 

chápající odmítnutí jako zradu (metoda zjištění: rozhovor s pachateli, příp. omezené  

pozorování interakcí pachatelů z dané skupiny během neformálních rozhovorů  

s badatelkou) 

NP č. 9: náboženství a mytologie  

- víra v ochrannou moc amuletů a magie, provozované lidovými čaroději (metoda 

zjištění: rozhovor s pachateli i ostatními členy komunity, příp. pozorování 

náboženských rituálů, nošení amuletů, lidové „magie“) 

NP č. 10: nacionalistická ideologie 

- nacionalismus rozšířený ve společnosti spojený s představou symbolické funkce žen   

– nositelek národnosti a „matek lidu“ (metoda zjištění: rozhovor s pachateli  

i s ostatními členy komunity)  

NP č. 11: nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin 

- sexuální násilí je pácháno proti rozkazům, jako vybíjení frustrace z války nebo 

uspokojování sexuálního pudu (metoda zjištění: rozhovor s pachateli, s obětmi i s 

ostatními členy komunity) 

NP č. 12: vybíjení frustrace z války 

- sexuální násilí je pácháno proti rozkazům, jako vybíjení frustrace z války, 

kompenzace válečného stresu (metoda zjištění: rozhovor s pachateli, s obětmi i s 

ostatními členy komunity) 

NP č. 13: sexuální pud 
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- sexuální násilí je pácháno proti rozkazům, jako uspokojování sexuálního pudu, 

kompenzace válečného stresu (metoda zjištění: rozhovor s pachateli, s obětmi  

i s ostatními členy komunity, pozorování projevů sexuality v komunitě, např. 

sledování míry konvenčních omezení projevů emocí a sexuality na veřenosti, 

prostituce ad.) 

      Pro výzkum bylo v DRC provedeno 34 osobních rozhovorů, převážně s pachateli  

a svědky sexuálního násilí a jeho možných příčin, menší vzorek tvořily oběti sexuálního 

násilí. Výběr subjektů výzkumu se odvíjí od cíle dosáhnout co nejadekvátnější informace. 

Protože se jedná o příčiny a motivy sexuálního násilí, bylo třeba vyzpovídat zejména jejich 

pachatele.  

     Základní kontakty na výzkumné subjekty, průvodce, tlumočníky a primární 

zprostředkovatele kontaktu (tzv. „gate-keepery“) byly shromážděny už před realizací 

rozhovorů, a to z různých zdrojů, kterými jsou především soukromé kontakty, nevládní  

a mezinárodní organizace. Zprostředkovatelé kontaktů, tedy lidé („insideři“), žijící v dané 

oblasti, měli být alespoň zpočátku hlavním nástrojem získávání nových kontaktů. Při designu 

výzkumu se počítalo se s tím, že síť kontaktů se bohatě rozšíří při seznámení badatelky  

s prostředím a místními obyvateli metodou sněhové koule (snow-ball method), tedy 

nabalování nových a nových kontaktů, jež umožní rozšíření interakcí zase o další kontakty. 

Tato metoda byla v praxi úspěšná a mnoho nových kontaktů bylo nalezeno právě takto. 

Zprostředkování kontaktu s obětmi sexuálního násilí bylo možné také prostřednictvím 

nevládních neziskových organizací. Náročnější bylo kontaktování členů konžské armády 

nebo paramilitárních skupin (pachatelů). Zde bylo využito kontaktů v armádě a zaangažováno 

co nejvíce „insiderů“, aby bylo možno rozhovory provést i se současnými nebo bývalými 

členy ozbrojených skupin.  

     Badatelka byla jazykově vybavena k základní orientaci v DRC (francouzština, základy 

svahilštiny), nicméně pro komunikaci ve svahilištině a příp. lingale byli využíváni 

tlumočníci, kterými byli místní Konžané, někteří z nich již zmínění zprostředkovatelé 

kontaktu. Prakticky tedy výzkum probíhal ve dvou fázích. První byla kratší a šlo v ní zejména 

o seznámení se s prostředím a provedení několika prvních rozhovorů, které sloužily hlavně 

pro primární přehled o průběhu rozhovorů a chování subjektů. Badatelka měla k dispozici 

kontakty na průvodce výzkumníků a novinářů, které využila jako doprovod po celou cestu  
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a jako tlumočníky, průvodce i zprostředkovatele dalších kontaktů. V druhé fázi pak proběhla 

většina rozhovorů. 

     V zájmu zachování neutrality a objektivity výzkumu a získání důvěry zkoumaných 

subjektů byly kontakty zajištěny z různých skupin diferencovaných podle etnika, lokality, 

příslušnosti k určité ozbrojené skupině / armádě apod. Totéž platí pro tlumočníky, kterými 

byli také příslušníci různých národnostních a etnických skupin. Konkrétním místem výzkumu 

bylo východní Kongo, oblast Severního a Jižního Kivu, město Goma a okolí.  

     Rozhovory byly vedeny takovým způsobem, který měl co nejméně stresovat zkoumané 

subjekty z důvodu získání maxima pravdivých informací. Subjekty byly upozorněny, že jde  

o výzkum, ale byly zároveň ujištěny prostřednictvím podpisu informovaného souhlasu  

o utajení jejich identity a využití poskytnutých informací pouze k akademickým účelům. 

Kladeny jim byly uzavřené i otevřené otázky, poskytující větší prostor k odhalení citlivých 

informací týkajících se páchání sexuálního násilí subjektem nebo jeho známými. Zde se bylo 

možné poučit z množství prostudovaných rozhovorů, jež byly vedeny jinými výzkumníky, 

v nichž je někdy respondentem jasně přiznán podíl na páchání sexuálního násilí, ať už v roli 

viníka, spoluviníka či svědka. Jindy subjekt explicitně nepřizná, že jde o vlastní prožitou 

zkušenost, ale z jeho další výpovědi je zcela evidentní, že se páchání sexuálního násilí rovněž 

zúčastnil. Tyto subjekty je třeba citlivě motivovat k výpovědi tak, aby si nepřipadali pod 

tlakem, ale přitom zodpověděli kladené otázky, i když třeba nepřímo. 

     Otázky byly předem systematicky připraveny. Každý rozhovor obsahoval několik desítek 

otázek ve třech setech: seznamovací a „warm - up“ set, podružné věcné otázky, klíčové věcné 

otázky. Klíčové otázky týkající se sexuálního násilí a jeho příčin byly promíchány s otázkami 

podružnými na téma, jako jsou vedení boje, politické cíle boje, motivace jednotlivých 

válečníků, jejich těžký život apod. Podružné otázky měly za cíl přivést rozhovor k otázkám 

klíčovým. 

      Klíčové otázky byly kladeny v každém rozhovoru několikrát, pokaždé v jiné formulaci. 

Účelem zakrytí klíčových otázek v jednom setu s pro výzkum méně důležitými a okrajovými 

otázkami je zase snaha získat co nejvěrohodnější odpovědi založené na pravdě za 

předpokladu, že když subjekt tyto otázky považuje za zásadní, odpovídá pravdivě  

a podrobněji. Pro lepší vytvoření dojmu, že sexuální násilí nepředstavuje podstatu výzkumu, 

byly zdůrazňovány dotazy na ideologii a cíle bojovníků, jejich hrdinské válečné činy apod. 

Klíčové otázky byly komplementární s předpokládanými příčinami sexuálního násilí (viz 
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seznam výše), tedy každou příčinu ověřovalo několik otázek, nejméně tři. Pokud byly 

zodpovězeny kladně, byly kladeny další doplňující dotazy podle potřeby a podle situace 

(chování subjektu). 

 

     Příklady klíčových otázek: 

- Jak si myslíte, že nejlépe ponížíte nepřátele? Je sexuální násilí největším pokořením? 

Pro koho (muže / ženy / jejich manžele)? 

- Věříte, že Vás elixír ochrání, pouze když ho „dobijete“ energií pramenící ze 

znásilnění? 

- Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli bez možnosti sexu? 

- Je vlasteneckou povinností (jakékoli) ženy poskytovat sex válečníkům před bitvou? 

- Když se při pitce opijete a  znásilníte ženu, nebude se velitel zlobit? 

- Jak z Vás (ve Vaší ozbrojené skupině / armádě) vychovali muže? 

- Kde byste nejraději viděl své nepřátele? (Mrtvé, znásilněné, na jiném území, atd.) 

     Příklady podružných otázek: 

- Věříte v nějaké ochranné prostředky pro boj, jako jsou amulety, elixíry apod.? 

- Jak se pozná dobrý bojovník? 

- Myslíte, že ženy jsou dobrými bojovnicemi? 

- Potřebujete k životu ženy / muže?  

- Jaké byly Vaše začátky v ozbrojené skupině, jak rychle jste se začlenil/a? 

 

     Vyhodnocovány byly pouze odpovědi na klíčové otázky, avšak odpovědi na podružné 

otázky byly brány v potaz pro kontrolu odpovědí na otázky klíčové. Operacionalizace 

vyhodnocení byla postavena na jednoduchém principu verifikace / falzifikace ukazatelů 

jednotlivých příčin sexuálního násilí. Ukazatelé byly poté vyhodnocovány analýzou, částečně 

diskurzivní. V praxi je pro vyhodnocení prokázání dané proměnné jako příčiny sexuálního 

násilí využito posouzení daného počtu kladných výpovědí respondentů výzkumu ve prospěch 

příslušné proměnné, ať již jde o výpovědi explicitní nebo naznačující, případně skrývající 

pravdu. Zde byla velmi dobrým pomocníkem analýza řečového diskurzu, která může odhalit 

skrytý význam použitých slov a slovních obratů jako významný právě v daném kontextu 

nebo naznačující existenci určitého sociálního diskurzu (například genderové nerovnosti). 
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       Některé otázky bylo možno mapovat i ve vztahu k více proměnným, takže ve výsledku 

se objevuje u některých proměnných o několik otázek více či méně. Tento fakt však 

vzhledem ke kvalitativnímu charakteru výzkumu nehraje roli. Validita proměnné roste 

s výskytem dalších kladných odpovědí na klíčové otázky a z příslušné triangulace výsledků, 

včetně ověření lživosti. Z finálních výsledků vyhodnocení odpovědí respondentů dotazníku 

byl získán přehled hlavních příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC (tedy 

nejčastěji a nejsilněji potvrzených výpovědmi respondentů) a slaběji potvrzených hypotéz 

(kde jsou respondenti v odpovědích ambivalentní nebo jich kladně odpovídá jen málo).  

     V případě, že průzkum realizovaný badatelkou některou proměnnou nezjistil, byla brána 

v úvahu, ale v menším rozsahu závisejícím na okolnostech. Design výzkumu samozřejmě 

počítal i s tím, že nekteré hypotézy nemusejí být respondenty zmíněny vůbec nebo mohou být 

popřeny. Po vyhodnocení případné lživosti jsou tyto hypotézy pokládány za neverifikované. 

Současně výzkum vycházel z předpokladu, že příčin sexuálního násilí v DRC existuje více. 

Už při jejich načrtnutí jako nezávislých proměnných v této kapitole je zřejmé, že se některé 

z nich částečně logicky i věcně překrývají. 

     Po uskutečnění většiny rozhovorů byly výsledky porovnávány a další interview byla 

obohacena doplňujícími otázkami za účelem triangulačního ověření. V průběhu výzkumu 

byla takto data prověřena. Opatřeními proti lživosti byla například zmíněná analýza řečového 

diskurzu, porovnání různých zdrojů, například rozhovorů s dokumenty,
242

 literaturou na dané 

téma apod. Důležité bylo také zjištění a porovnání potenciálních negativních případů, dále 

provádění výzkumu na různých místech, a s různými lidmi s různými profily, jak už bylo 

uvedeno výše. Dále hrál roli způsob kladení otázek, který měl odpoutat pozornost od 

klíčových otázek výzkumu a podpořit tak pravdivost odpovědí na ně. (Lživé odpovědi na 

ostatní otázky nejsou až tak podstatné). Nakonec bylo také třeba počítat a smířit se s jistým 

procentem lživosti. Nicméně, výsledky byly traingulovány s backgroundem bojovníků, 

s výpovědmi členy stejné skupiny, skupin vzájemně, cross-checkem v rámci jednoho 

interview, pomocí pozorování (omezeně – badatelka nebyla sama svědkem sexuálního násilí  

v DRC) a literatury. Background demobilizovaných (paramilitárních) bojovníků byl ověřen  

u místních gatekeeperů a s kontakty v MONUSCO, u stávajících bojovníků (co bylo možno) 

u fixerů, z nichž někteří pracovali pro určité mezinárodní organizace v oblasti. Finální 

pravdivost získaných dat tak činí výzkum relevantním. 

                                                             
242 Bennett, A., Checkel, J. T.: Process Tracing: From Philosophical Roots to Best Practices, Simons Papers in 

Security and Development, No. 21 (2012), s. 5. 
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     Kromě záměrné lživosti subjektů bylo také předpokládat nezáměrnou nekorespondenci 

jejich výpovědí s pravdou, danou přesvědčením subjektů o vlastních premisách. I v tomto 

případě byla využita metoda triangulace k zajištění co nejrelevantnějších výsledků výzkumu. 

Jinými slovy, výzkum se neopírá pouze o neověřené výpovědi respondentů, ale potvrzuje je 

diskurzivní analýzou a dostupnou literaturou zahrnující kvalitativní i kvantitativní nástroje 

(analýzy, zprávy a statistiky). 

     Z výše uvedených důvodů byly využity také návazné doplňující a triangulační metody. 

Jednalo se hlavně o získávání informací analýzou dokumentů a antropologických studií. 

Použity byly materiály již ukončených výzkumů v oblasti sexuálního násilí, ale  

i antropologické výzkumy (zejména v oblasti mytologie a náboženských ritů), a v neposlední 

řadě i dokumenty a reporty mezinárodních organizací a institucí, i neziskových nevládních 

organizací týkající se nejen sexuálního násilí, ale i politických, ekonomických, právních  

a sociálních reálií v DRC. Při vyhodnocování takto získaných informací byl potom postup 

obdobný jako při třídění a evaluaci dat získaných z rozhovorů (ve smyslu triangulace, 

porovnávání a ověřování výsledků). Nicméně, jak už bylo řečeno, tyto zdroje byly chápány 

jako doplňkové. Pokud tedy byly v rozporu s výzkumem v terénu, na tento fakt je 

upozorněno, avšak na terénní zjištění u přímých rozhovorů s účastníky sexuálního násilí je 

kladen ve výzkumu větší důraz. 

 

2.6. Komparace s jinými metodologiemi     
 

     Kvalitativní výzkum založený na metodologii případové studie byl vyhodnocen jako 

nejvhodnější nástroj pro zjištění příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC. 

Případová studie je v případě teoretické bohatosti (13 hypotéz o možných příčinách 

sexuálního násilí) vhodná pro testování teorií, z nichž uvedené hypotézy vyplývají. 

     Z celé řady metodologií kvalitativního výzkumu je nutno vzít v úvahu při hledání 

nejpříhodnější metodologie pro výzkum sexuálního násilí v DRC několik. Jde o diskurzivní 

analýzu, teorii identit a smíšenou metodu (mixed method). Ostatní metody (např. fuzzy sets / 

QCA ad.) jsou již danému tématu dost vzdálené, a proto zde nebudou rozebírány. 

     V případě výzkumu sexuálního násilí v DRC bylo možno uvažovat také o použití 

diskurzivní analýzy, případně i teorie identit. Lze předpokládat, že strany participující na 

sexuálním násilí v průběhu ozbrojeného konfliktu si konstruují identity různého typu 
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(kmenové, náboženské, jazykové, jazykově-etnické atd.). Za samostatnou studii by stál 

výzkum dynamiky těchto identit, například v průběhu integrace nových členů povstaleckých 

skupin a jejich případné socializace pomocí skupinového znásilňování. 

      Diskurzivní analýza by mohla poměrně výstižně vysvětlit některé postoje a motivace 

pachatelů sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech v DRC. Přesto k vysvětlení všech 

možných prokázaných příčin sexuálního násilí a kauzálních mechanismů není v případě 

studia jediného případu tak vhodná, jako case study. Nicméně diskurzivní analýza byla 

použita okrajově, jako doplnění zjišťování kauzality mezi závislou proměnnou a nezávislými 

proměnnými. Analýza sociálních i jazykových diskurzů hrajících roli při motivaci 

k sexuálnímu násilí dokresluje celkový obraz získaný kvalitativním výzkumem v rámci 

případové studie. 

      Smíšená metoda spojující kvalitativní a kvantitativní výzkum je metodologicky 

rigoróznější než samotný kvalitativní výzkum. Nicméně pro výzkum sexuálního násilí v DRC 

se nehodí taková kvantitativní část studie, díky níž by bylo možné zařadit metodologii typově 

do smíšené metody. I když součástí výzkumu jsou i kvantitativní metody (přehledy, evaluace, 

statistiky), nejsou použity až v takové míře a takovým způsobem, aby bylo možno označit 

metodologii za smíšenou. 

  

2.7. Teorie a metodologie výzkumu - shrnutí  
 

      Závěrem lze shrnout, že fenomén sexuálního násilí jako formy boje v DRC nebyl 

doposud systematicky (ve smyslu komplexního a hlubšího průzkumu všech možných příčin) 

prozkoumán a ozřejmen, jak je vidět z dosavadních publikací na toto téma. Většina autorů  

a autorek se zaměřuje na výzkum příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu obecně či  

komparují více konfliktů nebo více zemí, například Bosnu a Hercegovinu s Demokratickou 

republikou Kongo apod., nevěnují se však samotnému Kongu v širší systematizované teorii. 

      Práce zaměřené specificky na DRC pak odhalují jen některé z příčin, na které se 

specializují, například jeden z nejhodnotnějších výzkumů na toto téma v DRC, dílo Marie 

Baaz a Marie Stern. Neexistuje ucelené dílo se  systematickým zhodnocením příčin 

sexuálního násilí v DRC, fenoménu, který se v současnosti lavinovitě šíří. Tento výzkum by 

měl obsáhnout veškeré příčiny sexuálního násilí v DR Kongu, jež skutečně hrají roli. 
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     Výzkumu příčin sexuálního násilí v DRC nejlépe vyhovuje z metodologického hlediska  

případová studie, která dává možnost sexuální násilí v ozbrojeném konfliktu detailně 

prozkoumat na případu DRC a odhalit příčinnou souvislost této závislé proměnné 

s relevantními nezávislými proměnnými mnohem přesněji než jiné metodologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

3. Výsledky výzkumu 
 

     Výzkum proběhl v roce 2018 v již zmiňované lokalitě východního DRC v regionu Kivu, 

v okolí města Goma. Celkem bylo provedeno 34 rozhovorů, z toho tři rozhovory byly 

s obětmi, 31 rozhovorů s pachateli a svědky dle předpokladu, že ze strany pachatelů lze 

vytěžit více relevnatních dat o jejich motivaci než z výpovědí obětí, jež byly interviewovány 

spíše pro doplnění a triangulaci.   

     V souladu s etikou výzkumu a tzv. „do no harm“ principem všichni respondenti podepsali 

informovaný souhlas s vedením rozhovorů a byli finančně kompenzováni za vynaloženou 

energii a ztrátu času. Respondenti byli vyzváni, aby neuváděli svá pravá jména, a ve 

výzkumu jsou vedeni pod čísly. Výzkum byl veden v maximálně citlivé oblasti válečného 

práva, kdy respondentům za pravdivé odpovědi může de facto hrozit vězení nebo pomsta. 

Protože v sesbíraných datech by bylo možno teoreticky dohledat potřebné informace, text 

studie neuvádí u jednotlivých odpovědí jména či indicie, jež by mohly označit konkrétní 

pachatele či svědky. Výsledky výzkumu pouze uvádějí agregovaná data nebo citují jednotlivé 

respondenty anonymně.
243

  

 

3.1. Rozhovory s respondenty 
 

     Celkem proběhlo 31 rozhovorů s pachateli a svědky a tři rozhovory s obětmi. Přestože 

75% dotazovaných mluvilo explicitně o mučení a kořistění, jichž se účastnili, jen zhruba 

třetina dotazovaných přiznala otevřeně vlastní účast na sexuálním násilí. Dalších cca 50% 

mluvilo o sexuálním násilí, jehož byli svědky ve své jednotce. Někteří (vysoké šarže 

FARDC) mluvili pouze o jiných jednotkách / organizacích. Z diskurzu a vědomých či 

nevědomých narážek v průběhu dalšího pokračování rozhovorů však později vyplynulo, že  

i oni se aktivně na sexuálním násilí účastnili. Zbytek dotazovaných byl obezřetný a v případě 

sexuálního násilí i jiných válečných zločinů se držel zpátky a explicitně nepřiznal účast, jen 

svěděctví ze zkušenosti a z doslechu (zločiny páchané jinými jednotkami / organizacemi).  

Na základě okolností, z jejich dalších výpovědí a z kontextu ostatních rozhovorů lze nicméně 

předpokládat, že i tito „svědci“ se velmi pravděpodobně násilí včetně znásilňování účastnili. 

Lze se opodstatněně domnívat, že sexuálního násilí a dalších závažných válečných zločinů se 

                                                             
243 Veškerá sebraná data jsou však Univerzitě Karlově důvěrně k dispozici. 
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reálně nedopouštělo jen několik jedinců, již byli skutečně na vysoké charakterové úrovni (cca 

jeden nebo dva, kteří později pracovali ve FARDC v programech na ochranu dětí), anebo byli 

příliš mladí v době, kdy příslušeli k ozbrojené skupině (cca dvanáctiletí).  

     Tento skepticismus při posuzování lživosti respondentů vyplývá z okolností, za nichž byl 

výzkum veden, a to na základě konžské sociální reality. Výzkum badatelky a jejího týmu byl 

realizován v městě Goma a v přilehlých lokalitách. Respondenti, kteří v některých případech 

byli oficiálně re-integrováni a demobilizováni, a tedy jim nehrozilo nebezpečí dalšího 

postihu, většinou mluvili o svých zločinech vcelku otevřeně („Abychom zastrašili nepřátelské 

etnikum, usekali jsme tomu muži ruce a poslali ho do jeho vesnice.“ „Když se žena vzpírá, 

zabijeme ji, jinak ji jen znásilníme a necháme jít.“). Respondenti, kteří stále v ozbrojených 

skupinách figurují, nebo z nich odešli a skrývají se daleko od rodného kraje, pochopitelně 

tolik sdílní nebyli, protože jim hrozí pomsta obětí a jejich kmene nebo  

i skupiny, kterou opustili. Někteří respondenti uvedli výpověď slovy „já jsem nikdy žádné 

násilí na civilistech nespáchal“ a poté dále popisovali „když jsme přepadli vesnici, abychom 

získali zásoby, museli jsme vesničany mučit, jinak by nám je nedali“ nebo „ženy pak byly 

znásilněny“ nebo „tolik kmenů je pyšných, chtěl jsem je ponížit“ (zatímco dále mluvili  

o znásilnění jako o ponížení). Příslušníci Mai-Mai trvdili, že znásilňování má na svědomí 

M23, M23 prohlašovalo totéž o Mai-Mai nebo jiných skupinách. Paramilitární skupiny 

obviňovaly FARDC, šarže FARDC zase paramilitární skupiny. Bojovníci, kteří prošli více 

organizacemi, potvrzovali sexuální násilí páchané všemi skupinami (s odlišnou mírou 

v některých jednotkách, především v těch, které bojovaly na vlastním území, a ne na území 

nepřátelského etnika).
244

 „V naší vesnici jsme neznásilňovali.“  ..„Jinak bylo znásilňování  

a další násilí reciproční.“ Někteří respondenti používali neutrálních tvarů jako např. 2. osoby 

indikativu nebo imperativu: „když protestuje (znásilnění), zabij ji.“ Přestože toto není přímé 

přiznání, je zřejmé, že respondent má se sexuálním násilím bohaté zkušenosti. Podobné 

zkušenosti se lživostí respondentů a taktikou vedení výzkumu uvádějí i Maria Baaz a Maria 

Stern.
245

 

     Ještě před rokem 2006, kdy byly vydány zákony 06/018 a 06/019, nebyla v DRC řada 

druhů sexuálního násilí právně postižitelným zločinem. Ženy byly, a z velké části stále jsou, 

                                                             
244 Pro potvrzení pravdivosti nebo vyvrácení lživosti byla používána triangulace popsaná v kapitole 2.5. Metody 

a operacionalizace. Některé skupiny byly dále složitěji triangulovány při neformálních rozhovorech a 

pozorováních, mimo jiné také vnímání členů skupiny místními obyvateli, vzájemné „hlídání“ členů skupiny 

apod. S ohledem na bezpečnost respondentů zde nezmiňuji detaily. 
245 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 

the Congo (DRC), International Studies Quarterly (2009), s. 504. 
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pokládány za občany druhé kategorie a majetek mužů. Znásilnění v soukromí „partnerem“ 

oběti a domácí násilí je stále velmi častou záležitostí s poměrně vysokou společenskou 

tolerancí. Také s ohledem na diskurz rozhovorů (badatelkou je nezávislá
246

 bílá žena) se lze 

domnívat, že sexuální násilí bylo přítomno v ozbrojených skupinách ještě mnohem více, než 

respondenti přiznali.  

     Kromě informovaného souhlasu byli respondenti podporováni k pravdivé výpovědi 

místními spolupracovníky badatelky, tzv. facilitátory, a jejím překladatelem a fixerem. 

Badatelka rovněž přizpůsobila dikci a komunikační styl s ohledem na mentalitu pachatelů 

tak, aby nenaváděla k odpovědi, „kterou chce slyšet“, ale aby získala důvěru a pravdivou 

výpověď. Kromě očekávaného cynismu a disociace se v mnoha případech ukázalo, že tito 

lidé nemají normálně možnost své zážitky sdílet mimo danou komunitu ovládanou diskurzem 

násilí, a že když mají po letech možnost dát průchod své frustraci a traumatu z války i ze 

zločinů, které během ní i poté spáchali, vděčně jí využijí. Mnozí z nich páchali tyto zločiny 

proto, že byli okolnostmi „donuceni“. Jak bude ještě podrobně rozepsáno níže, v regionálních 

konfliktech v oblasti Velkých jezer je většina násilí strukturálního typu. Tito pachatelé pak 

svých zločinů opravdu litují a v mnoha případech potřebují nejen demobilizaci  

a společenskou rehabilitaci, která slouží spíše k poválečnému celonárodnímu usmíření, ale  

i psychoterapii, bez níž si následky války a svých zločinů ponesou do smrti. V žádném 

případě však není záměrem badatelky tyto zločiny omlouvat, ale jen vysvětlit jejich motivaci, 

jak je cílem tohoto výzkumu. 

     Oběti, oproti pachatelům, mluvily zřejmě „pravdu“ (tedy popisovaly události  

a své názory a pocity, tak, jak je subjektivně zakoušely). Jejich výpověď byla přesto 

ovlivněna emocemi, prožitým traumatem, ale i věkem a společenskou zakotveností v konžské 

kultuře a mentalitě. Všechny tři oběti jsou dívky ve věku 14 – 15 let, jedna z nich v důsledku 

znásilnění otěhotněla. Kromě těhotenství, jež bylo velkým fyzickým i psychickým utrpením 

pro danou respondentku, znásilnění samotné, které se obešlo bez dalšího násilí (mučení obětí 

nebo násilí na její rodině), nebylo evidentně psychickou zátěží větší než jeho sociální reflexe. 

Hlavní dopad, jenž byl také záměrem pachatelů, byl psychologický a sociální – tedy ponížení 

dívky a její rodiny v rámci komunity, v níž se každodenně pohybuje. Tímto bylo dosaženo 

deterentu pro celé etnikum, protože veřejné sexuální násilí, a zejména znásilnění „panen“, 

respektive dětí (v kontrastu k partnerskému znásilnění, které je společensky dosti 

                                                             
246 Rozuměj pracující samostatně, ne pod vedením určitého muže či v doprovodu manžela. Tento fakt je 

v africké realitě chápán zcela odlišně od západního pojetí. Viz kapitola Postavení žen v DRC. 



 

83 
 

akceptováno), je v Kongu přes jeho rozšířenost pokládáno za nejhorší ponížení nejen oběti, 

ale právě i  celého kmene. 

     Oběti tedy zřejmě trpí více tímto sekundárním dopadem než primárním traumatem ze 

sexuální násilí samotného, které se zdálo být po několika měsících od aktu (následovaných 

psychoterapií poskytovanou neziskovou organizací) na úspešné cestě k vyléčení. Sociální 

následky se však na obětech i jejich etniku prokazují dlouhodobě, a to tím spíš, že (na rozdíl 

od Západu) komunita v DRC toto trauma neustále připomíná sobě i obětem 

(„poznamenaným“) a uvažuje v kategoricky negativním a nihilistickém diskurzu o tomto 

„ponížení, jež je navždy poznamenalo“. Pro získání pravdivé informace je tedy nutno 

objektivně posuzovat veškerá tato společenská a psychická zatížení, celkový diskurz, i další 

důvody, proč by respondenti mohli uvádět vědomě či podvědomě zavádějící či nepravdivé 

výpovědi. Je proto třeba počítat s tím, že uvedené výpovědi nelze vždy brát doslova, ale je 

nutno vzít v potaz i výše uvedené pozadí. 

     Dále, jak je uvedeno v kapitole Teoretické ukotvení a metodologie výzkumu, pro snížení 

lživosti ve výzkumu této vysoce citlivé oblasti bylo použito podružných otázek pro odvedení 

pozornosti, například otázky týkající se loupení, zabíjení a mučení. Použití těchto otázek se 

ukázalo jako vysoce praktické, protože respondenti se při nich více rozpovídali než při 

přímých dotazech. Také otázky pátrající po motivacích nepřímo přiblížily velmi dobře 

celkové pozadí a konžské reálie. Šlo o otázky týkající se například role ženy ve společnosti, 

společenského ponížení, socializace v ozbrojené skupině apod.: 

 Má být žena, která neposlouchá, potrestána? Jak? 

 Jak byste se zachoval/a, znásilnil-li by Vám někdo Vaše blízké? 

 Jak se pozná dobrý bojovník? 

 

3.1.1. Demografické údaje respondentů výzkumu 

     Pro úplnost byly zjišťovány i demografické údaje o respondentech, kromě genderu  

/ pohlaví i prostředí, ze kterého pocházejí (město / venkov) a v jakém typu organizace sloužili 

(armáda / paramilitární skupina / policie). Všechny tři respondentky – oběti byly dívky, 

civilistky pocházející z venkovského prostředí (farmy). Jejich věk byl mezi 14 – 15 lety. 

Všichni respondenti – pachatelé / svědci byli muži. U členů ozbrojených skupin bylo dále 

zjišťováno, v jakém věku a proč naverbovali. Tato data slouží k analýze jejich motivace  
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a k posouzení disciplinovanosti a případné míry socializace ve skupině a indoktrinace při 

výcviku. Věkový průměr bojovníků byl 25 let a medián 21,5 let. Tento věk umožňuje rychlou 

socializaci a snadnou indoktrinaci, a je tedy významným faktorem upozorňujícím na možnou 

přítomnost příčin: 

 indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

 socializace příslušníků ozbrojených skupin 

 válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

     Výjimečně vstupovali k ozbrojeným skupinám starší muži (36 let a více) a to většinou 

z donucení (přímo zajetím ozbrojenou skupinou nebo okolnostmi). V převážné většině 

ozbrojených skupin i v armádě byly přítomny ženy. Jejich účast na sexuálním násilí bude 

rozebrána u individuálních příčin sexuálního násilí.  

     Třetina dotazovaných byli vojáci FARDC; zbytek, kromě obětí, byli bojovníci různých 

paramilitárních skupin, z nichž tři před vstupem do skupiny sloužili ve FARDC, ale pro 

nespokojenost s tamějšími poměry se rozhodli založit vlastní skupinu nebo se přidat k již 

existující. Jeden z nich byl voják FARDC, unesený M23 a donucený bojovat v jejich řadách, 

než se mu podařilo uniknout a byl demobilizován a re-integrován do FARDC. Jiný bojovník 

paramilitárních skupin vstoupil po demobilizaci do FARDC kvůli tlaku okolností (přítomnost 

armády na území jeho skupiny). Mezi skupiny, jejichž členy respondenti jsou / byli, patří 

Mai-Mai, M23, FDIPC (Forces de Défense pour les Interets du Peuple Congolais), 

NYATURA, FDDH (Forces de Défense et Droits Humaines), MPA (Mouvement Populaire 

pour Auto-Défense) a FPC (Force Politique Congolaise).
247

 Záměrem badatelky bylo udělat 

rozhovor i s představiteli Interahamwe, v důsledku zhoršené bezpečnostní situace k tomu ale 

nakonec nedošlo.  

     Etnická problematika je natolik složitá, že nelze jednoznačně ve všech případech určit, 

proti jakým etnikům skupina bojovala. V zásadě boje probíhaly o přežití, sekundárně o půdu 

a zdroje, tedy o teritorium. Etnická příslušnost někdy hraje roli, jindy však ne. Některé 

skupiny byly složeny z více etnik bez etnické motivace k boji, jiné byly přísně etnicky 

homogenní a zaměřené na etnický boj. Podrobnější rozbor etnického boje a detailnější 

informace o paramilitárních skupinách a jejich protivnících budou uvedeny níže v kapitole  

č. 3.3. Závěry výzkumu proměnných. 

                                                             
247 Viz příloha č. 2. 
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     Všichni členové paramilitárních skupin byli původem z venkova, kde se zabývali 

zemědělstvím nebo maloobchodem. Cca polovina jich byla negramotná nebo jen částečně 

gramotná, ačkoli několik vychodilo místní základní nebo i střední školu (zhruba převedeno 

do české terminologie z konžského vzdělávacího systému). Většina vojáků FARDC byla 

původem z Gomy. Téměř polovina z nich měla vysokoškolské vzdělání, většinou 

humanitního (nevojenského) typu. Téměř 70% dotazovaných vojáků FARDC patřilo 

k vyšším šaržím a dostalo se jim dodatečného výcviku pro důstojníky. Tyto okolnosti jsou 

důležité z hlediska objektivity jejich výpovědí, která byla zřejmě narušena loajalitou 

k armádě a snahou (možná i instrukcí) zachovat co nejlepší obraz armády jako ochránce 

civilistů. I přesto se v průběhu rozhovorů zmínili o násilí „v jiných jednotkách“, i když vždy 

neopomněli zdůraznit, že FARDC jako celek ještě používá ve vztahu k civilistům násilí 

minimum, ačkoli jeho výskyt nepopřeli.  

     Protože kvalitativní výzkum není zaměřen na kvantifikaci dat a statistiku, je pro zajištění 

co nejvyšší objektivity výzkumu použita triangulace prostřednictvím dostupné literatury,  

a míra účasti FARDC na válečných zločinech je vzata v úvahu. Rozhovory jsou pak 

analyzovány na podkladě literatury a zavádějící výpovědi jsou objektivizovány při 

operacionalizaci dat. Zvláštní typ triangulace poskytují sami respondenti, když vzájemně 

obviňují jiné ozbrojené skupiny ze sexuálního násilí (například jednotka Mai-Mai tvrdí, že 

sexuálního násilí se dopouštějí Interahamwe a M23, M23 potvrzuje sexuální násilí páchané 

Mai-Mai). Porovnáním výsledných výpovědí lze poměrně úspěšně redukovat lživost 

respondentů o vlastních jednotkách. 

     Pouze 10% armádních vojáků bylo k vstupu do armády motivováno čistě finančně. 90% 

armádních vojáků bylo motivováno patriotismem, vlasteneckou ideologií, touhou chránit 

vlast a bojovat za zlepšení poměrů v ní. Tyto tendence byly v armádě ještě posíleny 

výcvikem, který sestával nejen z praktických cvičení, ale z významné části i z ideologické 

indoktrinace, která se týkala ochrany vlasti, vlastenectví, a později pod vlivem mezinárodních 

organizací také demokracie a lidských práv, včetně genderové osvěty. 

     Nejčastější motivací pro vstup do paramilitární skupiny byla ochrana rodiny a vesnice 

(50%). Téměř 25% motivace tvořily peníze a dalších 25% donucení ozbrojenou skupinou. 

Ideologie (boj za vlast, za zlepšení poměrů) a etnická příslušnost (boj za svůj kmen) byly 

zastoupeny pouze okrajově (jeden nebo dva případy). Motivace pro vstup do ozbrojené 

skupiny hraje roli při zkoumání disciplinovanosti z hlediska Weinsteinovy teorie idealisticky 
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(či ideově) zaměřených skupin, jež se chovají disciplinovaně – oproti oportunistickým 

skupinám, jež bojují pro peníze a dopouštějí se tak v mnohem větší míře všech druhů násilí 

na civilistech.
248

 

     

3.2. Výzkum proměnných 

 

     Jako možné příčiny sexuálního násilí (závislé proměnné) předpokládal výzkum  

13 nezávislých proměnných, které jsou podrobně analyzovány v následujících sekcích pro 

potvrzení či vyvrácení vztahu se závislou proměnnou.  

     Výběr nezávislých proměnných byl záměrně co nejširší, s cílem pokrýt co nejvíce 

možných motivací a důvodů pro zajištění ekvifinality, kdy při hledání kauzálních 

mechanismů sledujeme maximum možností pro vyloučení falešných mechanismů, jež 

nepotvrzují kauzální vztah. Výběr byl postaven na základě shromážděných materiálů  

o sexuálním násilí a zahrnul následující nezávislé proměnné: 

1. válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

2. indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

3. ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

4. ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

5. ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

6. potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního násilí až  femicidou) 

7. genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu  

k vysídlení 

8. socializace příslušníků ozbrojených skupin 

9. náboženství a mytologie 

10. nacionalistická ideologie 

11. nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin 

12. vybíjení frustrace z války 

13. sexuální pud 

- případně jejich kombinace 

                                                             
248 Weinstein, J.: Inside Rebellion, The Politics of Insurgent Violence, NY, Cambridge University Press 2007. 
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     V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že tyto proměnné jsou mezi sebou často úzce 

propojené (v případech různých skupin / jednotlivců různě). Někdy získávají jejich vztahy  

i hierarchický charakter. Vazby mezi jednotlivými proměnnými jsou analyzovány 

v příslušných sekcích pro individuální příčiny a v závěru této kapitoly. Je třeba vzít v úvahu, 

že jednotlivé proměnné od sebe nelze jednoduše oddělit a jejich separace sloužila spíše 

v instrumentálním smyslu pro snadný sběr dat a operacionalizaci.   

      Pro všechny nezávislé proměnné dohromady byl aplikován následující set klíčových  

a podružných otázek za účelem zjištění kontextu v oblasti názorů na sex, gender, genderovou 

rovnost, pravidla války, sexuální násilí a obecnou úroveň násilí v DRC. 

     Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Zažili jste sexuální násilí na civilistech? + proč myslíte, že se to stalo? 

 Zažili jste sexuální násilí na civilistkách? + proč myslíte, že se to stalo? 

 Co si myslíte, že je nejlepší pomsta (proti sexuálnímu násilí na vašich blízkých)? – 

sexuální násilí na pachateli/ch / na jeho ženě ? 

 Myslíte, že znásilňování civilistů je požadovaný výsledek boje? + proč? 

 Myslíte, že znásilňování civilistů je normální způsob boje? + proč? 

 Myslíte, že znásilňování civilistů je normální v občanské válce? + proč? 

 Myslíte, že znásilňování civilistů je normální v míru? + proč? 

 Myslíte, že znásilňování civilistů je nutné pro ochranu Vaší vesnice/blízkých? + proč? 

 Jaký je hlavní rozdíl mezi válkou a mírem? – výskyt sex. násilí? 

 

Podružné otázky použité pro výzkum: 

 Co si myslíte, že je nejlepší pomsta (proti (sexuálnímu násilí na vašich blízkých)? 

– zabití pachatele/ů/ jejich oloupení / jejich mučení? 

 Zažili jste masakry civilistů? + proč myslíte, že se to stalo? 

 Zažili jste mučení civilistů? + proč myslíte, že se to stalo? 

 Zažili jste kořistění civilistů? + proč myslíte, že se to stalo? 

 Myslíte, že zabíjení civilistů je požadovaný výsledek boje? + proč? 

 Myslíte, že mučení civilistů je požadovaný výsledek boje? + proč? 

 Myslíte, že kořistění u civilistů je požadovaný výsledek boje? + proč? 

 Myslíte, že zabíjení civilistů je normální způsob boje? + proč? 
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 Myslíte, že mučení civilistů je normální způsob boje? + proč? 

 Myslíte, že kořistění u civilistů je normální způsob boje? + proč? 

 Myslíte, že zabíjení civilistů je normální v občanské válce? + proč? 

 Myslíte, že mučení civilistů je normální v občanské válce? + proč? 

 Myslíte, že kořistění u civilistů je normální v občanské válce? + proč? 

 Myslíte, že zabíjení civilistů je normální v mírů? + proč? 

 Myslíte, že mučení civilistů je normální v míru? + proč? 

 Myslíte, že kořistění u civilistů je normální v míru? + proč? 

 Myslíte, že zabíjení civilistů je nutné pro ochranu Vaší vesnice/blízkých? + proč? 

 Myslíte, že mučení civilistů je nutné pro ochranu Vaší vesnice/blízkých? + proč? 

 Myslíte, že kořistění u civilistů je nutné pro ochranu Vaší vesnice/blízkých? + proč? 

 Jaký je hlavní rozdíl mezi válkou a mírem? – výskyt vraždění? 

 Jaký je hlavní rozdíl mezi válkou a mírem? – výskyt mučení? 

 Jaký je hlavní rozdíl mezi válkou a mírem? – výskyt loupení? 

 

     Dále byly specifické klíčové a podružné otázky zvlášť vytvořeny pro každou nezávislou 

proměnnou. 

 

3.2.1. Proměnná č. 1 – válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) 

 

     Tato proměnná vychází z předpokladu, že sexuální násilí je pácháno na rozkaz, ve velké 

míře; plošně, homogenně a systematicky je přikazováno veliteli. Klíčové otázky použité pro 

výzkum:  

 Co říká k sexuálnímu násilí velitel? 

 Co říkají k sexuálnímu násilí kolegové, příp. jiné skupiny Vaší armády? 

 Máte nějaké příručky / letáky od armády / ozbrojené skupiny? (co v nich je  

o sexuálním násilí / vraždění / loupení) 

 Je znásilnění civilistů dobrý způsob, jak být povýšen? 

 Je znásilnění civilistů nutné, abyste dostali plat? 

 Je znásilnění civilistů nutné, abyste se vyhnuli sankcím od velitele 
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     Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Co říká k masakrům velitel? 

 Co říkají k masakrům kolegové, příp. jiné skupiny Vaší armády? 

 Co říká k mučení velitel? 

 Co říkají k mučení kolegové, příp. jiné skupiny Vaší armády? 

 Co říká k loupení velitel? 

 Co říkají k loupení kolegové, příp. jiné skupiny Vaší armády? 

 Máte nějaké příručky / letáky od armády / ozbrojené skupiny? (co v nich je  

o znásilňování / vraždění / loupení) 

 Je vraždění civilistů dobrý způsob, jak být povýšen? 

 Je mučení civilistů dobrý způsob, jak být povýšen? 

 Je loupení civilistů dobrý způsob, jak být povýšen? 

 Je vraždění civilistů nutné, abyste dostali plat? 

 Je mučení civilistů nutné, abyste dostali plat? 

 Je loupení civilistů nutné, abyste dostali plat? 

 Je vraždění civilistů nutné, abyste se vyhnuli sankcím od velitele? 

 Je mučení civilistů nutné, abyste se vyhnuli sankcím od velitele? 

 Je loupení civilistů nutné, abyste se vyhnuli sankcím od velitele? 

 

     Proměnná č. 1 – válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace války) se 

vyskytovala v rozhovorech pouze implicitně, ve spojení s proměnnými: 

 indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

 ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

 ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

 ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

 genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu  

k vysídlení (boj o půdu) 

     Nikdo z bojovníků (ať už FARDC nebo paramilitárních skupin) neuvedl explicitně tuto 

proměnnou jako příčinu sexuálního násilí, respektive nikdo z nich nepřiznal, že by se 

sexuálního násilí na civilistech dopouštěl na základě celoplošného rozkazu, kromě jednoho 

bojovníka Mai-Mai, který uvedl, že „někteří velitelé dávali takové rozkazy“. Diskurz jeho 

výpovědi však nebyl takový, že by bylo možno z této výpovědi o „některých velitelích“ 
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vyvodit kategorický závěr o pravidelných a plošných rozkazech, jaké jsou dávány na základě 

uvědomělé strategie.  

     Klíčové otázky nebyly potvrzeny ve smyslu této nezávislé proměnné. Odpovědi měly jiné 

konotace, například na otázku „Co říká ke znásilňování velitel?“ nebo „Co říkají ke 

znásilňování kolegové?“ respondenti odpovídali, že sexuální násilí je formálně zakázáno, je 

pácháno jako kázeňský přestupek, nebo je pácháno z jiných důvodů, odpovídajících jiným 

nezávislým proměnným, jako například sexuální pud či náboženství a mytologie. 

Respondenti popřeli, že by za sexuální násilí byli povyšováni, placeni či jinak odměňováni; 

nebo případně, že by byli trestáni za neprovádění sexuálního násilí. „Neměli jsme takové 

rozkazy“ (k sexuálnímu násilí).
249

 „V armádě jdou rozkazy shora, a to by bylo všem jasné“ 

(ve smyslu nemožnosti plošné strategie sexuálního násilí). Naopak, mnozí respondenti uvedli 

rozkazy zakazující sexuální násilí z důvodu (jak někteří explicitně uvedli) zachování „dobré 

pověsti“ nebo „respektu“ u místních obyvatel. „Velitel nám zakázal znásilňování.“ Jak 

vyplynulo z rozhovorů, ozbrojené skupiny (často i FARDC) běžně v DRC kořistí na 

civilistech z pragmatických důvodů (materiální nedostatek, neexistence (jiného) příjmu). 

Často také civilisty mučí, aby prozradili, kde mají ukryty zásoby apod. Na rozdíl od tohoto 

„běžného koloritu“ však sexuální násilí porušuje nejvyšší tabu, mohlo by tak vést k vysoké 

nepopularitě jednotky, a proto bývá zakazováno. Toto zjištění je v souladu s poznatky 

Dorothy Thomas a Ralpha Regana, podle nichž sexuální násilí v ozbrojeném konfliktu 

vyvolává touhu po pomstě, na rozdíl od „běžného“ násilí, které je trpně přijímáno.
250

 

     Pokud by byly přece jen přímé rozkazy k sexuálnímu násilí vydávány, pravděpodobně 

pouze neoficiálně a jen v některých skupinách, vezmeme-li v potaz potenciální lživost 

respondentů. Přesto však je pravděpodobnějším závěrem výzkumu této nezávislé proměnné, 

že sexuální násilí není používáno jako celoplošná, formální či neformální strategie.  

     Předpoklad, že by „sexuální násilí bylo pácháno na rozkaz, ve velké míře; plošně, 

homogenně a systematicky bylo přikazováno veliteli“, tedy nebyl výzkumem potvrzen. 

Nicméně, sexuální násilí jako taktický nástroj brutalizace války vyplývá z jiných 

proměnných, především pokud jde o sexuální násilí spojené s etnickou čistkou, genocidou, 

krevní mstou na jiném etniku a snahou o jeho vytlačení z daného teritoria. Podobných 

výsledků dosáhly i Maria Baaz a Maria Stern ve svém výzkumu ve východním Kongu, kdy 

                                                             
249 Toto byla opakovaná výpověď. V rámci čtivosti textu stejné výpovědi neopakuji, pouze v jiném kontextu. 
250 Regan, R., Thomas, D.: Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity, SAIS Review Vol. 14, No. 1 

(1994), ss. 81–99, in: Koos, C.: Sexual Violence in Armed Conflicts: Research Progress and Remaining Gaps, 

Third World Quarterly, Vol. 38, No. 9 (2017), s. 1937. 
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ani jejich respondenti celoplošné systematické znásilňování dané nějakou oficiální nebo  

i neoficiální strategií nepotvrzují.
251

  

     Stejně tak Carlo Koos upozorňuje, že v mnoha případech je příliš málo důkazů pro 

prokázání teorie sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu jako válečné strategie. Většina 

empirických dokladů se vyskytuje sporadicky a spíše výjimečně.
252

 Podobně i Marie Baaz  

a Marie Stern zpochybňují zobecňování sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu ve smyslu 

„válečné strategie“ poukazem na časté zaměňování tohoto termínu s termíny jako „taktika“ 

nebo „zbraň“. Posledně jmenovaný termín vyzdvihují jako lépe výstižný.
253

 Tyto závěry se 

shodují s poznatky tohoto výzkumu, kdy u dalších proměnných sexuální násilí jako zbraň 

funguje za určitým účelem, například ponížením nepřátelské skupiny. Operacionalizace 

proměnných je zde stejná jako u Baaz a Stern, jež uznávají jako válečnou strategii pouze 

explicitní případy, jako například „znásilňovací“ tábory v Bosně a Hercegovině.
254

  

V případě DRC přímo vyvracejí válečnou strategii na základě vysoké míry sexuálního násilí 

páchaného v době nižší intenzity konfliktu ozbrojenými jednotkami.
255

  

     Také Christopher Butler otevírá debatu na téma empirické prokazatelnosti sexuálního 

násilí jako válečné strategie chápané doslova. Podle Butlera je třeba hlubší empirický 

výzkum tohoto vztahu, protože stávající premisa „válečné strategie“ je příliš zjednodušená, 

než aby mohla fungovat jako platný analytický nástroj.
256

 Snad případnější je instrumentální 

vysvětlení, jak je prezentováno Paulem Kirbym.
257

 Sexuální násilí v ozbrojeném konfliktu je 

podle něj podmíněno variací vojenských účelů, pro jejichž dosažení je sexuální násilí 

využíváno, nikoli explicitně jako válečná strategie sama o  sobě, ale jak nástroj užitý za 

určitým cílem. To by odpovídalo závěrům tohoto výzkumu, kde se jisté taktické využití 

sexuálního násilí prokázalo, avšak ne na úrovni oficiální strategické „zbraně“. 

                                                             
251 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 

the Congo (DRC), International Studies Quarterly (2009), s 500. 
252 Koos, C.: Sexual Violence in Armed Conflicts: Research Progress and Remaining Gaps, Third World 
Quarterly, Vol. 38, No. 9 (2017), s. 1937. 
253 Baaz, M., Stern, M.: Sexual Violence as a Weapon of War?London, New York, Zed Books 2013, s. 60. 
254 Tamtéž, s. 62. 
255 Baaz, M., Stern, M.: The Complexity of Violence: A Critical Analysis of Sexual Violence in the Democratic 

Republic of the Congo, Uppsala, SIDA 2010, s. 15. 
256 Butler, Ch.: Security Forces and Sexual Violence: A Cross-National Analysis of a Principal-Agent Argument, 

Journal of Peace Research, Vol 44, No. 6 (November 2007), s. 679. 
257 Kirby, P.: How is Rape a Weapon of war?: Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation 

and the Study of Wartime Sexual Violence, European Journal of International Relations, February 10, 2012, on-

line http://ejt.sagepub.com/content/early/2012/02/10/1354066111427614.full.pdf+html. 

http://ejt.sagepub.com/content/early/2012/02/10/1354066111427614.full.pdf+html
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     Pokud znásilňování nebylo nařízeno, zůstává otázka, jak a na jakém základě k němu tedy 

došlo. Kromě prověření proměnné „nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin“ 

níže, se odpověď nachází ve vztahu sexuálního násilí jako strategie a následujících 

proměnných: 

 ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

 ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

 ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

 genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu  

k vysídlení (boj o půdu) 

     Třetina respondentů označila za důvod páchání sexuálního násilí ponížení nepřátelského 

etnika (převážně ponížení mužů prostřednictvím znásilnění „jejich“ žen). Sedm ze  

34 dotazovaných dalo tyto události (sexuální násilí a ponížení nepřátel) do souvislosti 

s genocidou a etnickou čistkou. I když primární motivace sexuálního násilí v DRC není 

brutalizace války jako strategie, fakticky dochází ke stejnému efektu, i když není zamýšlený. 

Sexuální násilí v DRC se děje v takové míře a na plošné úrovni, že výsledkem jeho použití je 

podvědomé opakování téže metody různými skupinami poté, co se tento fenomén jednou 

úspěšně etabloval.
258

 

     S tím souvisí vztah k dalším nezávislým proměnným, zejména k ponižování nepřátelského 

etnika. V kulturním kontextu regionu Velkých jezer znamená sexuální násilí, a zejména pak 

znásilnění, jedno z největších ponížení.
259

 Tento fakt je vědomě ozbrojenými skupinami 

používán k zastrašení nepřátelského etnika. Zde už jde o uvědomělou taktiku. Nezávislé 

proměnné týkající se ponížení nepřátel prostřednictvím sexuálního násilí reflektují 

proměnnou č. 1, i když na kvalitativně nižší úrovni. 

     Stejně tak v případě proměnné „genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět 

nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k vysídlení v rámci boje o půdu“, lze vidět odstrašující 

efekt sexuálního násilí, který si příslušníci ozbrojených skupin velice dobře uvědomují,  

a který je v případě bojů o půdu a etnických čistek vysoce účinný. 

     Shrnu-li, vztah proměnné „válečná strategie (sexuální násilí jako nástroj brutalizace 

války)“ a „indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin“ nebyl výzkumem 

                                                             
258 Výpovědi respondentů jsou zahrnuty v kapitolách k příslušným proměnným. 
259 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 

the Congo (DRC), International Studies Quarterly (2009), s. 503. 
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potvrzen. Přesto lze pozorovat jeho nepřímou reflexi v nezávislých proměnných týkajících se 

ponížení nepřátel prostřednictvím sexuálního násilí a použití sexuálního násilí v rámci 

etnických čistek a genocidy. Tyto proměnné nemohou být v tomto případě chápány 

v původním smyslu, že „sexuální násilí je pácháno na rozkaz, ve velké míře; plošně, 

homogenně a  systematicky je přikazováno veliteli“, ale tak, že sexuální násilí je pácháno se 

stejným efektem, avšak neuvědoměle, opakováním efektivní praxe pro dosažení ponížení  

a vyhnání nepřátel z daného teritoria. V tomto případě tedy uvedené proměnné nemohou být 

chápány ve smyslu zprostředkujících proměnných. I když tak nebylo prokázáno, že sexuální 

násilí je plošně nařizováno jako nástroj brutalizace a zastrašení, jeho praktické využití takto 

de facto působí. Zbývá zodpovědět otázku, kde se tedy vzala tato idea, jež má tak efektivní 

účinek a proč tomu tak je. Odpověď nalezneme v politickém, materiálním a sociálně-

kulturním pozadí konfliktu, které rozebereme v kapitole Závěry výzkumu proměnných. 

 

3.2.2. Proměnná č. 2 – indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin 

 

     Indoktrinace členů ozbrojených skupin reflektuje skutečnost, že příslušník ozbrojené 

skupiny by se sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí (v mírových podmínkách se 

chová naprosto jinak), chápe ho jako nutnou součást boje, jako vlastnost dobrého vojáka, 

kterou má potřebu dokazovat. 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Snažili se Vás (ve Vaší ozbrojené skupině / armádě) vychovat k mužnosti? 

 Jak se pozná dobrý bojovník? 

 Jaký byl váš výcvik? 

 Jak jste byl/a starý při vstupu do ozbrojené skupiny? 

 Je OK vykonat rozkaz, jde-li o znásilnění civilistů? 

 

      Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Je OK vykonat rozkaz, jde-li o zabíjení civilistů? 

 Je OK vykonat rozkaz, jde-li o mučení civilistů? 

 Je OK vykonat rozkaz, jde-li o kořistění z civilistů? 
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     Proměnná č. 2 – „indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin“ se vyskytla 

pouze při jednom rozhovoru, kdy respondent přímo zmínil „naučil jsem se, co je to být 

mužem“, i když spíše ve smyslu „živitel rodiny“, „vést řádný život“. Jde však o to, že tento 

kladný a dominantní konstrukt „muže“ odráží genderovou nerovnost v lokálním diskurzu  

– skrytý konstrukt ženy, chráněné a živené tímto „řádným mužem“, jako druhý pól 

dichotomie.  

      Ostatní respondenti uváděli v odpovědích na klíčové otázky, že indoktrinace probíhala 

hlavně v rámci politické ideologie. U příslušníků FARDC šlo o etnickou příslušnost  

(u starších vojáků, kteří bojovali v prvním konžském konfliktu za Kabilu), patriotismus, 

ochranu vlasti, a dále o specifické dovednosti dle konkrétního zařazení. U paramilitárních 

skupin většinou formální indoktrinace vůbec neprobíhala, případně šlo o implicitní 

následování „pravidel skupiny“, tedy spíše o socializaci než o indoktrinaci. Rozhodně zde lze 

zmínit společné cíle skupiny, ať už politické, bojové („vojenské“) nebo materiální. „My jsme 

takovou ideologii neptřebovali, to už ve skupině bylo“ (neformální normy konstruující 

„muže“, „bojovníka“ v uvedeném kontextu, tedy ochránce rodiny a vesnice.). „Bojovali jsme 

proti nespravedlnosti.“ „Byl jsem nejdřív ve FARDC, ale odešel jsem, nedělali nic pro můj 

kmen. Založili jsme vlastní skupinu Nyatura. Byla to skupina našeho kmene Hutu, který měla 

ochraňovat.“ Stížnosti na FARDC a nedostatek jejich aktivity (v ochraňování civilistů) byly 

velmi časté a byl to i hlavní důvod zběhnutí k paramilitárním skupinám mezi respondenty. 

     Jiné skupiny měly vlastní politickou ideologii. „My, M23 jsme chtěli změnit věci. Byl 

jsem předtím u policie, tam bylo mnoho etnické diskriminace, proto jsem odešel k M23.“ 

„Chtěli jsme zabránit M23, aby napadali náš kmen. Proto jsme založili FDIPC, k ochraně 

našeho kmnene.“ V některých výpovědích je vidět ideologizace bez faktické indoktrinace: 

„Chtěl jsem se pomstít Interahamwe, donášel jsem informace Tutsiům.“ „Byl jsem tam  

(u Mai-Mai) jen z důvodu ochrany. Byl jsem dítě, nedokázal jsem pořád vzdorovat cizím 

vojákům. Pak už jsem to násilí nemohl vydržet.“ „M23 nemá stejné hodnoty jako já, můj 

kmen, nechtěl jsem k nim jít, ale donutili mě.“ Respondent byl donucen bojovat, ale nebyl 

nucen explicitně souhlasit. Indoktrinace ve smyslu maskulinizace pak už vůbec nebyla 

součástí „výcviku“ či socializace.  

     V tomto kontextu je zajímavá problematika sexuálního násilí na spolubojovnicích, 

případně vojačkách. Respondenti výzkumu potvrdili přítomnost spolubojovnic ve svých 

jednotkách zbruba v polovině případů, v souvislosti s FARDC i paramilitárními skupinami. 
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Někteří uváděli, že ženy byly standardními bojovnicemi, jiní, že spíše sloužily k „obveselení 

velitelů“ nebo že vykonávaly pomocné práce jako praní a vaření. Sexuální násilí na ženských 

spolubojovnicích bylo verifikováno jen slabě. „Měli jsme tři ženy v brigádě o 3 000 mužů. 

Sloužily k obveselení velitelů.“ „Ženy byly v armádě, ale měly na starosti jen věci jako 

hygienu nebo zdravotnictví.“ „Ženy nejsou dobrými bojovnicemi, nemají to rády, bojí se. 

Teoreticky by mohly být vojačkami.“ „Ženy jsou dobrými vojačkami. Jedna je dokonce 

generálkou (FARDC).“ Měli jsem v jednotce dvě ženy, kuchařky, ne bojovnice.“ „Ženy jsou 

v jednotce dobré na některé (pomocné) úkoly.“ „Ženy byly dobré bojovnice, a některé měly 

vysoké šarže v naší jednotce.“ Sexuální násilí na ženských spolubojovnicích bylo možná 

zřídkavé, protože mnoho žen se v armádě ani v ozbrojených skupinách (v poměru k mužům) 

nevyskytovalo. Jinde zase mohlo hrát roli, že jich bylo pravděpodobně více a některé byly ve 

velení. 

     Z některých výpovědí vyplývá jasné zařazení žen v ozbrojené skupině – tedy pouze ve 

smyslu sexuálních objektů): „Ženy nejsou dobré bojovnice, a stejně s nimi nesmíme mít 

v jednotce sex.“ „Ženy nejsou dobré bojovnice, protože se nimi nesmíme mít sex. Je kvůli 

nim mnoho nových pravidel, předtím žádná nebyla.“ „Ženy by mohly být dobré bojovnice, 

ale v naší jednotce žádné nebyly, protože čaroděj zakázal (sexuální) styk s ženami.“ Na 

druhou stranu v konžském prostředí může být ženské pohlaví v paramilitární skupině 

z biologického hlediska reálně nevýhodou. „Ženy mají jisté slabosti, jako těhotenství.“ Je 

zřejmé, že těhotná žena riskuje v boji své zdraví i život dvojnásobně, a navíc totéž platí o 

dítěti. „Ve skupině jsme měli ženy. Sex byl povolen, znásilnění ne.“ 

     Někdy bylo ženám zakázáno vstoupit do milice, protože to odporovalo sociálním normám. 

„Mnoho žen v naší jednotce nebylo. Bylo to zakázané, nemorální.“ K podobným závěrům 

dospěly ve svém výzkumu i Maria Baaz a Maria Stern. Jejich respondenti však zároveň 

konstruovali „ženy v armádě“ jako ne zcela ženské, jako maskulinizované, „horší“ ženy.
260

 

Například Jocelyn Kelly uvádí, že ženy byly v jednotkách Mai-mai určeny ne k přímému 

boji, i když měly uniformy i zbraně, ale kromě pomocných prací také k průzkumu, sbírání 

informací a řízení kontrolních stanovišť (na silnicích). Jeden z jejích respondentů dokonce 

                                                             
260 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 

the Congo (DRC), International Studies Quarterly (2009), s. 505. 
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vyjádřil doměnku, že ženy jsou v ozbrojených jednotkách proto, že „pozbyly rozumu, protože 

nejsou provdané“.
261

 

     „Dobrý bojovník“ pro většinu respondentů znamená voják obratný v boji, takticky zdatný  

a splňující normy skupiny. Věk hrál roli při socializaci a ideologizaci. Mladší muží (do 25 

let) vesměs věří ideologii a normám skupiny více a snáze se přizpůsobují než členové, kteří 

do skupiny vsoupili v pozdějším věku. Vyšší šarže prosazovaly normy skupiny pevněji. Je 

zřejmé, že dodržování řádu a disciplíny pro ně znamená povinnost, kdežto mladší vojáci jsou 

méně disciplinovaní a normy do nich musí být skutečně indoktrinovány, aby se jimi řídili. 

Pro účely tohoto výzkumu nakonec ale věkový indikátor nebyl příliš relevantní, protože 

nedocházelo k misogynní indoktrinaci, jak je v literatuře popisována, například „dobrý 

bojovník“ idealista dle oceňovaného výzkumu Anette Houge znásilňuje, protože si myslí, že 

tak má činit, aby prokázal své schopnosti.
262

  

     Marie Baaz a Marie Stern popisují indoktrinaci pomocí ideologie maximálně mužného, 

heterosexuálního vojáka.
263

 Heterosexualita a maskulinita figurující jako vlastnosti ideálního 

vojáka aplikované na realitu DRC reflektují konžský sociální diskurz dominantního 

patriarchátu, kde jsou genderové role striktně rozděleny, a kde „muž“ je nutně heterosexuální, 

jinak by pozbyl své „mužnosti“. Jde tedy nejen o šovinistické sociální uspořádání, ale také  

o vysoce konzervativní tradici. „Mužnost“ je pak dokazována nejen bojovými schopnostmi, 

ale i sexuální potencí, v extrému potvrzenou sexuálním násilím. 

     V tomto směru však nebylo výzkumem potvrzeno, že „příslušník ozbrojené skupiny by se 

sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí, (jež chápe jako vlastnost dobrého vojáka, 

kterou má potřebu dokazovat“). Z výzkumu tedy vyplývá, že nezávislá proměnná 

„indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin“ nebyla potvrzena v daném 

smyslu, tedy neprobíhala indoktrinace v duchu „toxické“ maskulinizace konstruující muže 

jako chlapácké, odvážné, nepřemožitelné bojovníky, pro které jsou ženy objekty 

s libovolným účelem (ochrana, sex apod.). 

 

                                                             
261 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 8. 
262 Houge, A.: Wartime Rape and Sexual Violence, master thesis, Oslo, University of Oslo 2008, s. 39. 
263 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 
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3.2.3. Proměnná č. 3, 4 a 5 - ponížení nepřátelského civilního obyvatelstva 

 

     V této sekci jsou uvedeny tři nezávislé proměnné, které jsou v těsném vzájemném vztahu: 

 ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva 

 ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen 

 ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním 

 

     Tyto tři proměnné mají společné východisko, a to, že znásilnění a další sexuální násilí je 

chápáno jako ponižující akt, ponížení je vyzdvihováno jako charakteristický rys; je 

doprovázeno dalšími ponižujícími praktikami (nucení příbuzných přihlížet apod.); ostatní 

aspekty, například sexuální pud nebo brutalita jsou upozaděny. Tyto proměnné zde budou 

proto za účelem jasnějšího srovnání analyzovány společně. Otázky k těmto proměnným jsou 

také společné. 

 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Jak byste se zachoval/a, zabil-li by Vám někdo Vaše blízké? 

 Jak byste se zachoval/a, znásilnil-li by Vám někdo Vaše blízké? 

 Co je největším pokořením mužů? 

 Co je největším pokořením žen? 

 Jak si myslíte, že nejlépe ponížíte nepřátele? Je sexuální násilí největším pokořením? 

Pro koho (muže / ženy / jejich manžele)? 

 

Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Jak byste se zachoval/a, mučil-li by Vám někdo Vaše blízké? 

 Jak byste se zachoval/a, vyraboval-li by někdo Vaše blízké? 

 

     Nezávislá proměnná č. 3, „ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení 

civilního obyvatelstva“, byla potvrzena ve 35% rozhovorů. Jde o jeden z nejsilněji 

zastoupených výskytů mezi všemi nezávislými proměnnými. Nezávislá proměnná  

č. 4, „ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen,“ má také velice častý výskyt. 

Osm ze 34 (24%) respondentů zde odpovědělo kladně na klíčové otázky, včetně příslušných 
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otázek společných všem proměnným. Nezávislá proměnná č. 5, „ponížení nepřátelských 

mužů jejich znásilněním“ byla potvrzena pouze nepřímo, svědectvími (viz níže).  

.. „Ženy mučíme
264

 a znásilňujeme.“ .. „Trestáme útočící etnikum tím, že znásilníme „jejich“ 

ženy.“ „Nejsem pyšný na to, co jsem udělal. Dělali jsme tu samou nespravedlnost, jíž jsme 

měli zabránit.“ „Chtěl jsem ponížit ten kmen (znásilněním).“ „My jsme praví Konžané, 

mstíme se (sexuálním násilím) ne-konžským ženám. Oni berou sexuální otroky.“ „Znásilnili 

jsme ji, protože byl pyšná, že je pravá Konžanka. Chtěli jsme ji potýrat.“ „Hlavním cílem 

(znásilňování) byli muži, chtěli jsme je ponížit.“ „Když byl někdo znásilněn, cítil jsem se 

špatně, šel jsem do kostela.“  

     Nezávislé proměnné týkající se ponížení nepřátelského obyvatelstva prostřednictvím 

sexuálního násilí, které samozřejmě nezahrnuje jen znásilňování, ale i veřejné obnažení, 

mučení se vztahem k sexualitě a další praktiky, jak jsou definovány v úvodu studie, jsou 

jednou z nejčastěji v rozhovorech uváděnou motivací sexuálního násilí ve východokonžském 

konfliktu. Cca 60% respondentů uvedlo jako odpověď na klíčové otázky – „Co je největším 

pokořením mužů?“ a „Co je největším pokořením žen?“ či „Jak si myslíte, že nejlépe ponížíte 

nepřátele? Je sexuální násilí největším pokořením? Pro koho (muže / ženy / jejich 

manžele)?“, že největším pokořením pro ženu je znásilnění, pro muže pak znásilnění jeho 

manželky. Znásilnění ženy je podle účastníků výzkumu pokořením i pro celou rodinu, 

případně i komunitu. Vzhledem k tabuizaci tématu uvedlo znásilnění muže jako největší 

ponížení jen několik respondentů. 

    Z odpovědí na klíčové otázky – „Jak byste se zachoval/a, zabil-li by Vám někdo Vaše 

blízké?“ a „Jak byste se zachoval/a, znásilnil-li by Vám někdo Vaše blízké?“ vyplývá, že 

přibližně polovina respondentů by pohnala před soud či oznámila na policii vraha svých 

přátel nebo příbuzných, ale v případě sexuálního násilí by pachatele zabila. Zbytek 

respondentů by povolal policii v obou případech. Několik respondentů by zabilo pachatele 

obou zločinů. (Ohledně problematiky mučení a rabování, přítomné v podružných otázkách, 

bylo zcela jasně uvažováno pouze přivolání policie.) 

     Z odpovědí na tyto klíčové otázky vyplývá, že znásilnění je často pro obyvatele DRC 

horší než zabití. Jak ve svém výzkumu zjistil Robert Hayden, sexuální násilí je v masovém 

měřítku používáno proti jiné etnické skupině, pokud je záměrem její vyhlazení či vyhnání 

z daného teritoria. Předpokládají-li znepřátelené skupiny obyvatelstva následné další soužití 

                                                             
264 Opět, mučení je zde použito ve smyslu sexuální násilí. 
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s jiným etnikem po ukončení konfliktu, nedochází zdaleka k tak vysokému rozšíření a intezitě 

sexuálního násilí.
265

 

     Podobně i Marie Baaz a Marie Stern docházejí k závěru, že sexuální násilí stigmatizuje 

kromě oběti i její rodinu a obec.
266

 Autorky zmiňují rozbití tradičních sociálních vazeb, jež 

fungovaly před započetím ozbrojeného konfliktu v DRC. Tyto vazby umožňovaly potrestání 

viníka, zatímco v průběhu ozbrojeného konfliktu tradiční řešení a interetnická komunikace 

(mírovými prostředky) zcela vymizely, otevírajíce tak cestu naprosté beztrestnosti pachatelů. 

Sexuální násilí jako ponížení nejen pro oběť, ale i pro celou komunitu, potažmo etnikum, 

potvrzuje i výzkum Donny Pankhurst.
267

 Podle Pankhurst je také sexuální násilí páchané na 

ženách často zaměřeno na jejich manžele, aby byli poníženi svou prokázanou neschopností 

ochránit své manželky. Oba její závěry jsou potvrzeny i v této studii DRC. 

     Proč je však (největším) ponížením pro obyvatele DRC právě sexuální násilí? Kromě 

potvrzení dominance útočníka, jako v případě všech ostatních typů násilí na jiné osobě, jde  

o specifický kulturně-historický kontext. Aktuální stav vývoje společnosti (social 

development, human development) v oblasti východního Konga a obecně i v širším regionu 

Velkých Jezer je oproti Západu poněkud opožděný, tak jako v mnoha jiných rozvojových 

zemích. V africké realitě pak nacházíme v sociálním historickém vývoji nejen určité kusé 

kulturní relikty z předkoloniálního období (např. jídelní tabu), ale i specifika daná vlivem 

kolonialismu, zejména tedy uplatnění hodnot tehdejšího “západního“ světa na společnost 

prakticky na úrovni doby kamenné. Vštěpování „západní“ morálky, náboženství a celého 

společenského a politického systému vneslo do tehdejší konžské společnosti zásadní změny. 

Aplikace tehdejších západních hodnot ovšem nebyla stoprocentní, došlo k jejich promísení 

s tradičnímu lokálními hodnotami. Výsledkem je dnešní chaotický hodnotový mix, který 

místní obyvatelé vysvětlují pouze jako „tradici“. 

     Konkrétně jde v souvislosti s předmětem výzkumu této práce o patriarchální hodnoty 

naroubované na původní matriarchální nebo genderově nevyhraněnou společnost. Dále je zde 

velmi důležitým činitelem konzervatismus vnucený lidem, zvyklým žít poměrně liberálněji 

v souladu s tradičními zvyky, bez vnějšího donucování státem. Koloniální státní 
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administrativa převzala vládu nejen nad materiálními statky, ale i nad hodnotami, které začala 

měnit a uplatňovat mocensky.  

     Nelze tvrdit, že před příchodem kolonialistů byl ve východním Kongu pouze matriarchát  

a volné sexuální vztahy. I zde se začaly objevovat, podobně jako ve středověké Evropě, 

feudální vazby založené na moci a majetku na místě původních rodinných svazků 

postavených na matrilinealitě. Koloniální mocnosti, v případě Konga Belgičané, však 

významně posunuly přirozený vývoj society k tehdejšímu západnímu vzoru tím, že posílily  

a upevnily pomocí státní administrativy patriarchální vztahy a konzervativismus, spojený 

v tehdejší době (konec 19. století) především s křesťanstvím.  

     Paradoxně k vnějšímu obrazu současné konžské společnosti rozvrácené občanskou válkou  

a zmítané brutálním násilím podporovaným užíváním drog a alkoholu, patriarchální  

a konzervativní hodnoty zde zakořenily a za posledních sto let se příliš nezměnily. Hlavním 

důsledkem patriarchátu je genderová nerovnost, upevňovaná konzervativním diskurzem, ve 

kterém je sex tabu.  25% respondentů výzkumu odpovědělo, že ženy jsou majetkem mužů 

nebo alespoň v minulosti byly. 65% respodentů uvedlo, že žena je podřízená muži – nejde 

zde až tak o veřejné vztahy členů komunity, ale o soukromé vztahy mezi manželi, potažmo 

partnery. Drtivá většina těch, kteří uznali rovnoprávnost pohlaví, přiznala, že takto smýšlí až 

po školeních a kampaních poskytovaných humanitárními organizacemi. Někteří z nich tuto 

novou ideu přijali bez potíží, jiní pochybují, že se dokáží zcela zbavit tradičních názorů. Mezi 

respondenty uvažujícími moderně a tradičně nebyl významný rozdíl ve věku, vzdělání nebo 

v příslušnosti k určité ozbrojené skupině či armádě. 

     V tomto diskurzu pak samozřejmě sexuální a romantické vztahy nejsou navazovány 

z hlediska genderu rovnocenně, ale jde o získávání cenného majetku muži. Konzervativní 

tabuizace sexu zde slouží jako pravidlo boje o majetek. Sex je (oficiálně) povolen pouze 

s legální partnerkou – manželkou nebo alespoň oficiálně vydržovanou („ochraňovanou“) 

přítelkyní. Je-li sex tabuizován, dojde ke snížení soutěživosti a související agresi mezi muži. 

Společenská interakce se stává pro muže snazší a udržitelnější. Zároveň se objevují nové 

problémy spojené s nižší dostupností sexu a  ostrakizací členů společnosti, kteří se odchylují 

od pravidel (například prostituce, svobodné matky a jejich děti). 

     Například podle jednoho z členů FARDC oběti sexuálního násilí způsobeného 

nedostatkem disciplíny nebyly znásilněny, ale šlo o prostitutky, které o donucování lhaly. 

Mnoho dalších respondentů uvádělo jako příčinu nerovnoprávného postavení žen tradici  
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a Bibli. Postavení ženy je podle jejich názoru vždy odvislé od muže, respektive od toho, co 

jim muž dovolí a dopřeje, a to bez ohledu na práci, kterou žena pro domácnost vykonává 

nebo na příjem, jejž domů přinese. Na otázku, proč je zde taková tradice, proč má být žena 

muži podřízena, většina respondentů nedovedla odpovědět jinak než opakováním argumentu 

o existenci této tradice.  

     Jeden z respondentů například uvedl, že muž je přednější, protože „těžce pracuje“, což je 

zrovna v konžském kontextu dosti pochybný argument (ve srovnáním s objemem  

a náročností práce vykonávané ženami). Jiný respondent uvádí, že „žena má určité 

schopnosti, například vaření, ale muž je silnější fyzicky i společensky, proto by měly být 

ženy podřízené“. Nebo .. „žena je podřízena muži v každodenním životě, ale když vydělá 

peníze, může získat respekt. Stále se ale nevyrovná muži, což je dáno kulturou. Muž uloví 

manželku, vezme si ji domů, má odpovědnost ke společnosti, respekt.. Když velí své ženě, 

znamená to, že může také řídit společnost.“ .. „Žena je svobodná, ale po svatbě musí začít 

poslouchat muže. Je to on, kdo dává rozkazy a udává pravidla“. .. „Žena je lidská bytost 

stejně jako muž, kromě zaměstnání – to
268

 by snížilo jeho prestiž.“ .. „Všechny ženy by měly 

být podřízené mužům.“ .. „Žena je ten, kdo stojí vzadu. – V domě, když se otevřou dveře. 

Ona je vzadu, nebo i v posteli.“ .. „Dříve byly ženy dobré jen pro vaření.“ .. „Ženy mohou 

spolupracovat s muži, obecně by ženy měly být mužům rovné. Muž dává rozkazy, žena může 

dát návrh.“  

     Dobře viditelný je neuvědomělý rozdíl mezi subjektem a jeho percepcí: „dříve byly ženy 

k ničemu, nyní jsou s muži rovné, ale stále žádná manželka nemůže jít na policii“ (čímž je 

myšleno, že manželka nemůže obžalovat manžela ze sexuálního či jiného domácího násilí  

– soudy v praxi straní mužům, a to zvláště v případě rozvodů, kdy většina majetku a děti 

připadnou muži). Když ženy dříve vykonávaly „podřízené“ práce (jako například vaření), 

byly „k ničemu“. Nyní respondenti stejnou práci hodnotí jako rovnou. Je samozřejmě  

pozitivní, že kampaně mezinárodních institucí mají určitý vliv na hluboce konzervativní 

konžskou společnost, ale z výpovědí respondentů je vidět, že nevzdělanost a zakořeněné 

mýty o genderu a společnosti budou mít ještě dlouhé trvání, rozhodně minimálně v současné 

generaci. Viz například tvrzení: „muž je muž a musí rozhodovat. Proč? Protože je muž. Proč? 

Nevím, je to tak i v Bibli.“ „Žena nemůže rozhodovat. Může navrhovat. Ano, ženy mají 

vcelku co říci.“ „Žena byla jednoduchá věc, když se muži ve vesnici shromáždili, ženy tam 

nechtěli. Ženy byly podřadné, neměly například nárok na lepší jídlo (jako maso). Nyní je zde 
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podpora žen.“ „Žena je manželovi velkou pomocí, on rozhoduje, on je zodpovědný.  

V nepřítomnosti muže žena může předstírat, že je zodpovědná.“ 

      Na otázku, zda není žena přednější v rámci rozmnožování, kde má podle feministické 

biologizující etiky významnější roli než muž jak z biologického hlediska, tak z hlediska 

zachování populace, byly odpovědi z tohoto hlediska jěště rozpačitější. Bylo vidět, že tito 

muži o podobných věcech prostě nikdy neuvažovali a brali je takové, jaké jsou nastaveny 

historicky a kulturně. Je očividné, že diskurz zvýhodňující mužský gender většina těchto 

mužů vítá a mocensky využívá. „Je to muž, kdo dá ženě děti.“ .. „Žena může být ráda, že má 

dítě od muže“. „Když jsou muži po válce vyhlazeni, je to to stejné, jako by byly vyhlazeny 

ženy. Ženy bez mužů přece nemohou mít děti“. Drtivé důsleky vybití žen (či jiných samic 

savců) na populaci respondent nebere v potaz.. To je vidět zejména z doplňujících dotazů, 

které zodpovídá dále v tradičním sexistickém diskurzu („býku stádo patří, on mu velí“).  

I když pomineme nepatřičný antropomorfismus této představy,
269

 hluboká zakořeněnost 

mocenského vztahu mezi samicemi a samci je zřejmá a pevně zakořeněná v uvažování 

respondentů. .. „Ve škole jsme se učili, že ženy jsou rovnoprávné s muži, předtím
270

 byla 

žena k ničemu, nedělala tu práci, kterou dělali muži; byla to tradice předků, my jsme se o tyto 

věci nestarali.“ Je zřejmé, že vyjádření respondentů ohledně genderových rolí reflektují 

hlubší společenskou zvyklost a tradici, jejíž původ, význam, ůčel a obsah průměrné 

Konžany
271

 nenapadne zpochybňovat, nejsou-li konfrontováni nejen s těmito otázkami, ale 

s genderovou tématikou jako takovou na specializovaném školení či semináři 

(poskytovanými mezinárodními organizacemi, zejména jako součást DDR
272

). 

     Podobných zjištění dosáhly Marie Baaz a Marie Stern ve výzkumu percepce feminizace 

FARDC. Zatímco vojačky vesměs požadovaly univerzální zařazení žen do veškerých funkcí 

na stejné bázi jako jsou zařazováni muži, vojáci byli většinou proti zařazování žen do 

bojových funkcí. Šarže oficiálně prohlašovaly, že rovnost příležitostí pro ženy v armádě být 

musí, ale ne aktuálně v DRC. Prostí vojáci obvykle prohlásili, že ženy jsou „nespolehlivé 

děvky“. Badatelky došly k závěru, že feminizace armády narušuje tradiční vnímání 

maskulinní role v DRC, a že se vojáci (muži) tedy cítí být ohroženi ženami, respektive 

                                                             
269 Nyní opominu skutečný mocenský vztah u tohoto živočišného druhu (který neznám), stádo fakticky může 

být ovládáno samcem; to je však pro interpretaci daného diskurzu irelevantní. 
270 Než se je ve škole začali učit. 
271 Spíše muže než ženy. 
272 Disarmament, Demobilization, Reintegration – procedura odzbrojení paramilitárních skupin. 
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feminizaci pokládají za destrukci své mužnosti.
273

 Navíc si pak ozbrojených žen neváží, 

protože ty přestávají být v jejich očích „ženami“.
274

 Bližší vysvětlení se nepodařilo získat, ale 

lze se domnívat, že jde o podvědomé vnímání tradiční genderové role ženy (jako podřízené, 

soukromé osoby, příp. mírumilovné). 

     Podle Jocelyn Kelly jsou genderové role v konžské společnosti „extrémně rigidní  

a formalizované v době války i míru“.
275

 Kelly uvádí, že muži byli tradičně pokládáni za 

„ochránce“ rodiny, kteří o ní rozhodovali, zatímco ženy se staraly o celý chod domácnosti  

a přivydělávaly si, aby získaly aslespoň drobný příjem. Takto tomu je dosud ve většině 

domácností v DRC. Oběti sexuálního násilí pak jsou ve většině případů manžely zavrženy, 

protože jsou „poškozeny“, „ztratily svou hodnotu“, protože už nejsou schopny pracovat, jsou 

fyzicky zraněné, sociálně stigmatizované, případně i nakažené venerickou chorobou. 

(Pozitivní je mírnější přístup jiných rodinných příslušníků, například otců.)
276

 

     Nadine Puechguirbal cituje Association pour la Promotion, Protection, et Défense des 

Droits de la Femme, v jejíž zprávě se uvádí, že role manžela jako „hlavy rodiny“ je stále 

zakotvena v rodinném právu v DRC. Tento zákon stanoví, že muž je povinnen manželku  

(a celou rodinu) ochraňovat, žena je pak nucena manžela poslouchat.
277

 Formalizace 

genderových rolí tedy nevyplývá pouze ze sociální reality, ale je i právně zakotvena, čímž 

fakticky dochází k porušování lidských práv (a práv ženy) státem. Konstrukce genderu je 

v konžském právu zneužita k potvrzení mezigenderových mocenských vztahů ve společnosti. 

Ženy jsou vlastně zákonem nuceny, vdají-li se, vzdát se částečně svých lidských  

a občanských práv. (Pokud se nevdají, vykonává roli dominantního muže většinou otec nebo 

bratr.) Odrazem sociální reality v legislativě se posiluje diskurz genderové nerovnosti  

a podřízené role žen. Tento diskurz je pak zpětně reprodukován do společenských vztahů. 

Jeho opuštění v rámci přirozeného společenského vývoje je velmi těžké, vzhledem 

ke komplexní zaužívanosti daného diskurzu ve všech oblastech společenského života,  

a zejména v politicko-mocenské sféře. Diskurz genderového šovinismu v DRC je srovnatelný 

například s rasistickým diskurzem v JAR před rokem 1994. 

                                                             
273 Podobně viz Goldstein, J.: War and Gender, Cambridge, Cambridge University Press 2001. 
274 Baaz, M. E., Stern, M.: Whores, Men, and Other Misfits: Undoing´Feminization´ in the Armed Forces in the 

DRC, African Affairs, Vol. 110, No. 441 (October 2011), s. 573. 
275 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 
https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 7. 
276 Kelly, J. a kol.: Rejection, Acceptance, and the Spectrum Between: Understanding Male Attitudes and 

Experiences towards Conflict-Related Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of Congo, BMC 

Women´s Health, Vol. 17, No. 127 (2017), s. 5. 
277 Puechguirbal, N.: Women and War in the Democratic Republic of the Congo, Signs, Vol. 28, No. 4 (2003), s. 

1273. 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf


 

104 
 

     Mocenský základ tohoto diskurzu byl mimo jiné potvrzen odpověďmi na otázky ohledně 

genderové parity a postavení žen v DRC, které kladla badatelka neformálně („mimo 

výzkum“) místním ženám v Gomě. Ženy měly evidentně jiný názor na „samozřejmost“ 

nerovnosti pohlaví a na vlastní „podřízenost“. Bylo by zajímavé uspořádat na dané téma 

skupinovou debatu, kdy by byly mezi účastníky zastoupeny ženy i muži. Výsledky by se 

zřejmě poněkud lišily od těch, které muži sebevědomě předkládali v nepřítomnosti žen.
278

 Na 

druhé straně jejich snad spíše z části normativní tvrzení lépe odpovídá na otázku jejich 

motivace než diplomaticky umírněnější výpovědi, které by snad předložili ve společnosti více 

žen (kromě badatelky, která je trochu jiný druh, protože je „bohatou“ běloškou ze „Západu“).  

     Zde se ukazuje paradox vyplývající ze střetu hodnot západního světa 19. století a tradiční 

africké (konžské) kultury. Stejně jako v tehdejší Evropě (a USA), i v Kongu tabu byla a jsou 

porušována a dochází k mnoha nemanželským vztahům a stykům. Jde však o to, že zatímco 

na dnešním „Západě“ došlo ke značné liberalizaci a sociální pravidla včetně tabu jsou 

pojímána pragmaticky a fakticky pouze formálně, v africké mentalitě jsou tato pravidla stále 

silně zakořeněna, podobně jako  v Evropě 19. století. 

     Důvod, proč je sexuální násilí chápáno jako nejvyšší forma ponížení, leží zde, v tomto 

tabu, jež je podloženo mocensky. Sexuální tabu je nejsilnějším tabu (jako i dříve na 

„Západě“), protože v případě jeho potenciálního porušení dochází k narušení samotného 

systému, celého společenského řádu postaveného na moci, uzurpované muži. Důkazem 

tohoto tvrzení je například „sexuální revoluce“, která proběhla v 60. letech v Evropě a USA. 

Odstraněním nechtěných následků porušení společenských tabu (nemanželský sex) – jinými 

slovy nechtěných dětí, se pozice žen v sexuální oblasti značně společensky vyrovnala 

mužům. Ženy začaly více bojovat i o paritu v dalších společenských oblastech – například  

v rozdělení domácích prací, zaměstnanosti, projevování se na veřejnosti apod., nemluvě o již 

dávno započatých snahách o politickou a ekonomickou rovnost. Patriarchální systém se začal 

bortit. 

     V DRC přes edukační úsilí humanitárních organizací zůstává genderová rovnost pouhým 

lehkým nátěrem přes století udržovaný nános konzervativních tabu. Porušení sexuálního, 

nejvýznamnějšího tabu, je největším prohřeškem. Proto, je-li toto tabu násilně porušeno „na 

                                                             
278 Je také třeba brát v úvahu nejen gender, ale i další demografické ukazatele, např. ekonomický status a životní 

styl. Bohaté Konžanky, zvyklé cestovat do zahraničí a komunikovat se „Zápaďany“, jsou v otázce genderové 

rovnosti mnohem sebevědomější než chudé ženy, které více zajímá otázka každodenního přežití ( a to často i v 

rámci manželského soužití).  
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někom“ proti jeho vůli, dochází k nejvyššímu potvrzení dominance útočníka.
279

 Útočník, 

který také tabu porušuje, není tedy zdaleka vnímán  tak negativně jako jeho oběť, která se 

nemohla dostat horší společenské pozice – účastnila se totiž (případně i veřejně) porušení 

nejvyššího tabu a zároveň byla mocensky podřízena. Je tedy účastníkem dvojího ponížení  

– obětí násilného mocenského podmanění a sexuální detabuizace. 

     Zatímco oběťsexuálního násilí na dnešním „Západě“ může trpět následky násilí v podobě 

fyzického traumatu a / nebo psychického traumatu z fyzického násilí a potvrzení dominance 

útočníka, oběť v DRC si jako trauma navíc nese sociální důsledky v podobě ponížení, 

společenské ostrakizace a zhoršení sociálních vztahu spolu s omezením sociálních příležitostí 

dlouho do budoucna (například nemožnost se oženit/provdat, ztráta důstojnosti, nemožnost 

sehnat zaměstnání – to vše v případě oběti i její rodiny). 

     Vypovědi obětí zřetelně toto sekundární trauma potvrzují. Například jedna z obětí 

vypověděla: „proč to udělali? Aby mě zabili.“ „Proč? Zabili tak celou mou rodinu, naši 

komunitu.“ .. „Ptala jsem se proč a řekli: „ať vidíš, že na Vás máme vztek. Byli jste moc 

hrdí.““ Další respondentka – oběť prohlašuje velice podobně: „Proč? Za účelem zabití.. nás.. 

Řekli, Vy, kmen Hundi, jste velice pyšní. Nechtěli jsme opustit naši půdu.“ 

     Z dalšího rozhovoru s obětmi vyplynulo, že sociální ostrakizace a sociální dopady na ně  

a na jejich rodinu a komunitu se jich dotýká mnohem více než samotný akt násilí, kromě 

dívky, která otěhotněla a její trauma bylo takové, že nebyla příliš schopná rozhovoru na toto 

téma. Zbylé dívky se po čase živě rozhovořily o útoku a útočnících a působily dojmem, že 

samotná vzpomínka na sexuální násilí je již dosti úspěšně překonána. (Tyto dívky prošly 

intenzivní psychoterapií poskytnutou neziskovou organizací.) Při rozmluvě o společenských 

dopadech se však ihned stáhly do pozice „zabité oběti“ a mluvily o tom, že jejich život 

skončil. Přítomní rodiče přitakávali a mluvili i o tom, že se sami cítí být obětmi.
280

 

     Zajímavé srovnání nezávislé proměnné „ponížení“ jako příčiny sexuálního násilí se nabízí 

se sexuálním násilím páchaným během genocidy v sousední Rwandě, kde je etnická i kulturní 

báze obyvatel velice podobná DRC. Podle Heather Hamilton se mnohé ženy po znásilnění 

                                                             
279 Vermeulen, M.: 2011, Hidden Victims: The Story of Sexual Violence against Men in Armed Conflict, on-

line https://www.e-ir.info/2011/09/04/hidden-victims-the-story-of-sexual-violence-against-men-in-armed-

conflict/, s. 3. 
280 Příbuzní nezletilých obětí sexuálního násilí zdůraznili svou potřebu psychoterapie, jež je aktuálně v dané 

lokalitě nabízena zdarma jen obětem. 

http://www.e-ir.info/2011/09/04/hidden-victims-the-story-of-sexual-violence-against-men-in-armed-conflict/
https://www.e-ir.info/2011/09/04/hidden-victims-the-story-of-sexual-violence-against-men-in-armed-conflict/
https://www.e-ir.info/2011/09/04/hidden-victims-the-story-of-sexual-violence-against-men-in-armed-conflict/


 

106 
 

cítily, a často i ve skutečnosti byly v očích okolí natolik poníženy, že raději spáchaly 

sebevraždu.
281

 

     Sexuální násilí jako ponížení je tedy v DRC ďábelsky geniálním nástrojem etnické čistky 

nebo i neetnicky zaměřené občanské války mezi znepřátelenými skupinami obyvatel. Jeho 

dlouhodobě odstrašující efekt a společenské škody jsou maximální. Psychické a sociální 

trauma je pro oběti i celou společenskou skupinu horší než v případě mučení nebo zabíjení.  

     Výpovědi respondentů – pachatelů a svědků  potvrzují v tomto smyslu výpovědi obětí. .. 

„Nejhorší ponížení pro muže je znásilnění, veřejné mučení, kdy jsou nazí.“
282

 „Nejhorším 

ponížením žen je znásilnění.“..  „Největším ponížením je znásilnění a mučení
283

 – ukázat jim, 

že máme vztek, musíte páchat šokující krutosti.“ .. „Někdo se cítí mocný, když ponižuje jiné, 

vybíjí si frustraci.“ .. „Okrademe, zmučíme a pozabíjíme vesničany, vesnici zničíme, 

vesničany vyženeme, děti pošleme do sirotčinců. Pokud jde o ženy, jsou li pokorné, 

znásilníme je a necháme je potom být, pokud odporují, pobijeme je.“ .. „Největším 

ponížením je znásilnění.“ .. „Největším ponížením je znásilnění pro ženu, pak pro jejího 

manžela, pak pro komunitu.“ .. „Znásilnění je jako zabití, také mohou dostat AIDS.“ .. „Muže 

mučíme, abychom je oslabili.“.. „Zabili bychom všechny, kdo by kolaborovali s nepřítelem; 

zabíjení, mučení a znásilňování se dělo proto, abychom dali (odstrašující) příklad, abychom 

odstrašili nepřítele.“ „Znásilňuj panny, zničíš tím psychologicky jejich etnikum.“ 

„Rwandofonní skupiny znásilňovaly, aby ponížily naše etnikum.“ .. „Znásilnění je horší než 

zabití, měla by být k němu nulová tolerance.“ 

     Na otázku, proč raději „netrestat“ rovnou muže, respondenti odpověděli, že „kdybychom 

našli muže, zabili bychom je, pokud je nenalezneme, znásilníme aspoň „jejich“ ženy.“ Ale 

také „litoval jsem ty ženy, opustil jsem svou skupinu“. 

     Společenské důsledky sexuálního násilí zmiňuje například studie USAID International 

Violence Against Women vyzdvihující sexuální násilí jako součást domácího násilí.284
 Tato 

zpráva poukazuje i na fakt, že mnohé ženy raději o sexuálním násilí mlčí, než aby se staly 

                                                             
281 Hamilton, H.: 2002, Rwanda's Women: the Key to Reconstruction, The Journal of Humanitarian Assistance, 

on-line http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm, s. 4. 
282 Respondent poukazuje vlastně na sexuální násilí, které je často popisováno jako „mučení“, nejen svědky, ale 
i mezinárodními organizacemi, jde-li o muže. Jedná se zde o dnes již dosti zmapovaný problém nedostatečné 

statistiky a nedostatečných hlášení v oblasti sexuálního násilí na mužích. Viz. Například UNHRC: 2017, Sexual 

Violence against Men and Boys, on-line https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60864. 
283 Opět, mučení je zde použito ve smyslu sexuální násilí. 
284 USAID: 2011, International Violence against Women: U.S. Response and Policy Issues, on-line 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34438.pdf, s. 2. 

http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34438.pdf
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ještě obětí sociální stigmatizace. Podle USAID je také mnoho žen již zvyklých na sexuální   

i jiné typy domácího násilí z domova, kde je často ani nepovažují za násilí, ale za běžnou 

interakci s mužskými členy „domácnosti“.
285

 

     V souvislosti s nezávislou proměnnou č. 4 – „ponížení nepřátelských mužů znásilněním 

„jejich“ žen“, jeden z repondentů uvádí „my (muži) vlastníme ženy, jejich znásilnění je tedy 

větším ponížením pro nás“. Jiný je přesvědčen, že „pokud by někdo znásilnil mou ženu, zabil 

bych ho nebo znásilnil jeho ženu.“ .. „Žena je mužův vzácný majetek.“ .. „Muž se s ní cítí 

jako jedno tělo – když ji nedokáže ochránit, je to jakoby se to stalo jemu.“ .. „Pro muže je 

největším ponížením znásilnění jeho ženy.“ .. „Je velmi stresující a ponižující mít 

znásilněnou ženu. Znamená to, že nejste dobrý muž, nejste schopen ochránit svou ženu.“ 

     Odhalení principu sexuálního násilí jako ponížení není v konžské společnosti jednoduché, 

protože nejde o uvědomělé, racionalizované, jednání, ale spíše o taktiku, která je brána jako 

samozřejmost. Nikdo z respondentů nechce otevřeně rozebírat základní společenská tabu, 

jejich příčiny a následky. K získání těchto informací bylo nutno ve výzkumu použít podružné 

otázky a otázky týkající se obecného kontextu a společenského diskurzu v daných oblastech. 

Důležité byly zejména doplňující dotazy ke klíčovým otázkám, například „Proč byste zabili 

pachatele sexuálního násilí na Vašich blízkých?“ „Proč je nevětším ponížením znásilnění?“ 

„Proč je to muž, kdo rozhoduje?“ „Proč je žena podřadný druh?“ apod. 

     Silná společenská tabuizace panuje především u nezávislé proměnné č. 5 - „ponížení 

nepřátelských mužů jejich znásilněním“. DRC patří mezi 38 z 53 afrických zemí, kde je 

homosexualita (tedy homosexuální styk a veškeré veřejné projevy otevřeně homosexuální 

povahy, včetně schvalování homosexuality) trestný čin.
286

 Thabo Msibi upozorňuje, že 

přestože homosexualita byla v Africe vždy přítomná, nebyla nazývána homosexualitou. Podle 

Jímí Adésíná v genderově neutrálních společnostech mohli zastávat role manžela či manželky 

obě pohlaví (často bez ohledu na skutečnou sexuální orientaci).
287

 Homosexuální muži byli 

nazýváni v různých afrických společnostech různě, například „třetí pohlaví“.
288

 

Homosexualita jako politický liberalizující nekonformní koncept se dostala do Afriky až 
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mnohem později ze Západu. Proto je podle Thabo Msibi vnímána jako cizorodý prvek, 

„neafrický“, přestože v mnoha afrických zemích jsou homosexuální styky běžně 

praktikovány. Zejména v muslimských zemích nebo komunitách slouží intimní přátelství 

nebo homosexuální styky jako náhražka za obtížně dostupné heterosexuální styky. Je obecně 

známým faktem, že drtivá většina heterosexuálů se v období sexuální nedostupnosti protějšku 

opačného pohlaví uchyluje k homosexualitě (viz frekventované příklady z vězení, 

námořnictva, armády).  

     Ve válečných zónách DRC lze tedy s velkou pravděpodobností předpokládat 

homosexuální styky, dobrovolné či vynucené. Na přímou otázku ohledně těchto styků 

odpovídali respondenti velmi rychle záporně, případně vyhýbavě. .. „Homosexualita je 

zakázaná zákonem i v armádě, (oni) musí být velmi opatrní, také je to společensky 

nepřijatelné.“ .. „V armádě žádná homosexualita není.“ Ale i: .. „pravděpodobně se to  

(v armádě) děje, homosexuální styky, i znásilnění.“ Na otázku, co je největší ponížení, pouze 

jeden z respondentů odpověděl, že (veřejné) znásilnění je největším pokořením nejen pro 

ženy, ale i pro muže.  

     Přesto se otázka homosexuálních styků a homosexuálních znásilnění (mužů) přímo nabízí, 

například u analýzy dalších nezávislých proměnných jako „nedostatek disciplíny“  

a „sexuální pud“. 

     Homosexuální násilí je v rámci ozbrojeného konfliktu v DRC doloženo také v literatuře. 

Podle Sandeshe Sivakumurana je sexuální násilí proti mužům silně statisticky podceňovanou 

oblastí z důvodu nesdílnosti obětí, které trpí silným traumatem jednak z násilného aktu 

samotného, jednak z narušení vlastní či společenské představy o „maskulinitě“. Případně se 

mohou přidat i výčitky a obavy z vlastní homosexuality.
289

 Podobně i místní lékaři  

a neziskové organizace do velké míry netuší, že se sexuální násilí vůči mužům děje, v jakém 

rozsahu a intenzitě.
290

 Dokonce i povědomí specialistů z mezinárodních organizací je často 

v tomto směru omezené. Statisticky je nezřídka sexuální násilí proti mužům popisováno jako 

„mučení“, případně mrzačení (v případě kastrace apod.).
291

 Pouze několik málo zdrojů uvádí 

konkrétní zmínky o mužských (chlapeckých) obětech sexuálního násilí. Například Marc Le 

Pape cituje zdravotnické zdroje čítající až 22% mužských obětí (z celkového počtu pacientů) 
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ve východním DRC mezi léty 1994 – 2010. 4% byla přímo znásilněna.
292

 Médecins sans 

Frontiéres uvádí 32 mužských (dospělých) obětí, které vyhledaly lékařskou pomoc v období 

jednoho roku (cca 2017 – 2018).
293

 

     Nesdílnost respondentů v otázce sexuálního násilí je opět podmíněna konzervativismem 

společnosti a převládajícím patriarchátem. Odpor k otevřené homosexualitě, kterou v Africe 

viděli, vyjadřovali evropští kolonialisté velmi silně, až se jim nakonec podařilo vnutit 

Afričanům konzervativní přístup (tedy pokrytecké popírání homosexuality, která samozřejmě 

nadále existuje, ale je brutálně potlačována a gayové i lesby jsou silně ostrakizováni). Tento 

odpor byl reflektován koloniálními zákony, které se v mnoha afrických zemích včetně DRC 

zachovaly v nezměněné podobě dodnes.
294

 Jako kuriozitu lze uvést hotelové pravidlo, na 

které badatalka osobně narazila, jež zakazovalo sdílení jednoho pokoje dvěma jedinci 

stejného pohlaví. V mnoha afrických zemích jsou za homosexualitu dlouholeté tresty vězení 

nebo i tresty smrti. Kolonialisté také operovali náboženskou ideologií a údajnými citáty 

z Bible. 

     Maite Vermeulen uvádí, že homosexuální násilí proti mužům existovalo odnepaměti, 

první zaznamenané případy se datují do dob staré Persie.
295

 Vermeulen cituje DelZotto  

a Jonese, když popisuje hromady uřezaných penisů nepřátel Peršanů a ponížení, jež cítí 

znásilnění muži, kteří se prostřednictvím sexuálního násilí “stali ženami”.
296

 

     Objevuje se zde typický diskurz postavený na genderové dichotomii „muže” a „ženy”. 

Tito znásilnění muži se cítí ponížení, protože se dostávají do role „ženy”. Dichotomie „muže” 

a „ženy” se evidentně zakládá na mocenské ideologii. Subjekt „muže” je zde standardem  

a dominantní složkou, zatímco „ženský” subjekt je „jiný”, „ten druhý”, případně „horší”, 

rozhodně však „podřízený”. Je fascinující, že mužům, kteří zažili utrpení sexuálního násilí, 

vadí zejména právě tato domnělá degradace na hierarchii moci. Pokud by se tyto mužské 

oběti pohybovaly v jiném sociálním a mocenském diskurzu, například v diskurzu genderové 
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rovnosti, patrně by tento aspekt sexuálního násilí a následné viktimizace nevnímali. Je 

možné, že by se dále cítili poníženi samotným aktem násilí a dominance agresora, spojeným  

s narušenám nejintimnější tělesné zóny člověka, neuvažovali by ale v termínech „muž”  

– „žena” reflektujících primární dichotomii „dominantní” (případně „agresivní”, „útočník”) 

versus „podřízený” (případně „pasivní”, „bezbranný”, „zranitelný”, „oběť”). 

     Sexuální násilí v situaci analyzované Vermeulen ustanovuje explicitně diskurz, jenž byl 

do té doby implicitní. Muži, kteří se do té doby cítili být „lidmi“, se najednou ocitli díky 

tomuto kulturně a sociálně zažitému stereotypu na rozhraní dvou světů, mužského 

a ženského, z nichž jsou povinni si vybrat. Třetí cesta neexistuje, nemohou být třetím 

pohlavím a nemohou být ani asexuální či fluidní. Úzké genderové kategorie konzervativního 

patriarchálního společenského systému vyostřují a maximalizují psychické trauma obětí. 

     Také Thabo Msibi si všímá propojenosti odporu patriarchátu k homosexaulitě  

a k genderové paritě.
297

 Tyto dva prvky totiž podrývají „mužnost“ v tradičním patriarchálním 

smyslu. Patriarchát totiž vnímá homosexuální muže jako méně „mužné“. Tradiční „mužnost“ 

se v patriarchálním přístupu odvíjí od schopnosti plodit děti (se ženou). Jakmile je tedy 

„muž“ méně mužem, je podryta mocenská základna patriarchálního systému, protože tato 

základna stojí na na ideji „muže“, genderové konstrukce silného, agresivního, vládnoucího  

a plodného jedince s chromozomy XY a heterosexuální orientací. Podrytí patriarchátu 

emancipací žen a snahou o genderovou rovnost bylo vysvětleno výše. 

     Jako v případě tabuizace sexu a vnímání postavení žen, i v případě homosexuality jsou 

tyto koloniální hodnoty dosud pevně zakořeněny v myslích obyvatel DRC. V případě 

homosexuality se navíc od genderové rovnosti oficiálně nic nezměnilo, homosexualita je 

trestný čin a opovrženíhodné chování z hlediska společnosti. Je tedy pochopitelné, že 

respondenti nebyli v případě nezávislé proměnné č. 5 příliš sdílní. 

      U všech třech nezávislých proměnných (č. 3, č. 4 a č. 5) bylo respondenty potvrzeno, že 

„znásilnění a další sexuální násilí je chápáno jako ponižující akt, ponížení je vyzdvihováno 

jako charakteristický rys; je doprovázeno dalšími ponižujícími praktikami (nucení příbuzných 

přihlížet apod.).“ „Ostatní aspekty, například sexuální pud nebo brutalita jsou upozaděny.“ 

Při páchání sexuálního násilí na nepřátelském etniku, kde bylo cílem zastrašit  

a vystrnadit tuto skupinu z daného teritoria či ji rovnou vyhladit, byly jiné motivace 
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sexuálního násilí, jako například sexuální pud, minimální. Primární motivací bylo ponížení  

a stigmatizace oběti, celé její rodiny a komunity. Ponížení je tedy primární motivační základ 

a spojnice všech tří proměnných, slouží jako jejich zprostředkující proměnná. Každá z těchto 

tří proměnných je tak zároveň zprostředkující proměnnou pro ostatní dvě. 

     Nezávislá proměnná č. 3 – „ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení 

civilního obyvatelstva“ byla výzkumem potvrzena, stejně jako nezávislá proměnná  

č. 4. – „ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen“. Slabě byla verifikována 

nezávislá proměnná č. 5 – „ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním“. Proměnná  

č. 5 by byla s velkou pravděpodobností verfikována mnohem silněji, kdyby nebylo tabuizace 

homosexuality v konžském sociálním diskurzu. Protože sexuální násilí je největším 

ponížením v konžské sociální realitě, je jasné, že kdyby bylo detabuizováno, uvažováno  

a diskutováno více, bylo by i více zdůrazněno v rámci debat o „ponížení muže“.  

 

3.2.4. Proměnná č. 6 - potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem 

(různými druhy sexuálního násilí až  femicidou) 

 

      Při výzkumu této proměnné je výchozím předpokladem genderově nevyvážená kultura, 

společenské prostředí, kde jsou ženy druhořadými členy společnosti a veřejně i soukromě 

bývají často ostrakizovány ze strany mužů. V takovém prostředí probíhá potvrzení 

maskulinní identity ad absurdum, od sexuálního násilí až k vraždám žen. 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Co si myslíte o vraždění žen ve válce? 

 Co si myslíte o vraždění mužů ve válce? 

 Co si myslíte o znásilňování žen ve válce? 

 Co si myslíte o znásilňování mužů ve válce? 

 Myslíte, si, že ženy jsou přirozeně podřízené mužům? 

 Má být žena, která neposlouchá, potrestána? Jak? 

 Je lepší být mužem nebo ženou? + proč 

 Je lepší mít syna nebo dceru? + proč 

 Potřebujete k životu ženy / muže?  
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Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Co znamená válka pro muže? 

 Co znamená válka pro ženy? 

 Mohou / jsou muži dobrými bojovníky? 

 Mohou / jsou ženy dobrými bojovnicemi? 

 

     Nezávislá proměnná č. 6 – „potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním 

způsobem (různými druhy sexuálního násilí až femicidou)“ se objevila v rozhovoru 

s respondenty explicitně pouze v jednom případě, kdy respondent uvádí, že „když zničíte 

vagínu, je to (pro ni) smrt. Nebude mít sex, děti..“ Kromě dalších popisovaných zločinů, 

masakrů a mučení, tento respondent a jeho jednotka páchali brutální sexuální násilí končící 

často smrtí žen. 

     Na otázku sexuálního násilí účelově zaměřeného proti ženám respondenti vesměs uváděli 

záporná stanoviska, z nichž vyplývalo, že znásilňovaná ženskost je sekundárním produktem 

„boje“ proti „nepříteli“. Ženy jsou zástupným objektem, ne cílem samy o sobě. Je tedy 

možné, že v případě genderové rovnosti by se mohli stejně dobře stát cíli muži. To se ostatně 

stává i v současném DRC, jak bylo uvedeno v kapitole k nezávislé proměnné č. 5 – „ponížení 

nepřátelských mužů jejich znásilněním“. Důvody jsou jiné, ale opět nejde primárně  

o androcidu, ale o útok na reprezentaci „nepřátel“. Muži jsou méně častým cílem sexuálního 

násilí v DRC, protože v silně konzervativní konžské společnosti je homosexualita přísným 

tabu i za extrémních válečných podmínek. Tedy i pokud jde o násilí, je pro pachatele 

společensky nevhodné až nebezpečné páchat homosexuální násilí na veřejnosti, což je 

reflektováno i neochotou respondentů o tomto druhu sexuálního násilí hovořit. 

    Odpovědi na klíčové otázky „Co si myslíte o vraždění žen ve válce?“ a „Co si myslíte  

o vraždění mužů ve válce?“ byly z hlediska nezávislé proměnné „potvrzení maskulinní 

identity extrémně misogynním způsobem“ neutrální, většina respondentů podporovala ideu 

vraždění nepřátel, ne žen nebo mužů jako takových. Ženy byly zabíjeny zejména, pokud se 

nepodařilo najít na místě muže.  

     Podobně odpovědi na podružné otázky „Co znamená válka pro muže?“ a „Co znamená 

válka pro ženy?“ byly irelevantní vzhledem k výskytu možného vztahu mezi sexuálním 

násilím a femicidou. Účastníci výzkumu se vyjadřovali buď k oběma pohlavím totožně nebo 
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v tradičním kontextu, že „muži jsou bojovníci, chtějí vyhrát boj, zato pro ženy je válka 

utrpením“, „mají z ní strach, jde jim o život, mají hlad, musejí zastat všechnu práci i za 

muže“.  

     Přibližně 40% respondentů věří, že ženy mohou být dobrými bojovnicemi. Tento názor 

neguje možnou souvislost mezi extrémní misogynií a sexuálním násilím. Lze oprávněně 

předpokládat, že alespoň někteří z těchto 40% se sami sexuálního násilí účastnili, nepáchali je 

ale za účelem femicidy. Smýšlejí-li o ženách takto poměrně rovnostářsky, nebyli 

pravděpodobně motivováni misogynními emocemi. „Ženy jsou dobrými vojačkami. Jedna je 

dokonce generálkou (FARDC).“ Měli jsem v jednotce dvě ženy, kuchařky, ne bojovnice.“ 

„Ženy jsou v jednotce dobré na některé (pomocné) úkoly.“ „Ženy byly dobré bojovnice,  

a některé měly vysoké šarže v naší jednotce.“ 

     Ani existující literatura o sexuálním násilí v DRC nezmiňuje (kromě teoretického 

předpokladu) možnost „potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem 

(různými druhy sexuálního násilí až femicidou)“ jako aplikovanou v praxi. Sexuální násilí 

páchané na ženách není přímo zaměřeno jako vyhlazující prostředek proti nim jako 

genderové třídě. Jak vyplývá z výzkumu ostatních nezávislých proměnných, ženy jsou 

obětmi jako reprezentantky cizího etnika nebo jako individuální objekty pro vybití agrese, 

potvrzení dominance apod. Pravým cílem je tedy nepřátelská etnická skupina nebo dosažení 

jiných cílů. V případě sexuálního násilí páchaného na ženách je však kořenovou příčinou 

ležící v sociálním pozadí této agrese genderová nerovnost v DRC a konzervativní podmínky 

ve sociálně dominujícím patriarchálním systému. Jinak by byl pro ponížení nepřátelského 

etnika zvolen jiný druh násilí. 

     Femicida je agresí cílenou na ženy; ženy jsou zde cílem a obětí. Jde patrně spíše  

o psychologický než sociální fenomén, protože známé případy masových vrahů 

specializovaných na ženy (všude na světě) z důvodu osobní pomsty či sexuální deviace jsou 

extrémní a individuální. Nejedná se o kolektivní a běžnou záležitost.  

     Teoreticky se o sexuálním násilí (nikoli však v DRC, pouze obecně) z důvodů potvrzení 

maskulinní identity a femicidy zmiňuje Paul Kirby, který se domnívá, že za sexuálním 

násilím v době ozbrojeného konfliktu stojí ideologie extrémní maskulinity, která je v opozici 

feminitě, a která se potvrzuje na její úkor. Ženy jsou v době konfliktu pro muže symbolem 
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bezbrannosti a muži, identifikovaní jako „dobyvatelé“, si dokládají svou mužnost 

prostřednictvím sexuálního násilí.
298

 

     Odpovědi na klíčové otázky na podřízenost žen a na možnost jejich potrestání v případě 

neposlušnosti byly popsány v předchozí kapitole, jež s problematikou genderové nerovnosti  

a podřízenosti žen úzce souvisí. V souvislosti s nezávislou proměnnou č. 6 jsou však 

irelevantní, protože odkazují k (neuvědomělému) smýšlení v rámci patriarchální tradice, 

nikoli k extremistickým názorům vyšinutých misogynů. Názory průměrného Konžana  

(i některých Konžanek) by byly na Západě vnímány jako silně šovinistické až extrémní, 

v konžském sociálně-kulturním kontextu jsou však normální, a i když může být pro některé 

Konžany pohodlné být zástupcem privilegovaného genderu, jde o reprezentaci zakotveného 

patriarchátu, ne o misogynní sociopatii.  

     Přestože se předpoklad „genderově nevyvážené kultury, společenského prostředí, kde jsou 

ženy druhořadými členy společnosti a veřejně i soukromě bývají často ostrakizovány ze 

strany mužů“ v DRC, ukázal podle výpovědí respondentů i odborné literatury jako 

oprávněný, nezávislá proměnná „potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním 

způsobem (různými druhy sexuálního násilí až femicidou)“ verifikována nebyla. 

 

3.2.5. Proměnná č. 7 – genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu 

obyvatelstvu k vysídlení 

 

     Tato proměnná se také odvíjí od toxického prostředí. Genocida či etnické čistky vznikají  

v etnicky nevyváženém prostředí, kde panuje xenofobie a napětí mezi etniky, jež jsou nucena 

se setkávat či spolu žít v daném teritoriu; jedno etnikum utlačuje jiné; minoritní etnika jsou 

pokládána za druhořadá; povstalecké skupiny jsou etnicky rozlišeny a inklinují k rasismu. Pro 

potenciální výskyt nezávislé proměnné č. 7 se předpokládá souvislost s pravděpodobnou 

existencí mezietnického napětí.   

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Kde byste nejraději viděl/a své nepřátele? (Mrtvé, znásilněné, na jiném území atd.) 

 Co si myslíte o jiném etniku? 

                                                             
298 Kirby, P.: How is Rape a Weapon of war?: Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation 

and the Study of Wartime Sexual Violence, European Journal of International Relations, February 10, 2012, on-
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http://ejt.sagepub.com/content/early/2012/02/10/1354066111427614.full.pdf+html


 

115 
 

 Je lepší je zabít nebo znásilnit? + proč 

 Myslíte, že znásilňování jiného etnika je dobrý způsob jak si s nimi vyřídit účty?  

+ proč? 

 

Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Myslíte, že zabíjení jiného etnika je dobrý způsob jak si s nimi vyřídit účty? + proč? 

 Myslíte, že mučení jiného etnika je dobrý způsob jak si s nimi vyřídit účty? + proč? 

 Myslíte, že loupení u jiného etnika je dobrý způsob jak si s nimi vyřídit účty? + proč? 

 

     Nezávislá proměnná č. 7 – „genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému 

civilnímu obyvatelstvu k vysídlení“ - byla potvrzena v terénním výzkumu v rozhovorech 

s osmi respondenty. Podle jejich výpovědí bylo znásilnění a další sexuální násilí použito jako 

prostředek etnické čistky, potažmo genocidy. .. „Chtěli jsme vyhubit nepřátelské etnikum.“  

.. „Byl to boj pravých Konžanů proti Tutsiům.“ .. „Byla to pomsta proti ne-Tutsiům.“  

     Na klíčové otázky typu „Co si myslíte o jiném etniku?“ nebo „Kde byste nejraději viděl/a 

své nepřátele? (Mrtvé, znásilněné, na jiném území atd.)“ většina respondentů, kteří byli 

demobilizováni (polovina z členů paramilitárních skupin) a vojáci FARDC odpovídali, že 

nyní již v obecné rovině proti ostatním etnickým skupinám nic nemají. Ke konfliktům 

docházelo dříve, když ještě žili v rodné vesnici a byli nuceni se s jinými etniky (většinou  

s Tutsi, ale i s Hutu uprchlíky ze Rwandy) dělit o zdroje (hlavně o půdu), které jsou v chudém 

DRC životně důležité. Vojáci FARDC i demobilizovaní příslušníci ozbrojených skupin prošli 

„sensitizací“, výcvikem zaštítěným vládou i mezinárodními organizacemi (zejméně OSN), 

zaměřeným na představení a vštípění idejí demokracie, nediskriminace, právního státu, 

genderové, rasové, etnické ad. rovnosti a mírového řešení sporů. 

     Bohužel, v oblastech východního DRC mimo dosah mírových jednotek se stále válčí  

a situace mezietnického napětí se příliš nemění z důvodu dlouhotrvající vzájemné msty  

a nedostatku vzácných zdrojů, na nichž závisí přežití obyvatel daného teritoria. Nejde o válku 

o ideje nebo mezietnickou nesnášenlivost jako takovou. Podstatou konžského ozbrojeného 

konfliktu je boj o přežití. 
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     Jak účastníci výzkumu přiznávají, v minulosti (době bojů, jež pro některé z nich stále 

neskončila), byla situace vyostřená natolik, že civilisté vstupovali do paramilitárních 

jednotek, aby ochránili své rodiny a své vesnice, případně i své farmy a pozemky, na nichž 

jejich přežití závisí. „Ochrana“ posléze přešla od boje s polovojenskými jednotkami nepřítele 

k vyvražďování jeho civilistů. .. „Chtěli jsme vyhubit nepřátele.“ .. „Rwandofoňané
299

 nás 

chtěli zničit.“ 

     Evidentně se nejedná pouze o boj proti vojenským složkám nepřítele, ale o násilí jako akci 

či reakci (odplatu) na civilním obyvatelstvu. Cílem není zničení vojenské jednotky, ale 

„vyhubení“ celé populace. Pro toto „vyhubení“ není použito pouze zabíjení, ale také sexuální 

násilí a veškeré další druhy mučení. Pro mnohé respondenty je sexuální násilí ekvivalentem 

zabití, které ostatně frekventovaně po znásilnění stejně následuje. 

     Sexuální násilí jako prostředek genocidy a etnické čistky je silně genderově 

diferencováno. Převážně je zaměřeno na ženy, často na děti. .. „Abychom zničili nepřátelské 

etnikum, bylo třeba znásilňovat panny.“ Zde se objevuje symbolika panny jako cenné složky 

národa; zjevně je cíleno na nedospělé dívky, protože jejich znásilněním je dosaženo 

největšího účinku – zastrašení cizího etnika, frustraci, celkové podlomení morálky, a dále 

fyzická traumata, jež mohou zapříčinit neplodnost či neschopnost donosit dítě či venerické 

choroby, zejména AIDS, který je samozřejmě vysoce efektivním prostředkem eliminace 

populace. 

     Genderová zakotvenost sexuálního násilí je v tomto případě dána spíše podvědomou 

tendencí než vědomou úvahou, jak vyplývá z výzkumu nezávislé proměnné č. 10, kde byly 

kladeny otázky na symbolickou roli žen a mužů v národě (viz níže). I často nepříliš 

vzdělaným příslušníkům ozbrojených skupin je však většinou jasné, že pro zdecimování 

civilní populace je výhodnější taktikou zničit ženy a jejich rozmnožovací schopnosti než 

muže (jejichž biologický rozmnožovací potenciál je kvantitativně několikanásobně vyšší než 

u žen). Muže je navíc těžší najít, protože mohou být „v lese“ jako členové milice nebo na 

pochůzkách mimo vesnici, kde se zdržují převážně ženy a děti. .. „Zabíjeli jsme ženy 

mačetami.“ .. „Dali jsme jim na vybranou – soulož nebo smrt.“ .. „Šlo o to, udělat z „jejich“ 

žen sexuální otrokyně, jako pomstu.“ 

     Klíčová otázka „Je lepší je zabít nebo znásilnit?“ byla popsána v rámci rozboru 

proměnných č. 3, č. 4 a č. 5. Odpovědi respondentů na tuto otázku proto nebudou na tomto 
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místě znovu reprodukovány. Jde o stejný princip, pouze intenzita (od ponížení ke genocidě) 

se zvyšuje. Motivace ale zůstávají totožné. 

     Výskyt nezávislé proměnné č. 7 byl tak často spojen s výskytem proměnné  

č. 3 – „ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva“  

a proměnné č. 4 – „ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen“. V šesti případech 

šlo o korelaci proměnné č. 7 a č. 3, ve čtyřech případech o korelaci proměnné č. 7 a č. 4. 

Proměnné č. 3 a 4 tak slouží jako zprostředkující proměnné k proměnné č. 7. 

     Hlavním spojujícím elementem je zde zamýšlený efekt, kterým je zastrašení civilních 

obyvatel jiného etnika. Jak bylo nastíněno v dané kapitole výše, roli zde hraje psychologický 

deterent sexuálního násilí jako ponížení, které je pro Konžany srovnatelné s vraždou. 

Ponížením je tak dosaženo vymýcení nepřátelské populace. Oběti znásilnění uvedly, že 

znásilnění mělo vést k jejich „zabití“, protože jejich kmen (Hundi) byl příliš „pyšný“. 

Skutečným cílem však byla genocida nepřátel, sexuální násilí bylo pouze průvodním jevem. 

Důvodem je zde vlekoucí se konflikt motivovaný bojem o půdu. .. „Měli jsme spory o půdu.“ 

.. „Chtěli nás zastrašit, abychom nechodili na pole.“ .. „Měli jste přestat chodit na pole, ale vy 

jste neposlechli.“ 

     70% obyvatel DRC žije pod hranicí chudoby.
300

 Chudoba je DRC natolik vysoká, že půda 

je tu pro většinu lidí nejcennější ekonomický faktor. Pro mnohé farmáře je proto ztráta půdy 

doslova likvidační; na půdě a úrodě závisí jejich přežití. Proto je pro ně smrt v ozbrojeném 

konfliktu zcela srovnatelná se ztrátou farmy. Hrozí-li ztráta půdy, zemědělci jsou odhodlání ji 

bránit jakýmikoli prostředky, protože již nemají co více ztratit. Boj o půdu je tak jedním 

z nejvýznamnějších motivů konžského ozbrojeného konfliktu.  

     Jak uvádí Koen Vlassenroot, spor o půdu je příčinou komplexního strukturálního 

problému nejen v DRC, ale v celé oblasti Velkých jezer. Podle Vlassenroota nelze dospět ke 

skutečnému řešení konžského konfliktu bez férového a integrativního vyřešení otázky 

vlastnictví půdy, doprovázeného uzákoněním příslušné legislativy.
301

 Podstata sporu spočívá 

v příchodu Rwandanů („les Rwandophones“, „les Kinyarwanda“) do východního Konga po 

první světové válce, kdy je zde usadili Belgičané, kteří potřebovali pracovní sílu pro plantáže 

a doly. Po dosažení nezávislosti DRC v roce 1960 vypukly spory s etnickými Konžany, jež 
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byly posíleny změnou legislativy v 70. letech, kdy bylo ustanoveno individuální vlastnictví 

na zákonném podkladě. Tato legislativa byla v rozporu se zvykovým právem a nemovitosti 

nabyté na jeho základě tak ztratily právní podklad. Většina zvykově nabytých nemovitostí 

patřila právě Rwanďanům, kteří se jich nehodlali vzdát.
302

 Později přicházely  do východního 

Konga emigrující Tutsi ze Rwandy, z níž navíc v 90. letech během občanské války  

a genocidy ve Rwandě přišly další statisíce uprchlíků. 

     Jiným problémem je boj o přístup k těžbě cenných nerostů jako je měděná ruda, kobalt  

a koltan. O doly na tyto vzácné kovy mají zájem všechna etnika i všechny ozbrojené skupiny. 

Boj o půdu a nerosty je díky nedořešené legislativě a nedokončené celonárodní rekonciliaci 

dle Vlassenroota nejen příčinou konfliktu, ale také jedním z faktorů, jež ho udržují. 

     Existují doklady o tom, že Mobutova i Kabilova vláda podporovala etnické tenze kvůli 

dosažení vlastních politických cílů. Rozviřování anti-tutsi i anti-rwandské nálady a etnické 

nenávisti Mobutu využíval v 90. letech k politické mobilizaci proti povstalcům. Když Kabila 

během bojů vysídlil Rwanďany a začal anti-tutsi kampaň, jeho popularita u původního 

konžského obyvatelstva prudce vzrostla. Dokonce i dnes se stále ještě vyskytují vůdci 

občanské společnosti i církevní hodnostáři podněcující etnické tenze.
303

 

     V situaci zoufalé chudoby a etnického napětí ve východním DRC znepřátelená etnika vidí 

jako možné východisko pouze vyhnání nebo genocidu nepřátel. Etnická tenze vzniká na 

základě dlouhotrvajícího faktického boje o přežití (rozuměj o půdu) v hustě osídleném 

východním Kongu, kde je zemědělská půda (oproti zbytku DRC, kde je většina zemědělské 

půdy nevyužita) vzácným statkem, spolu s nevyhnutelnou vzájemnou krevní mstou, která 

vede ke spirále násilí. 

     V DRC existuje dle předpokladů „etnicky nevyvážené prostředí, kde panuje xenofobie  

a napětí mezi etniky, jež jsou nucena se setkávat či spolu žít v daném teritoriu; jedno etnikum 

utlačuje jiné“.. Podobně jako v sousední Rwandě, rasismus a etnické napětí nejsou postaveny 

na absolutních hodnotách (etnické rozdíly), ale na soupeření o životně důležité zdroje. 

Sexuální násilí je zde pak zapříčiněno potřebou dát podnět nepřátelskému etniku k vysídlení 

nebo je pácháno jako součást etnické čistky až zamýšlené genocidy. Tato nezávislá proměnná 

byla výzkumem potvrzena jako jedna z nejdůležitějších příčin sexuálního násilí v DRC.   
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3.2.6. Proměnná č. 8 – socializace příslušníků ozbrojených skupin 

 

     Teorie socializace bojovníků staví na předpokladu, že příslušník ozbrojené skupiny by se 

sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí (v mírových podmínkách se chová naprosto 

jinak), je k němu donucen skupinou chápající odmítnutí jako zradu. 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Jaké byly Vaše začátky v ozbrojené skupině, jak rychle jste se začlenil/a? 

 Co jste pro začlenění musel/a udělat? 

 Bylo nutné páchat sexuální násilí? 

 

Podružné otázky použité pro výzkum:  

 Jaké byly vztahy v jednotce v době začátků/výcviku? 

 Bylo nutné zabít? 

 Bylo nutné mučit? 

 Bylo nutné kořistit? 

     Nezávislá proměnná č. 8 – „socializace příslušníků ozbrojených skupin“ ve smyslu 

„příslušník ozbrojené skupiny by se sám od sebe nestal pachatelem sexuálního násilí, je 

k němu donucen skupinou chápající odmítnutí jako zradu“ nebyla ve výzkumu potvrzena ani 

jedním z respondentů. 

     Někteří respondenti, zejména ti, kteří do ozbrojené skupiny vstoupili v raném věku, 

sexuální násilí či některé druhy tortury odmítli a podle všeho neměli větší problém s integrací 

ve skupině. Většina respondentů spíše poukazovala na vnitřní formální pravidla skupiny 

vyžadovaná velitelem z důvodu image skupiny (nutnost vyvarovat se sexuálního násilí) nebo 

kvůli vojenským cílům (jako například sexuální násilí jako nástroj etnické čistky) či 

čarodějem (příkaz sexuální abstinence nebo naopak znásilňování „aby kouzla fungovala“). 

Plnění těchto interních formálních norem spadá v rámci výzkumu do jiných nezávislých 

proměnných – proměnná č. 1 – „válečná strategie“, proměnná č. 3 – „ponížení nepřátelských 

žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva“, proměnná č. 4 – „ponížení 

nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen“, proměnná č. 5 – „ponížení nepřátelských 

mužů jejich znásilněním“, proměnná č. 7 – „genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět 
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nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k vysídlení“ a proměnná č. 9 – „náboženství  

a mytologie“. 

     Nezávislá proměnná č. 8 – „socializace příslušníků ozbrojených skupin“ je v tomto 

výzkumu chápána jako přijetí neformálních norem a spolupachatelství zločinu, jež pachatele 

sbližují. V daném smyslu nebyla proměnná č. 8 potvrzena.  

     Uvedenou příčinu sexuálního násilí zkoumá Dara Kay Cohen na případech ze Sierry 

Leone a dalších zemí.
304

 Její výzkum socializaci jako příčinu sexuálního násilí potvrzuje, 

zejména v souvislosti s Weinsteinovou teorií korelace ideologizace a disciplinovanosti 

v ozbrojené skupině (skupiny s nízkou ideologizovaností, například žoldnéři, se vyznačují 

vysokou nedisciplinovaností). Cohen vysvětluje motivaci k sexuálnímu násilí socializací 

psychologicky, na základě pocitu vnitřní integrace skupiny díky potvrzení spolupachatelství 

zločinu či překročení formální společenské normy a zároveň znásilnění jako aktu odvahy 

(překonání strachu z AIDS, který je v afrických ozbrojených konflitech velmi reálnou 

hrozbou). 

     V DRC teorie socializace nebyla potvrzena pravděpodobně z důvodů zčásti 

metodologických, zčásti faktických. Faktickým důvodem je převládnutí jiných příčin  

(v tomto výzkumu nezávislých proměnných) nad proměnnou „socializace“. Pokud je 

znásilňování pácháno běžně jako důsledek nedisciplinovanosti jednotek, které mají normu 

„nepáchat násilí na civilistech“, je třeba brát v potaz intenzitu a rozšířenost sexuálního násilí, 

což bere v úvahu tento výzkum i výzkum Dary Kay Cohen. Tato proměnná bude rozebrána 

podrobněji níže, na tomto místě však podotýkám, že systematizovanost a intenzita sexuálního 

násilí v DRC není dána pouhou nedisciplinovaností ozbrojených skupin. Jako extrémní 

fenomén v porovnání s průměrem v jiných ozbrojených konfliktech je způsobena jinými 

proměnnými než nedisciplinovaností, která se projevuje ve všech ozbrojených konfliktech 

celosvětově v průběhu dějin. Pokud je sexuální násilí pácháno z důvodů taktických, jako 

pomsta na jiném etniku, etnická čistka, ponížení nepřátel apod., pak je zřejmé, že nutnost 

socializace ve skupině ustupuje do pozadí, protože sexuální násilí je pácháno tak jako tak, ne 

jako „zločin“, který skupinu vnitřně stmeluje. 

      Metodologickým důvodem je, jak bylo zmíněno výše, částečně rozdílné uchopení 

proměnných v tomto výzkumu a ve výzkumu Dary Kay Cohen spolu s empiricky potvrzenou, 

                                                             
304 Cohen, D.: Explaining Rape during Civil War, New York, Cornell University Press 2016. 



 

121 
 

odlišnou rolí formálních versus neformálních vnitřních norem. Zatímco ve výzkumu Cohen 

se sexuální násilí páchá za účelem naplnění neformálních vnitřních norem (nutnost 

spolupachatelství), v respondenti tohoto výzkumu v DRC přijetí takových norem nepotvrdili. 

Potvrzena byla pouze role formálních norem (zničení nepřátelského etnika všemi prostředky, 

sex či jeho absence za účelem zvýšení bojeschopnosti) a jejich případné narušení 

(nedisciplinovanost). 

     Pokud pátráme po motivaci sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu, v analýze Dary Kay 

Cohen nacházíme jednu analytickou mezeru. Je-li socializace v ozbrojené skupině příčinou 

páchání sexuálního násilí, je nejisté, kde se bere (psychologická) motivovanost právě 

k sexuálnímu násilí. Cohen se nezabývá pátráním, proč nedochází raději k jiným formám 

násilí či tortury. Jediným vysvětlením, které nabízí, je odvaha k sexu (potlačení strachu 

z AIDS). To však nevysvětluje nutnost sexuálního násilí (je zde vždy možnost dobrovolného 

sexu). Dále, Cohen uvádí, že sexuální násilí skupinu stmeluje. Opět však nevysvětluje, proč 

právě sexuální násilí. Z hlediska psychologické motivace právě k sexuálnímu (a ne jinému) 

násilí se zde dostáváme do situace logické tautologie. Dara Kay Cohen se soustředí spíše na 

srovnání socializace s jinými příčinami sexuálního násilí, avšak tato studie sexuálního násilí 

v DRC má za úkol zjistit konkrétní příčiny sexuálního násilí a jejich motivovanost; tedy 

vysvětlit, jaké tyto příčiny jsou a proč právě tyto příčiny vedou k sexuálnímu násilí, který je 

fakticky logickým paradoxem (sex jako akt pozitivních emocí versus násilí jako uplatnění 

negativních emocí). 

 

3.2.7. Proměnná č. 9 - náboženství a mytologie  

 

     Proměnná č. 9, definovaná obecně jako „náboženství a ideologie“  je v této studii 

operacionalizovaná ve smyslu užití sexuálního násilí v důsledku víry v ochrannou moc 

amuletů a magie, provozované lidovými čaroději. Sexuální násilí může totiž podle tradiční 

legendy zvýšit magickou ochranu bojovníka v boji. 

 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Věříte v nějaké ochranné prostředky pro boj, jako jsou amulety, elixíry apod.? 



 

122 
 

 Věříte, že Vás elixír ochrání, pouze když ho „dobijete“ energií pramenící ze 

znásilnění? 

     Nezávislá proměnná č. 9 – „náboženství a mytologie“ byla zmíněna v 40% rozhovorů, 

tedy 12 respondenty, vesměs všemi členy milice Mai-Mai a několika členy FARDC. 

Nicméně o skutečné potvrzení této proměnné jako příčiny sexuálního násilí šlo pouze 

v čtyřech případech. Zbylých osm respondentů potvrdilo opak – čaroděj zakázal sex včetně 

sexuálního násilí z důvodu oslabení aplikované magie. Všichni uvedení respondenti věří nebo 

v minulosti věřili v čarodějnictví i kouzelnou moc amuletů, i jejich „dobití“ prostřednictvím 

sexuálního násilí či jiným způsobem, nařízeným čarodějem. Na klíčové otázky tito účastníci 

výzkumu odpovídali kladně. 

     Většina ozbrojených skupin  využívala služeb vlastního nebo vesnického čaroděje. Téměř 

všechny skupiny Mai-Mai disponovaly vlastním čarodějem. Ve většině vesnic se nachází 

čaroděj. V případech, kdy čaroděj doporučil znásilnění, bylo to z důvodu aktivace či podpory 

amuletu, respondenty nazývaného „fetiš“ nebo „totem“.  .. „Čaroděj doporučil znásilnění, 

hlavně panen, i šestiměsíčních dětí, například, pro dobrý fetiš.“ .. „Je to ochrana před 

střelami.“ .. „Fetiš funguje, když znásilňujete panny.“ .. „Znásilnění posílí Vás a Váš totem.“ 

.. „Sex jsme měli čarodějem povolen, v naší skupině byly i ženy.“ 

     Podle sdělení jednoho respondenta jsou „fetiše“ čistě konžskou záležitostí. .. „Historicky 

to bylo tak, že král měl každou ženu před jejím manželem. Teď proto čarodějové říkají všem 

mužům, aby si získali panny.“ Kořenem touhy po pannách je víra v moc, kterou dodá sex 

s pannou (i znásilnění). Důležitost panenství pro magické praktiky a posílení magické moci 

„fetiše“ je pravděpodobně sociálním fenoménem odvozeným ze symbolické priority panen 

při výběru manželky. Přestože tento fenomén není nikde v literatuře týkající se africké reality 

explicitně popsán (priorita panen, magická moc získaná sexem s pannou), respondenty je 

uváděn a sexuální násilí v praxi je jím do jisté míry motivováno. Je tedy třeba jej brát v úvahu 

jako další z elementů patriarchální touhy po ovládnutí žen. Panenství je totiž důležité pro 

patriarchální systém z důvodu patrilineálního dědictví majetku a moci. Podle Johanna 

Bachofena je patrilineální dědictví spjato s jistotou otcovství,
305

 která je v patriarchátu 

maximalizována uzurpací žen prostřednictvím konzervativní ideologie a dvojí morálky, v níž 

je za „dobrou“ manželku považována žena žijící sexuálně monogamně se svým manželem, 
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ideálně taková, která před manželstvím neprovozovala sex s jiným mužem („panna“) tak, aby 

se pravděpodobnost otcovství manžela maximálně zvýšila. Je zřejmé, že v matriarchátu by 

podobná konzervativní etika byla zbytečná, protože při matrilineráním dědictví (po mateřské 

linii) je otcovství irelevantní (děti jednoho či více otců dědí po společné matce). 

V patriarchátní společnosti v praxi dědí děti uznané otci za vlastní, k čemuž je dopomáháno 

sexuálním útlakem žen.  

     Bachofenova teorie spojení patriarchátu se sexuálním konzervativismem se potvrzuje 

v mnoha společnostech. I v konžském patriarchátu se projevuje tento jev, který v důsledku 

prioritizuje panny nejen pro manželství, ale i pro sex a sexuální násilí. Potvrzení fenoménu 

panny jako prioritního sexuálního objektu v DRC by jistě stálo za širší výzkum. Každopádně 

se zde opět projevuje genderová nerovnost, kdy postavení žen v konžské společnosti je de 

facto viktimizuje a předurčuje do role nejen sexuálního objektu, ale i oběti sexuálního násilí. 

Dále je tu sexuální násilí brutálně zaměřeno i na velmi malé děti, což lze chápat jako 

nerovnost nejen genderovou, ale i z hlediska věkové menšiny, a kromě narušení lidských  

a dětských práv i jako sexuální deviaci.  

     Ve většině případů, kdy tato proměnná byla potvrzena, byly však sex nebo přímo sexuální 

násilí prakticky nařízeny čarodějem a potažmo i velitelem. .. „Dělali jsme to a teď toho 

litujeme.“ .. „Velitel čaroděje pochválil.“ Z výpovědí respondentů nevyplynulo, že by se 

některý z členů ozbrojených skupin vzepřel takovému rozkazu. Několik bývalých ozbrojenců 

však deklarovalo, že sexuální násilí a další tortura na civilistech je přiměla k finálnímu 

rozhodnutí skupinu zcela opustit. Konformita k rozkazu je v oblasti zločinů proti lidskosti 

dlouho diskutovaným problémem, nicméně způsob provedení (násilí či dobrovolný sex) či 

intenzita násilí a výběr oběti (dospělá žena či dítě) je individuální volbou, která se projevuje  

obecně ve veškerém lidském jednání a je dána individuálními psychologickými faktory. 

Splnění rozkazu jako takové je zde podmíněno nejen loajálností k veliteli a čaroději, který má 

v tradiční konžské společnosti (a tedy i v ozbrojené skupině) významnou funkci, ale i vírou 

v magii, která je rovněž v DRC hluboce zakořeněná, i přes nános křesťanství a moderního 

vzdělání dle západního vzoru. 

     Víra v čarodějnictví a magii je v DRC prastarým tradičním fenoménem. Wyatt MacGaffey 

popisuje ukotvení společenských tabu u Bantu v Kongu, jako například nedotknutelnost 

manželek a magické schopnosti přisuzované „titulářům“, meritokracii konžské společnosti 
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v tradici táhnoucí se (a postupně mizející) již od 18. století. Jedním z tabu byla například 

symbolická agrese představovaná vstoupením do (něčího) stínu.
 306

 

     Tuto symboliku popisuje i jeden  respondentů. .. „Čaroděj umí zabít kouzlem – existují 

jedovaté rostliny a mystické praktiky, jako například útok na dálku pomocí ďábelské síly, 

vyvolávání jeho jména, vstoupení do jeho stínu, odebrání hlíny z místa, kam odhazuje jídlo, 

použití jeho oblečení...“ Na příkladu symbolického „vstoupení do stínu“ je vidět, že magické 

úkony se v průběhu několika století příliš nezměnily. Víra v magii a magické procedury je po 

staletí neměnnou záležitostí, což se odráží na mentalitě lidových vrstev v DRC, z nichž vzešla 

většina bojovníků v ozbrojených skupinách, jež vznikly na konžském venkově jako například 

zkoumaná Mai-Mai. Víra v kouzla je u nich psychosociálním fenoménem, který je součástí 

jejich kultury podobně jako ve středověké a raně novověké Evropě bylo křesťanské 

náboženství. Pro změnu či ztrátu víry musí nastat extrémní okolnosti, jako například brutální 

násilí, jež některé ozbrojené skupiny též na základě víry v magii páchaly.  

     Někteří respondenti tak dosud věří v magii čarodějů, jiní po negativních zkušenostech 

s jejich „uměním“ víru ztratili. .. „Věřili jsme tomu, moc mi to pomohlo.“ .. „Pořád věřím 

v čarodějnictví.“ .. „Byli jsme zrazeni.. Slíbili nám čarodějnou moc, ale nefungovalo to, jen 

jsme byli čarodějem nadrogováni (vpravil nám jistý prášek pod kůži). Pak jsem skupinu 

opustil.“ .. „Po mnoha ztrátách jsme si našli čaroděje.“ .. „Čarodějnictví nefungovalo, lidé 

umírali.. Čaroděj tam byl jen proto, aby nás tlačil do boje a ke vstupu do jednotky.“ .. „Přestal 

jsem tomu věřit, odešel jsem od skupiny, z vesnice – bylo tam příliš mnoho násilí.“ Někteří 

bývalí bojovníci si dokázali vytvořit zdravý skepticismus po zklamání se skutečným efektem 

kouzel, jiní nemohli unést násilí, které bylo důsledkem víry v magii, a tak opustili ozbrojenou 

skupinu i magickou víru. Pro jiné se magie zdála být fungující. Mezi respondenty bylo toto 

vyústění magické praxe v paramilitárních skupinách cca jedna k jedné, polovina respondentů 

tedy nadále v magii věří, druhá je nyní skeptická. Je otázka, zda funkčnost kouzel byla 

ovlivněna pouze náhodou, nebo dovednostmi čaroděje. Je zřejmé, že ať jsou duchovní 

schopnosti lidových čarodějů v DRC jakékoliv, v boji většinou pomáhala jako „kouzla“ lehká 

hypnóza, pravidla pro udržení disciplíny a povzbuzující přírodní drogy. 

     Magie zasahuje do všech oblastí života konžské společnosti, kde je často implicitním, 

nejmenovaným fenoménem. Protože Konžané byli ovlivněni křesťanskými misionáři  

i západním stylem vzdělání, nehlásají svou víru v kouzla veřejně, ale pokud na ni přijde 
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v rozhovoru řeč, pokládají ji za naprostou samozřejmost a stejně tak o ní i mluví. .. „Neměli 

jsme čaroděje, sami jsme věděli co dělat. Jen jsme někdy našli někoho osvíceného bohem 

(aby nám poradil), nenajali jsme ho však.“ .. „Čarodějnictví bylo součástí našeho výcviku.“  

     MacGaffey uvádí, že čarodějnictví bylo u centrálních Bantu kmenů BaKongo úzce spjato 

s vládou či panstvím. Každý kmenový vůdce měl také duchovní funkci a byl zaštítěn 

spirituální podstatou, kterou s sebou náčelnictví neslo. Lidé byli nuceni věřit, že vůdce 

podporují vyšší nadpřirozené síly, jež mu dodávají magické schopnosti. MacGaffey jde 

v tomto směru ještě dál a postuluje, že magie v konžské tradici přímo sloužila vládnoucí 

vrstvě a umožňovala stratifikaci společnosti spolu s vykořisťováním níže postavených  

a otroků.
307

 

     Podstatou magie je víra v duchy (předků) a nadpřirozené síly, které mohou pomáhat či 

škodit. .. „Čaroděj mi poškodil kůži, ale nemám žádný důkaz.“ Čaroděj pak používá 

specifické procedury, zmíněné respondenty výše, jako například vstoupení do stínu, zákaz či 

příkaz sexu nebo znásilnění, a drogy. .. „Čaroděj nám dával nějaké listy, abychom byli 

silnější.“ .. „Čaroděj je jako doktor, umí uzdravovat, mluvit s duchy, kteří mu radí, jaký fetiš 

použít.“ .. „Čaroděj také určuje další pravidla jako co jíst, nebo že nemáme škodit 

vesničanům.“ 

     Podle jednoho z respondentů čaroděj určoval pravidla pro každou operaci jejich ozbrojené 

skupiny; sex a znásilnění zde byly tabu. .. „Pokud znásilníte, Vaše moc bude omezena a bude 

v boji zranitelní. Navíc Vás Vás velitel zabije (pro neuposlechnutí tabu).“ .. „Je zakázán sex  

i znásilnění, oslabuje to.“ .. „Měli jsme zakázán sex 48 hodin před bojem. Za znásilnění byl 

trest 48 hodin bez boje  - to bylo ponížení, nesmět bojovat.“.. „Nesměli jsme mít sex celou 

dobu působení v jednotce.“ .. „Ženy mohou být dobré bojovnice, ale čaroděj v naší skupině to 

(účást ženských bojovnic) zakázal, nesměli jsme mít sex, jen případně s manželkami.“  

     Sex (či jeho zákaz) se objevuje v magickém kultu mezi dalšími elementy, jako je jídlo, 

droga, stín apod. Jde o základní součásti života, které se v rámci čarodějnictví stávají 

magickými. Podobné magické procedury či nástroje se objevují v primitivních vírách po 

celém světě. Evropské čarodějnice ve středověku údajně používaly stejné elementy, jako 

například sex a drogy, či součásti oblečení osoby, kterou chtěly magicky ovlivnit. Sex jako 

čarodějný nástroj tedy není ničím novým ani ojedinělým. Konžskou specialitou je však 
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znásilnění, které, jak už bylo rozebráno výše, má souvislost s kultem panny a symbolickým 

násilným získáním panenství, důkazem (mužské) dominance. Tyto postoje jsou dány 

společenským postavením žen v DRC a jejich tradiční rolí – majetek (ekonomický faktor 

rozmnožování a sexu, domácích prací) a / nebo sexuální objekt. 

     Příznačné je také genderové rozdělení magických schopností. .. „Každá vesnice má 

čaroděje, je to dávná tradice, vždy je to muž.“ .. „Mužský čaroděj je dobrý, obohacuje Vás, 

pomáhá uspět v životě. Ženská čarodějnice je zlá, škodí.. Ale vlastně jsem nikdy o skutečné 

ženě – čarodějnici neslyšel.“ .. „Čarodějové, které znám, jsou dobří (muži) nebo zlí (ženy). 

Například moje sestřenice byla příliš chytrá, příliš dobrá ve škole, a tak ji závistivá sousedka 

čarodějnice proklela. Sestřenice zešílela, přestala komunikovat, přestala se umývat, a nikdy 

se nevdala.“ – Na otázku, zda sestřenice nemohla být znásilněna, přišla odpověď: „V té době 

znásilnění neexistovalo.“ (Odkaz na neexistenci znásilnění je patrně respondentovým 

zjednodušením sociálního úzu, kdy se znásilnění veřejně nepřiznává z důvodu stigmatizace 

oběti anebo je přehlíženo, či spíše zakrýváno jako nepohodlný jev a zárodek konfliktu. Je 

docela dobře možné, že psychóza jmenované měla původ právě ve znásilnění, vezme-li se 

v úvahu, že přestala komunikovat a dbát na osobní hygienu, což někdy bývá symptomem 

traumatu ze znásilnění.) 

     Nikdo z respondentů nebyl schopen toto genderové rozdělení vysvětlit. Lze předpokládat, 

že dichotomie dobrý čaroděj – zlá čarodějnice opět pouze odráží společenskou realitu DRC  

a obecné rozdělení genderových rolí v konžské společnosti, kde dominují muži, kteří také 

mají přednost při získávání vzdělání, specializace a formálního zaměstnání. (Tato situace se 

mění jen velmi pomalu, a to paradoxně díky konfliktu na východě DRC, kde mezinárodní 

organizace rozšiřují povědomí o genderovém mainstreamingu a ženské emancipaci.
308

) 

Pokud chápeme čarodějnictví jako svého druhu zaměstnání se specifickou kompetencí, je 

pravděpodobné, že ho bude zastávat muž. Aspirovala-li by žena na takovou pozici, setkala by 

se patrně s nedůvěrou a odmítnutím; z toho tedy plyne, že žena – čaroděka bude nejspíše 

pokládána za špatnou či přímo zlou. 

     Podobně je v lidové magii vnímána například i menstruace. Přirozený tělesný pochod, 

navíc nadmíru důležitý pro jedince i populaci, je v tradiční konžské společnosti démonizován. 

Podle respondentů se čarodějova omezení týkala i této banality. .. „Je zakázán veškerý sex, 

především s ženami s menstruací.“.. „Když má žena menstruaci, nesmí ani připravovat jídlo, 
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protože krvácení snižuje sílu.“ Menstruace jako typicky a pouze ženská záležitost je 

v dominantním patriarchálním diskurzu nutně dehonestována a tabuizována.
309

 „Bylo to 

téměř jako by muži nesnášeli biologickou jedinečnost žen a cítili se povinni vyhostit ženy do 

dočasného exilu, dokud nebyly schopny se vrátit do „normálního“ stavu, tedy dokud se 

nebyly schopny „chovat“ jako muži.“
310

 

     Pro tabuizaci menstruace jako symbolu ženství existují vědecká vysvětlení. Například 

podle Barbary Ehrenreich se tabuizace menstruace objevuje u řady primitivních společností  

a vychází z prastareho kolektivního strachu humanoidů (včetně člověka) ze zvířecích 

predátorů. Samice mnohých druhů savců s pravidelnou menstruací, žijící v kolektivech, 

například lidé nebo gorily, (nevědomě) synchronizují menstruační cyklus. Tyto skupiny tím 

dosahují omezení doby zranitelnosti, kdy mohou být dle krevních stop vypátrány predátory. 

Pravěký strach humanoidů z predátorů se tak postupem času u lidí transformoval ve strach 

z toho, co mohlo predátory přivábit. Reflexe pradávného archetypu krvavého predátora  

– menstruace se dle Ehrenreich objevuje i v iniciačních obřadech dívek i chlapců, kdy 

prolitím krve dojde k proměně oběti na predátora (a tedy potlačení strachu z něj). Vymizení 

iniciačních aktů dívek a brutalizace iniciací chlapců měla vyrovnat nedostatečnou zkušenost 

s krví u později jmenovaných.
311

 

     V celém konceptu lidové konžské magie se silně projevuje genderové rozdělení rolí 

z patriarchálního hlediska v rámci aktivního i pasivního magického působení. Jinými slovy, 

ženy v roli aktivní, tedy v roli kouzelnice, jsou pokládány za zlé, jsou ostrakizovány,  

a v důsledku se proto ani často nevyskytují. Ženy v roli pasivní – objekty magie se často 

stávají obětmi sexuálního násilí, používá-li se při magii sexuálního elementu. Podřadná role 

žen v konžské společnosti je tak reflektována i v lidové magii. Tradiční magická víra 

evidentně přijala patriarchální diskurz, který se v ní rozhodně nenacházel odpradávna, ale byl 

sem přenesen a posílen cizími vlivy jiných společností. Šlo zejména o pastevecké společnosti, 

například o somálské či rwandské pastevce a na prvním místě o evropské kolonialisty.
312

 Jak 

                                                             
309 Ogbomo, O.: Women, Power and Society in Pre-colonial Africa, Lagos Historical Review, vol. 5 (2005), s. 
67. 
310 Tamtéž, s. 67. 
311 Ehrenreich B.: Blood Rites: Origins and History of the Passions of War,  New York, Metropolitan Books 

1997, s. 101. 
312 Ogbomo, O.: Women, Power and Society in Pre-colonial Africa, Lagos Historical Review, vol. 5 (2005), s. 
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uvádí Jímí Adésíná, ve starších afrických kulturách pozice mágů zaujímaly i ženy. Existovali 

zde mužští i ženští tituláři ve funkci čarodějů, kteří vykonávali obřadní funkce.
313

 

     Jak zmiňuje Jocelyn Kelly, zkoumající víru v čarodějnické praktiky u Mai-Mai, magické 

obřady vykonávaly i „starší“ ženského rodu. Tyto ženy, i když ne „oficiální“ čarodějnice, 

pokropily bojovníky před bitvou vodou, která měla způsobit, že všechny na ně náboje letící 

se promění ve vodu.
314

 (Odtud název skupiny – „Mai-Mai“ znamená v překladu „Voda-

Voda“.) 

     Kelly rovněž zaznamenala zvláštní víru venkovského obyvatelstva DRC, v níž se mísí 

čarodějnictví s křesťanskou věroukou. Její respondenti popisovali dichotomii boha na 

nebesích a čarodějů na zemi. V praxi tudíž věří spíše čarodějům, že dovedou změnit věci tady 

a teď na rozdíl od vzdáleného boha, jenž se nijak neprojevuje. Sexuální násilí je podle těchto 

respondentů „ďáblovým dílem“. Podaří-li se Satanovi ovládnout bojovníka, omámí jeho 

smysly a zmanipuluje ho ke znásilňování.
 315

 

     Potvrzení nezávislé proměnné č. 9 – „náboženství a mytologie“ proběhlo ve čtyřech 

rozhovorech, a v dalších osmi rozhovorech, kde tato proměnná nebyla zmíněna, byla přesto 

uvedena korelace mezi magií a sexuálním násilím. Ve dvanácti rozhovorech byla popsána 

„víra v ochrannou moc amuletů a magie, provozované lidovými čaroději“. Lze zde 

vysledovat příčinný vztah od nezávislé proměnné k proměnné závislé (sexuální násilí). 

Lidová magie dosud silně ovlivňuje sociální vědomí venkovské (a nezřídka i nově vznikající 

městské) populace v DRC a je významným faktorem působícím na intenzitu a rozsah 

sexuálního násilí v DRC. 

 

3.2.8. Proměnná č. 10 - nacionalistická ideologie 

 

     Tato proměnná operuje s ideologií postavenou na nacionalistické představě symbolické 

funkce žen – nositelek národnosti a „matek lidu“. Přítomnost této ideologie v konžské 

společnosti by tedy svědčila pro potvrzení nezávislé proměnné č. 10 a její případné 

                                                             
313 Adésíná, J.: Re-Appropriating Matrifocality: Endogeneity and African Gender Scholarship, African 

Sociological Review, Vol. 14, No. 1 (2010), s. 9. 
314 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 6. 
315 Tamtéž. 
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souvislosti se  závislou proměnnou (sexuálním násilím páchaným na základě nacionalistické 

ideje „ženy“). 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Je vlasteneckou povinností (jakékoli) ženy poskytovat sex válečníkům před bitvou? 

 Myslíte si, že žena je důležitá pro národ? 

 Myslíte si, že žena je symbolem národa? 

 Myslíte si, že muž je symbolem národa? 

     Nezávislá proměnná č. 10 – „nacionalistická ideologie“ je chápána ve smyslu vlastenecké 

povinnosti žen poskytovat válečníkům (respektive mužským válečníkům) sex před bitvou. 

Z tohoto hlediska se stává žena symbolem národa, který musí být bojovníky (muži) 

ochraňován. Sexuální násilí je zde genderově zaměřeno na ženy jako oběti, protože v tomto 

diskurzu je-li pohaněna žena, je pohaněn symbolicky celý národ. 

    Tato proměnná nebyla ve smyslu „nacionalismu rozšířeného ve společnosti a spojeného  

s představou symbolické funkce žen – nositelek národnosti a „matek lidu“, explicitně 

potvrzena ani jedním respondentem.  

      Pro tuto proměnnou nevznikla praktická potřeba vytvářet otázky podružné, protože 

nebylo nutno zakrývat pravý smysl otázek za účelem získání pravdivé informace. Dané 

klíčové otázky jsou totiž obecného charakteru, bez citlivého kontextu (oproti otázkám po 

páchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů). Byly proto zavedeny pouze klíčové 

otázky. Všechny klíčové otázky byly zodpovězeny respondenty negativně. 

     Klíčové otázky vycházely z nacionalistické ideologie, která ukládá odlišné povinnosti 

ženám a mužům na základě diferenciace genderových rolí. „Muž“ zde vystupuje v roli 

válečníka, ochránce národa, zatímco „žena“ je roditelkou dětí, matkou, která má být 

ochraňována, a sexuálním objektem, jenž lze prakticky po libosti sexuálně zneužívat. Žena 

má navíc symbolickou funkci získanou díky své biologické reprodukční schopnosti. Jako 

„pokračovatelka rodu“ je symbolem přežití národa. V literatuře se objevují zmínky o tomto 

typu motivace k sexuálnímu násilí, například v práci Joshuy Goldsteina nebo Cynthie Enloe, 

jejichž hypotézy zmiňují také Maria Baaz a Maria Stern.
316

 Znásilněním žen nepřátelského 
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etnika dojde k potlačení jeho národní identity, jež je ohrožena rizikem zrození dětí cizího 

etnika. 

     Nicméně v konžské realitě tento diskurz není etablován, jak potvrzují rozhovory 

s respondenty výzkumu. Respondenti příliš nereagovali na pojem symbol národa, na 

kontrolní otázku, zda je muž je symbolem národa, odpovídali také negativně. Evidentně  

o této problematice nikdy nepřemýšleli a sexuální násilí jim evokuje spíše jiné konotace 

(například ponížení nepřátelského etnika, etnickou čistku) než pohanění symbolu národa či 

etnické identity. Je možné, že mezi respondenty převládaly spíše kmenové či etnické identity 

(než národní). Odkazy ke kmenovým identitám se objevovaly i v debatách o jiných 

nezávislých proměnných. 

     Rovněž tak nereflektují povinnost ženy „poskytovat“ sex před bitvou jako důkaz 

vlastenectví nebo pro zvýšení ochranné moci amuletů. V případech, kdy použili sexuální 

násilí, tak nečinili na základě přesvědčení, že na ně mají nárok, který pouze prosazují silou. 

Jejich motivace byly odlišné, jak se ukazuje při verifikaci ostatních nezávislých proměnných.  

      

3.2.9. Proměnná č. 11 - nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin, proměnná č. 12 

- vybíjení frustrace z války, proměnná č. 13 – sexuální pud 

  

     Tyto tři nezávislé proměnné spojuje předpoklad, že sexuální násilí je pácháno proti 

rozkazům. Budou proto zkoumány společně pro snadnější kompletaci jejich  případných 

kombinací. Teoreticky by mohla proměnná č. 11 fungovat jako zprostředkující proměnná pro 

proměnné č. 12 a 3. Protože se však všechny tyto tři proměnné vyskytují v rámci obecných 

teorií sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu, je zde pro účely této studie proměnná č. 11 

ponechána jako samostatná nezávislá proměnná a je zkoumána individuálně. Její vztah k 

proměnné č. 12 a 13 ale bude analyzován z hlediska možné korelace i z hlediska role 

zprostředkující proměnné.
317

 

 

Klíčové otázky použité pro výzkum:  

 Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli bez jídla, ubytování? 

                                                             
317 Jinými slovy, z teoretického hlediska jsou všechny tři nezávislé proměnné rovnocenné, ale 

z metodologického hlediska je vlastně proměnná č. 11. logicky podřazena proměnným č. 12 a 13. 
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 Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli v neustálém nebezpečí? 

 Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli bez zábavy? 

 Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli bez možnosti sexu? 

 Je OK znásilnit v případě dlouhé sexuální abstinence? + proč? 

 Když se někdo při pitce opije a  znásilní muže/ženu, nebude se velitel zlobit? + proč? 

 Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k sexuálnímu násilí? Uvnitř Vaší skupiny / 

vně) 

 

Podružné otázky použité pro výzkum: 

 Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k zabíjení? Uvnitř Vaší skupiny / vně) 

 Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k mučení? Uvnitř Vaší skupiny / vně) 

 Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k loupení? Uvnitř Vaší skupiny / vně) 

     Výsledky výzkumu nezávislých proměnných č. 11 – „nedostatek disciplíny příslušníků 

ozbrojených skupin“, č. 12 – „vybíjení frustrace z války“ a č. 13 – „sexuální pud“ jsou 

shrnuty v jedné kapitole, protože jsou propojeny řadou empirických korelací i analytických 

souvislostí. Lze předpokládat, že nedostatek disciplíny vedoucí k sexuálnímu násilí je 

prakticky motivován sexuálním pudem nebo vybíjením frustrace z války, a že tedy proměnná 

č. 11 může sloužit jako zprostředkující proměnná pro proměnné č. 12 a 13. Jiné motivace, 

jako porušení rozkazů za účelem etnické čistky či ponížení nepřátelského etnika, pramenící 

z racionální úvahy, jsou lépe analyticky zachycené ve výzkumu příslušných nezávislých 

proměnných. Za účelem zachování analytického rámce tak, aby nedošlo k ambivalenci 

jednotlivých proměnných a jejich vágního vzájemného propojení, které by znemožnilo 

řádnou operacionalizaci proměnných, zahrnujeme do motivací v rámci proměnné č. 11  

– „nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin“ pouze proměnné „vybíjení frustrace 

z války“ a „sexuální pud“. Tyto proměnné odrážejí instinktivní chování, ne racionální úvahu, 

a proto lépe zapadají do konceptuálního rámce proměnné č. 11 tak, jak je pro tento výzkum 

definován. 

     Též otázky použité pro terénní výzkum byly definovány dohromady pro všechny tři 

proměnné, respektive celá oblast daných tří proměnných byla zkoumána najednou. Účelnost 

této konceptualizace se potvrzuje ve výzkumu značnou empirickou korelací všech tří 

proměnných. Proměnná č. 11 byla potvrzena celkem ve 26 případech, tedy téměř 80% 
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respondentů. Proměnná č. 12 byla potvrzena šesti respondenty. Proměnná č. 13 byla 

potvrzena v 16 případech, tedy téměř 50% respondentů. Proměnná č. 11 a 12 byly potvrzeny 

shodně pěti respondenty. Proměnná č. 11 a 13 korelovaly ve výskytu ve 14 případech. 

Proměnná č. 12 a 13 byly shodně verifikovány pěti respondenty. 

     Nezávislá proměnná č. 11 je proměnnou s vůbec nejrozšířenějším výskytem. Je zde ale 

otázka lživosti respondentů, pro něž je pochopitelně výhodné tvrdit, že za sexuální násilí na 

civilistech nejsou zodpovědné ozbrojené skupiny jako takové a jejich pravidla a rozkazy, ale 

pouze nedisciplinovaní jedinci, kteří jsou za své chování sankcionováni. Projevuje se zde 

zřejmá snaha o uchování dobrého obrázku armády / skupiny a snaha o zakrytí racionálního, 

cílevědomého jednání nebo jednání na rozkaz. Někteří respondenti, zejména vyšší šarže 

FARDC, zdůrazńovali i bez přímého dotazu, že žádné rozkazy k sexuálnímu násilí nebyly 

vydávány, což vede k doměnce, že chtěli zastřít jinou skutečnost. (Jak výzkum prokázal, 

neexistuje sice oficiální nebo tajná strategie sexuálního násilí, ale v určitých případech přesto 

byly takové rozkazy vydávány nebo sexuální násilí bylo pácháno neuvědoměle jako efektivní 

praktika prokázaná „dobrou praxí“ s účinnými výsledky jako je zastrašení a vyhnání 

nepřátelského obyvatelstva.) .. „Docházelo k porušování disciplíny, ale nebyly zde žádné 

rozkazy ke znásilňování.“ Je zajímavé, že nižší šarže či obyčejní vojíni většinou přiznávali 

páchání sexuálního násilí z různých příčin i mnohem vyšší nedisciplinovanost než důstojníci. 

Je také možné, že i požívání drog a alkoholu je do jisté míry jen výmluvou. 

     Například osm respondentů, kteří jsou / byli členy Mai-Mai, tvrdili v případě proměnné  

č. 9 – náboženství a mytologie, že mají zakázán sex i sexuální násilí kvůli posílení ochranné 

moci amuletu. Dále většina těchto respondentů deklarovala existenci sankcí za porušení 

kázně v jednotce. Na druhou stranu však v případě proměnné č. 11 všichni potvrdili 

porušování disciplíny. Je tedy třeba jejich tvrzení dále triangulovat a analyzovat. Podle 

Jocelyn Kelly u Mai-Mai k páchání sexuálního násilí dochází, ale existuje zde výrazná snaha 

velení o jeho zamezení,
318

 i když samozřejmě někteří velitelé povolují jednotkám 

znásilňování v rámci vybíjení frustrace z války.  

     V rámci ozbrojených konfliktů po celém světě běžně dochází k porušování disciplíny  

a k páchání sexuálního násilí. Problémem zůstává, jaká je motivace k systematickému  

a extrémně intenzivnímu sexuálnímu násilí, jakého jsme svědky v DRC. Tato intenzita  

                                                             
318 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 
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a rozsah jsou s jinými konflikty nesrovnatelné, s výjimkou několika málo případů jako byla 

například občanská válka a genocida ve Rwandě. 

     Lze se tedy domnívat, že nedisciplinovanost, která provází ozbrojené konflikty 

odnepaměti, není hlavní příčinou extrémního rozahu a intenzity sexuálního násilí v DRC.  

Silné potvrzení této proměnné v terénním výzkumu lze přičítat lživosti respondentů nebo 

alespoň jejich snaze najít dobrou výmluvu / omluvu zločinů páchaných jejich jednotkami. Je 

nutno samozřejmě počítat s potvrzením této proměnné, avšak nelze jí přikládat váhu přímo 

úměrně s procentem výskytu. Potvrzení této proměnné 80% respondentů je nutno chápat jako 

potvrzení výskytu nevysvětlující rozsah a intenzitu sexuálního násilí v DRC. Je velmi 

pravděpodobné, že srovnatelný výzkum by dosáhl podobných výsledků (v procentech 

kladných odpovědí) v rámci této proměnné i v dalších ozbrojených konfliktech, které se však 

nevyznačují takovou mírou a rozšířeností sexuálního násilí jako ozbrojený konflikt v DRC. 

     Proto je třeba brát v potaz další příčiny, jež jsou ve srovnání s jinými konflikty jedinečné, 

a tak mohou vést k vysvětlení motivace sexuálního násilí právě v konžském konfliktu. 

Problematice porovnání jednotlivých nezávislých proměnných při verifikaci bude věnován 

prostor v závěru této studie. 

     Na otázku po motivech porušení disciplíny se většina respondentů shodovala 

v nedostatečné motivaci díky chudobě, respektive neproplácení platu, permanentního stresu 

v bojové linii, nedostatečného výcviku, případně vzdělání bojovníků, a především 

v konzumaci alkoholu a drog. .. „Neměli jsme žádný výcvik, měli jsme špatné vedení, většina 

bojovníků byla negramotná a užívala drogy.“ .. „V té době byla FARDC ve fázi zrodu, měli 

jsme špatné vzory ve velitelích.“ .. „Nejčastějším důvodem byly drogy a alkohol.“ .. „Většina 

těch (nedisciplinovaných) bojovníků byla úplně nevzdělaná, primitivní.“ 

     Respondenti udávali různé odhady počtu bojovníků, kteří porušovali kázeň pácháním 

sexuálního násilí. Tyto odhady se pohybovaly mezi idealizovanými 5% a 30%. Lze 

předpokládat, že reálně se jednalo o cca 25% bojovníků. .. „Bylo to asi 25% bojovníků, 

vesměs nižší šarže, na drogách a alkoholu.“ 

     Mnoho respondentů udávalo, že v případě odhalení sexuálního násilí padaly v jednotkách 

tresty. Příčinou byla snaha ozbrojené skupiny / armády o udržení dobrého image k získání 

spolupráce obyvateslstva. .. „Chtěli jsme chránit naši komunitu, sankce (za sexuální a jiné 

násilí na civilistech) byly proto velice přísné.“ .. „Jednou jsem zažil, jak velitel přísně 

potrestal útočníka.“ .. „V naší skupině byli dobří i zlí lidé, kteří byli nedisciplinovaní  
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a páchali zločiny.“ .. „Některé skupiny nemají žádný fetiš, proto páchají zlo a znásilňují.“  

.. „Sankce byly přísné, smrt nebo vězení.“ .. „Pravidla byla přísná, za znásilnění bylo vězení.“ 

.. „Měli jsme v naší skupině zakázán sex, i přivést si manželky (zdržovaly by). Sankce byly 

přísné.“ .. „Znásilňování jsme měli zakázáno velitelem kvůli udržení dobré image před 

obyvateli.“ .. „Byl jsem velitelem a znásilňování i další mučení civilistů jsem zakázal. Přesto 

asi 10% bojovníků tyto zločiny páchalo, když byli na drogách a alkoholu.“ .. „U nás to bylo 

asi 20% lidí, jeden bojovník byl za znásilnění téměř umučen k smrti.“ .. „M23 chtělo získat 

sympatie obyvatelstva, mělo svou ideologii, propagandu.“ .. „Velitelé byli dostatečně 

vycvičeni, také se chtěli vyhnout soudům. Vše záleží na morálce a vzdělání, hlavně u nižších 

šarží.“ .. „Jeden z velitelů znásilnil mou sestru, chtěl jsem ho zabít, ale někdo to udělal přede 

mnou. Byla to taková bolest, ponížení pro celou rodinu.“ .. „My jsme chránili naši komunitu, 

lidé nám byli vděční, ženy za námi přicházely samy.“ .. „Ano, děje se to také ve FARDC, za 

nekázeň jsou tresty, vězení, mučení.“ .. „Nelze říct, že všichni lidé jsou černí.. Záleželo na 

člověku, ale existovaly sankce.“ 

     Odpovědi respondentů se docela dobře shodují s Weinsteinovou teorií závislosti disciplíny 

na ideologii ozbrojené skupiny. Skupiny, respektive jednotky, které byly více ideově 

zaměřeny, vykazovaly vyšší disciplínu. Například respondenti z hnutí M23 zdůrazňovali 

sankce, které byly za znásilňování uplatňovány. Je nutno podotknout, že v jednotlivých 

paramilitárních organizacích existovaly různé úrovně ideologizace, takže některé jednotky 

stejné skupiny (M23, Mai-Mai) se chovaly podstatně disciplinovaněji než jiné. 

     Někteří respondenti uvedli souvislost mezi postavením ženy v konžské společnosti  

a sexuálním násilím. Je otázka, zda tuto korelaci odvodili sami ze zkušenosti nebo zda již 

prošli demobilizací a nejrůznějšími školeními mezinárodních organizací na toto téma. 

Nicméně, jeden z respondentů uvedl, že „je tu taková sexistická kultura, proto se běžně 

znásilňuje.“ Jak již bylo zmíněno u jiných proměnných, genderová nerovnost, která je 

v některých částech DRC velmi patrná, ovlivňuje přístup žen a mužů k sexu i k sexuálnímu 

násilí. V situaci bojového nasazení, které se váže na spirálu násilí, neustálý boj o život a stres, 

je jasné, že uzurpace již dříve ostrakizovaných skupin se ještě zvýší. 

     Hlavní klíčová otázka zde byla „Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k sexuálnímu 

násilí?“ Tato otázka byla zodpovězena jednoznačně kladně, spolu s pojícími se podružnými 

otázkami – „Myslíte, že nedostatek disciplíny vede k zabíjení / loupení / mučení?“ Loupení  

a kořistění však většinou není problémem disciplíny, ale holého přežití jednotek, které 
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nedostávají žádný plat, v drtivé většině nedisponují žádnou vlastní logistickou podporou,  

a tak jsou fakticky téměř nuceny kořistit na civilním obyvatelstvu. Stejně tak klíčová otázka 

„Bude se velitel zlobit, když někdo znásilní v opilosti apod.?“ byla kladně zodpovězena 

s množstvím příkladů ukládaných sankcí. 

     Předpoklad, že „sexuální násilí je pácháno proti rozkazům“ byl potvrzen. Nezávislou 

proměnnou č. 11 potvrzuje i množství literatury, například výzkum Marie Baaz a Marie 

Stern, zjišťující dichotomii „normálního“ a „zlého“ znásilnění, která figuruje v řečovém 

diskurzu bojovníků v DRC. „Normální“ znásilnění je právě znásilněním z nedostatku 

disciplíny, vedeným sexuálním pudem. „Zlé“ znásilnění je širší sexuální násilí včetně zranění 

genitálií za použití zbraní nebo jiných předmětů, mučení se sexuálním podtextem, zmrzačení 

reproduktivních orgánů apod.
319

 

     Podle Baaz a Stern vojáci obhajovali „normální“ typ znásilnění, na nějž, jak věří, mají 

právo. „Zlé“ znásilnění vojáci veřejně odsuzují, nicméně je pokládají za pochopitelné. 

Motivace k oběma druhům sexuálního násilí je v tomto diskurzu přirozené právo muže na 

sex, bez ohledu na vůli a přání ženy, která je chápána jako bezbranná poskytovatelka sexu 

bez vlastní touhy a především bez práv rozhodovat o vlastním těle a o svém osudu.
320

 

     Kromě šovinismu zakotvenému v konžské kultuře tomuto způsobu uvažování významně 

napomáhá atmosféra beztrestnosti, která se v DRC rozvinula po prvním konfliktu v letech 

1996 – 1997. Pokud v zemi schází respekt k dodržování národního a mezinárodního práva, 

které není státem vymáháno, zločiny jako sexuální násilí zůstávají nejen nepotrestány, ale 

ještě se rozmáhají a nabývají na intenzitě. 

     Sexuální násilí je v DRC pácháno všemi účastníky ozbrojeného konfliktu – jednotkami 

FARDC, OSN, Mai-Mai, M23 a ostatními paramilitárními skupinami.
321

 Tyto jednotky jsou 

natolik odlišné, že kromě motivací, jež jsou charakteristické pro některé z nich, musejí mít  

i motivaci, jež má společného „jmenovatele“. Z výzkumu i z dokladů z literatury vyplývá, že 

oním jmenovatelem je především nedostatek disciplíny a porušování kázně. 

     Nezávislou proměnnou č. 12 – „vybíjení frustrace z války“ potvrdilo pět respondentů 

z celkových šesti v souvislosti s porušováním discplíny, které vysvětlovali jako uvolnění 

psychického tlaku v bojové linii, kde někteří, zejména špatně vybraní a vycvičení, bojovníci 

                                                             
319 Baaz, M. E., Stern, M.: Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in 

the Congo (DRC), International Studies Quarterly (2009), s. 497. 
320 Tamtéž, s. 505. 
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podléhají dlouhodobému stresu. .. „Je to nepřátelské prostředí, civilisté také trpí (zbloudilými 

střelami, násilím).“ .. „Je to neustálý stres.“  

     Někteří respondenti poukazují na fakt, že sexuální násilí je pokládáno v armádě za zločin 

teprve krátkou dobu. .. „Teď je to zločin, vojáci jsou trestáni, například ztrátou šarže. Dříve 

se to tak nebralo.“ 

     Zajímavé jsou výpovědi o potvrzení dominance prostřednictvím zbraně. .. „Když má 

voják zbraň, cítí moc a když chce sex, na nic se neptá, stačí pohrozit zbraní.“ Zde jde jasně  

o psychologickou kompenzaci stresu – předání břemena na někoho jiného, spolu  

s potvrzením dominance prostřednictvím sexuálního násilí a vyhrožováním zbraní. Potvrzení 

dominance je základním znakem jakéhokoli násilí, včetně sexuálního. V hierarchickém 

prostředí ozbrojené skupiny, navíc často jednopohlavní, dochází k vyostření frustrace 

z podřízenosti a ke zvýšení agrese. Není nic jednoduššího než vybití těchto emocí na 

bezbranných civilistech, a to jakýmkoli způsobem. Dochází samozřejmě i k jinému násilí než 

je sexuální, jež je však spojeno navíc s přirozenou potřebou v případě sexuální abstinence  

a sociální izolace. Příčinou sexuálního násilí je zde souhrn motivů, tvořící komplexní podnět, 

navíc daný situačně (podle geografické polohy, prostředí, vojenské pozice, přísunu přídělů 

apod.).  

     Paul Kirby popisuje sexuální násilí motivované frustrací z bojového stresu jako iracionální 

chování jedinců traumatizoaných válkou, snažících se překonat neustálý strach a napětí, které 

kulminuje v potřebu agrese a / nebo sexu. Když toto napětí přeroste únosnou mez, dochází 

k jeho vybití prostřednictvím sexuálního nebo případně i jiného násilí.
 322

 

     Bojové prostředí v konžské džungli je vysoce náročné, dochází k prudkému střídání teplot, 

nadmořské výšky, bojovníci trpí nedostatkem spánku, jídla, vody, hygieny, jsou obtěžování 

hmyzem, nemocemi a mnoha dalšími faktory, které často činí pobyt na pozicích nesnesitelný, 

zejména v situaci, kdy nedostávají plat ani žádné zásoby a jsou odkázáni na obyvatelstvo, 

které z existenčních a někdy i z ideologických důvodů není ochotno bojovníky nijak 

materiálně podporovat. 

     Konžské konzervativní sociální konvence nedovolují vojákům upřímně odpovědět na 

otázku homosexuality na dlouhodobě izolovaných pozicích, i když ji tu můžeme s vysokou 

                                                             
322 Kirby, P.: How is Rape a Weapon of war?: Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation 

and the Study of Wartime Sexual Violence, European Journal of International Relations, February 10, 2012, on-
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pravděpodobností očekávat, protože k homosexuálním stykům běžně dochází u jinak 

heterosexuálních jedinců, již jsou dlouhodobě sexuálně deprivováni. Nicméně v DRC je 

homosexuální styk stále trestným činem, a proto je možné, že přece jen je i tato možnost 

omezenější než v zemích, kde je homosexualita legální, a tak jednopohlavní jednotky trpí 

více sexuální deprivací, což může zvyšovat riziko sexuálního násilí v kombinaci s ostatními 

výše zmíněnými okolnostmi. Pokud dochází k dobrovolným homosexuálním stykům, pak  

i k homosexuálnímu násilí, jež je vzhledem ke své delikátnosti v konžské realitě patrně zcela 

nehlášeno, nesdíleno a skrýváno. Respondenti byli velice opatrní při otázkách na 

homosexuální styky v izoloaci na bojové linii v džungli, ale i tak několik výpovědí mlhavě 

tuto možnost potvrdilo. .. „Musejí být velmi opatrní.“ .. „To se neděje.“  

.. „K homosexuálnímu násilí nedochází.“ 

     Klíčové otázky typu „Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli bez jídla, ubytování, sexu, 

zábavy?“ a „Jak zvládáte dlouhý pobyt v džungli v neustálém nebezpečí?“ byly zodpovězeny 

pozitivně ve smyslu potvrzení sexuálního násilí jako reakce na soubor těchto podnětů  

a okolností. Je jisté, že ne všichni bojovníci tomuto tlaku podléhají; podle výpovědí 

respondentů jde o cca čtvrtinu z nich. Opět se zde nabízí srovnání s jinými ozbrojenými 

konflikty ve světě, kde je také sexuální násilí prostředkem uvolňování stresu zúčastněných. 

Proto potvrzení této proměnné samo o sobě není postačující podmínkou k vysvětlení 

extrémní míry a rozsahu sexuálního násilí v DRC, podobně jako u proměnné č. 11. V tomto 

případě(ch) jde o opakování standarního vzoru a úrovně sexuálního násilí v konfliktech. 

Bojové podmínky (život v džungli, nedostatek materiálního zajištění, peněz, dovolenky) 

v Kongu pravděpodobně frekvenci sexuálních útoků zvyšují, avšak ani to není úplným 

vysvětlením extrémního rozšíření tohoto fenoménu v DRC. Jako v případě proměnné č. 11 je 

třeba podotknout, že vysvětlení příčin vysokého rozsahu a intenzity sexuálního násilí 

v Kongu je dosaženo spíše prostřednictvím verifikace nezávislých proměnných specifických 

pro danou lokalitu (etnické tenze, etnické čistky, ponížení nepřítele prostřednictvím porušení 

nejvyššího tabu atd.). 

     Vhodnějším vysvětlením nezávislé proměnné č. 11 – „porušování disciplíny“ a než 

korelace s nezávislou proměnnou č. 13 – „sexuální pud“ se zdá být korelace s nezávislou 

proměnnou č. 12 – „vybíjení frustrace z války“, protože vojáci jsou jednak deprivováni na 

úrovni základních lidských potřeb, fyzických i psychických, jednak se ocitají 

v permanentním stresu z boje o život. Faktorem zvyšujícím riziko sexuálního násilí je 

chudoba, která přispívá k nemožnosti naplnit základní potřeby jako jídlo, sex apod. Psychická 
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zátěž bojovníků je proto vysoko nad normálem, a v jistém smyslu je pochopitelné (nikoli 

omluvitelné), že někteří jedinci tomuto tlaku podlehnou a vybíjejí si své frustrace mučením  

a znásilňováním bezbranných civilistů. Tito bojovníci, často i vojáci FARDC, jsou 

nedostatečně vycvičeni,
323

 nemají žádné vzdělání ani vlohy k vojenskému řemeslu. Většina 

z nich by se na základě svých psychologických předpokladů nikdy nestala vojáky 

profesionální armády některé z rozvinutých zemí. Mnoho bojovníků v konžském ozbrojeném 

konfliktu bylo do své situace vtaženo na základě spirály strukturálního násilí, kdy jejich 

primární motivací k vstupu do ozbrojené skupiny či armády byla potřeba přežití nebo touha 

ochránit svou rodinu a základní ekonomické statky potřebné k jejímu přežití.  

     Nezávislá proměnná č. 12 – „vybíjení frustrace z války“ byla respondenty výzkumu 

potvrzena, stejně jako předpoklad, že sexuální násilí je zde pácháno proti rozkazům. 

Nezávislá proměnná č. 11 zde funguje jako zprostředkující proměnná.  

     Nezávislá proměnná č. 13 – „sexuální pud“ koreluje ve více než polovině potvrzených 

výskytů s proměnnou č. 11 – „nedostatek disciplíny“, která zde také může figurovat jako 

zprostředkující proměnná Je zřejmé, že si mnoho respondentů sexuální násilí zjednodušeně 

představuje jako projev sexuálního pudu, který není držen na uzdě určitými jednotlivci 

porušujícími kázeň. Dále zde většina respondentů aplikuje jasné genderové vymezení, tedy 

jako pachatele sexuálního násilí v tomto případě označují muže, obětmi jsou ženy. Vůbec 

nepočítají s možností homosexuálního násilí, sexuální násilí páchané ženami zmiňují velmi 

okrajově. .. „Jsi muž.“ .. „Nemáš jinou možnost.“ .. „Muži jsou jako psi.“ .. „Jsi jako pes 

zavřený ve vězení.“ .. „Jsi moc dlouho v džungli.“  .. „Muži jsou stvořeni k tomu, bavit se za 

všech okolností, ale samozřejmě, ženy tím budou trpět.“ 

     Uplatňuje se zde koncept mužů jako sexuálních predátorů (bez ohledu na situaci), tedy 

uchvatitelů žen, které slouží jako sexuální objekty, a to za všech okolností, z obecného 

principu bez ohledu na válku či mír. Tento koncept obsažený v některých výpovědích je třeba 

analyzovat s ohledem na background respondentů a na konžský sociální diskurz. Jakkoli 

úsměvně může působit na západního pozorovatele, je třeba si uvědomit, že konzervativní 

konžská společnost postrádá jakoukoli sexuální výchovu (snad kromě genderových  

a zdravotnických školení poskytovaných mezinárodními organizacemi) a sex je zde tabu, jež 

se zdaleka nediskutuje tak jako na Západě, a to nejen veřejně, ale ani v soukromí, mezi 
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přáteli. Dále vzhledem k diferenciaci a nerovnováze genderových rolí „žen“ a „mužů“ je 

jasné, že aplikace mýtických vlastností těchto konstruktů v sociálním a řečovém diskurzu je 

dosti odlišná od reality.  

     Tento diskurz může být ještě umocněn izolací ozbrojených skupin, pokud jsou 

jednopohlavní. Diferenciace na „nás“ (rozuměj aktéry) a „ony“ (rozuměj sexuální objekty), je 

podobná jako při identifikaci nepřítele (my = dobří,  versus nepřítel = démonizované zlo).
324

 

     Genderové rozddělení rolí mezi muže – agresory a ženy – oběti je též zapříčiněno 

sociálněprávním zákazem homosexuality a její tabuizací. Přestože je velice pravděpodobné, 

že v rámci jednopohlavních jednotek dochází při delší sociální izolaci k homosexuálním 

stykům i k homosexuálnímu násilí, většina respondentů to popírá nebo se na toto téma odmítá 

vyjadřovat. V diskurzu tabuizované homosexuality pak přebírají roli obětí výhradně ženy, 

čímž je tento gender vtahován do spirály prohlubované viktimizace. Podobně „muži“ jsou 

v rozporu s realitou opakovaně potvrzováni jako sexuální agresoři podléhající kromě 

omamných látek pouze pudu agrese a sexu. 

     Tento zjednodušující diskurz s sebou nese nebezpečí utvrzování tradičních genderových 

rolí a zintenzivnění genderově zaměřeného násilí. I když ženy se také stávají pachatelkami 

sexuálního násilí i znásilnění, v daném diskurzu se o nich tak nehovoří. Zdá se dokonce, že 

„muži“ ovlivnění tímto diskurzem raději ani nechtějí o ženách jako pachatelkách slyšet  

a uvažovat. Je možné, že tato nechuť je v podstatě strach ze ztráty role, která jim de facto 

vyhovuje (mají-li si vybrat roli agresora nebo oběti, volí raději tu první). Tento strach ze 

ztráty role a tím pádem i „mužnosti“ je dán popsaným genderovým diskurzem vzniklým 

v rámci patriarchálního systému, kde funguje mocenská ideologizace genderu podporující 

„toxickou“ (nepřirozeně agresivní, přehnanou) maskulinitu. 

     Jedinou výjimkou v kontextu žen jako pachatelek sexuálního násilí byl rozhovor 

s respondentem, který uvedl, že ženy „také znásilňovaly a byly proto odsouzeny“. Šlo  

o manželky vojáků FARDC, které měly (dle respondenta oboustranně dobrovolný) styk 

s nezletilými ve věku 17 let. Legální věková hranice pro sexuální styk v DRC je 18 let, takže 

tyto ženy by pravděpodobně v jiné zemi odsouzeny vůbec nebyly nebo by dostaly trest za 

sexuální zneužití nezletilých, ne za znásilnění. Sexuální násilí jako takové zde tedy nehrálo 

roli, i když protizákonné jednání bylo dokázáno. Nejedná se o doklad brutálního typu 
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sexuálního násilí, jak je respondenty popisováno v případech, kdy jsou obětmi v rámci 

ozbrojeného konfliktu civilisté. 

     Viktimizace „žen“ probíhá i v další rovině – někdy jsou ženské oběti sexuálního násilí 

respondenty popisovány jako „tricky women“, záludné ženy, které si vlastně o znásilnění 

říkají. Například prostitutky přicházející na bojové linie nabízet své služby, ženy přecházející 

hranice a zadrženy jednotkou nejsou propuštěny zadarmo, ženy, které prostituci jen 

předstírají, aby mohly vojáky okrást apod.  I když je možné, že existují takové případy žen 

natolik chudých a zoufalých, aby přišly nabízet prostituci k jednotce známé tím, že nemá 

peníze nebo žen tak hloupě neopatrných, že se pokusí (samy, neozbrojené) okrást bandu 

ozbrojenců, je pravděpodobnější, že většina těchto příběhů je jakýmsi typem ústně předávané 

„legendy“. Nikdo z respondentů takovou ženu nepotkal osobně (kromě žen přecházejících 

hranice mezi DRC a Rwandou, ale o těch se vlastně nedá říci, že jsou „záludné“), tyto 

zmínky byly jen zprostředkované, z doslechu, a navíc velmi letmé. 

     Spíše se jedná o jistý druh racionalizace a ospravedlnění – znásilnili jsme ženu, ale nejspíš 

to byla stejně prostitutka nebo nás chtěla okrást... Některé typy sexuálních útočníků (obecně, 

nejen v kontextu konžského ozbrojeného konfliktu) přesně takto postupují – snaží se 

vybranou oběť nejprve dostat do sociální izolace, například smyšlenou historkou o krádeži, 

pak dosahují kromě racionalizace násilí i menšího odporu okolí, společnosti. Tento druh 

faktické viktimizace je stejně nebezpečný jako klasický (oběť sexuálního násilí = žena), 

protože ženy staví do „špatného světla“, do nevýhodné sociální situace, kdy společností může 

být sexuální násilí uznáno jako jistá forma satisfakce („neměla tam chodit“, „nemá krást“, 

„nemá být prostitutka“ apod.). Patriarchální kontext tohoto genderového diskurzu jen 

dokresluje fakt, že identita útočníka není vůbec rozporována (válečný zločinec, terorista, 

vrah, sexuální deviant je zde vlastně jen činitelem, který koná „spravedlnost“). Opět se zde 

jedná o projev mocenského systému, založeného na genderové ideologii.  

     Jocelyn Kelly popisuje případy „normalizace“ (ve smyslu, v jakém je v této studii použit 

termín „racionalizace“) sexuálního násilí, kdy členové Mai-Mai nazývali své oběti 

„partnery“.
325

 

     Znásilněné ženy pak většinou ani nemají možnost dosáhnout potrestání pachatelů.  

.. „Pokud to nahlásí velitelům M23, bude zabita.“ Na jednu stranu existují velitelé (armády  

                                                             
325 Kelly, J.: 2010, Rape in War: Motives of Militia in DRC, on-line, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf, s. 10. 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR243Kelly.pdf
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i ozbrojených skupin), kteří se snaří udržet prestiž a dobrou pověst jednotky, aby 

obyvatelstvo nepomáhalo nepříteli, na druhou stranu se však v případech, kdy k násilí dojde, 

mohou snažit zahladit stopy zastrašením nebo zabitím oběti. Existují pak také samozřejmě 

velitelé, kteří na disciplínu příliš nedbají. „Spravedlnost“ je úzce vykládána z pohledu té které 

ozbrojené skupiny. Podle slov respondentek výzkumu, které se staly obětmi sexuálního násilí, 

a jejich rodičů dochází například také k únosům vyhlédnutých „nevěst“ z vesnic proti jejich 

vůli. Rodiny unesených žen a dívek musejí trpně přihlížet a čekat, až bude dívka posléze 

propuštěna, jinak jim hrozí další násilí nebo i zabití. Tyto „nevěsty“ se stávají fakticky 

sexuálními otrokyněmi svého „manžela“ nebo i celé jednotky.  

     Důležitou doplňující otázkou u této proměnné byl dotaz na motivaci k agresi  - „proč 

nezvolíte raději dobrovolný sex?“ Odpovědí je typicky „v Kongu nic jako sex zdarma 

neexistuje.“ Tato odpověď byla zopakována nejméně polovinou respondentů. Jde o potvrzení 

extrémní chudoby, kdy nejen sex, ale nic není zadarmo, za vše se platí. Tato logika je 

neúprosná; udělej cokoli zadarmo a vynaložíš zbytečně energii, což tě může později stát 

život. Šance znovu přijít k jídlu nebo penězům se nemusí brzy opakovat. To může potvrdit  

i badatelka z vlastní zkušenosti, kdy například žádná komunikace se státními bezpečnostními 

složkami (armádou, policií) neproběhla bez žádosti o, byť drobný, úplatek, nebo v případě 

běžných občanů o „dárek“ (často v podobě potravin).  

     Zatímco ženy vyžadují za sex peníze, jsou-li již k němu svolny nebo jde-li dokonce  

o profesionální prostitutky (tato hranice je v chudých afrických zemích velmi vágní, většina 

žen i někteří muži si občas prostitucí přivydělají z důvodu prostého přežití), vojáci  

a bojovníci paramilitárních skupin nejsou převážně skoro vůbec placeni.
326

 Přežívají díky 

kořistění na civilistech, jsou zvyklí si jídlo a další potřeby vynucovat zbraní. Podobnou 

taktiku pak uplatňují i na ženy, u nichž už ani neočekávají dobrovolný sex zdarma. Je 

samozřejmě rozdíl mezi ozbrojenou loupeží, ukradením jídla a sexuálním násilím. Motivace 

pachatele se zde mění od potřeby přežití (jídla) k uvědomělé agresi, hnané nejen sexuálním 

pudem, ale i zvrácenou potřebou  potvrzení vlastní dominance symbolizované vojákovou 

zbraní. 

     Je otázkou, jak ve skutečnosti zákaz sexu a sexuálního násilí v některých jednotkách 

(například z důvodu ochrany amuletu) ovlivňuje výskyt sexuálního násilí. Podle výpovědí 

                                                             
326 Oxfam: 2007, Fragile Future: Why Scaling Down MONUC Too Soon Could Spell Disaster for the Congo, 

Briefing Paper 97, on-line https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-fragile-future-why-scaling-down-

monuc-too-soon-could-spell-disaster-for-the-c-114074, s. 8. 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-fragile-future-why-scaling-down-monuc-too-soon-could-spell-disaster-for-the-c-114074
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-fragile-future-why-scaling-down-monuc-too-soon-could-spell-disaster-for-the-c-114074
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respondentů z Mai-Mai, v jejichž jednotkách bylo nařízení čaroděje uplatňováno, se opravdu 

výskyt sexuálního násilí díky tomu snížil. Je ale možné, že některé případy sexuálního násilí 

může zákaz sexu naopak podnítit, protože celková frustrace bojovníků se tím jen zvyšuje. 

     Elizabeth Wood oponuje představě, že by k válečnému sexuánímu násilí docházelo na 

základě pouhého sexuálního pudu  (záměnou dobrovolného sexu za znásilnění), uvedením 

množství protiargumentů z různých konfliktů. Bojovníci v některých konfliktech mají přístup 

k prostitutkám (i prostředky na zaplacení jejich služeb), a přesto se sexuálního násilí 

dopouštějí. Wood uvádí příklady zločinů americké armády ve Vietnamu nebo nebo členů 

Revolutionary United Front v Sierra Leone, kteří si přímo drželi sexuální otroky/ně a i tak se 

podíleli na sexuálním násilí. Podle výzkumů autorky není obecně výskyt příležitosti 

k sexuálnímu násilí přímo úměrný jeho páchání. Více záleží na vnímání „protivníka“, 

případně jeho dehumanizace v genderových intencích (ponížení sexuálním násilím, jež má 

vést k vojenským cílům, jako je zlomení protivníkovy vůle, vysídlení civilního obyvatelstva 

apod.).
 327

 

     Dalším protiargumentem je, že sexuální násilí je často zaměřeno na (oproti pachateli)  

o dost starší ženy anebo na děti, které nejsou normálním sexuálním objektem mentálně 

zdravého jedince. Podobně sexuální pud ani zdaleka nevysvětluje extrémní sexuální násilí 

včetně mučení a mrzačení, jaké se vyskytuje například v DRC. Podobně lze reagovat na 

biologizující etologii Thornhilla a Palmera, kteří (spekulativně) argumentují genetickou 

podmíněností sexuálního násilí u mužů.
328

 Zde se navíc vynořuje otázka, co stimuluje 

tendence k sexuálnímu násilí u žen.   

     Dílem sklouzávajícím k esencialismu je také práce Janie Leatherman, jež nahlíží na 

sexuální násilí jako na nevyhnutelný symptom ozbrojeného konfliktu, kde je pácháno všemi 

muži bez rozdílu.
329

 Leatherman nebere v úvahu mužské oběti sexuálního násilí ani diverzitu 

ve výskytu, četnosti a intenzitě sexuálního násilí napříč ozbrojenými konflikty. 

     Proměnná č. 13 byla  potvrzena 16 respondenty, podle nichž je v tomto případě sexuální 

násilí je pácháno proti rozkazům. Oprávněně se však lze domnívat, že v tomto případě se 

nelze jednoznačně řídit jejich úsudkem, ale je třeba jejich výpovědi podrobit kritické analýze. 

                                                             
327 Wood, E. J.: Sexual Violence During War: Variation and Accountability, in: Smeulers, A., van Sliedregt, E., 

eds., Collective Crimes and International Criminal Justice: An Interdisciplinary Approach, Antwerp, Intersentia 

Publishers 2010. s. 304. 
328 Thornhill, R., & Palmer, C. A Natural History of Rape. Cambridge, MA: MIT Press 2000, s. 12. 
329 Leatherman, J. L.: Sexual Violence and Armed Conflict, Cambridge, United Kingdom, Polity Press 2011, s. 

33. 
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Zjednodušená představa respondentů výzkumu o agresivním sexuálním pudu a sexuálním 

násilí jako obvyklém projevu „maskulinity“ totiž nevysvětluje rozdíly ve výskytu sexuálního 

násilí v době míru a v době války, a podobně neobjasňuje ani rozdíly v intenzitě a četnosti 

páchání sexuálního násilí mezi jednotlivci a mezi různými ozbrojenými skupinami. 

     Naopak, lze říci, že tato idea mužů jako sexuálních predátorů je značně tendenční, 

ovlivněná patriarchálním uvažováním, zakořeněným v konžské tradici genderového diskurzu. 

Objevuje se zde značná genderová předpojatost ohledně rolí „žen“ a „mužů“ v sexuálním 

násilí, kde „ženy“ jsou viktimizovány a „muži“ démonizováni. Přitom ve světě existují četné 

doklady o sexuálním násilí páchaném ženami a také o homosexuálním násilí (obou rodů). Je 

velice pravděpodobné, že nebýt patriarchálního sociálního uspořádání, sexuální násilí by 

dosahovalo v konžském konfliktu mnohem nižší četnosti a také by patrně nabývalo 

variabilnějších podob (četnější homosexuální násilí, četnější sexuální násilí páchané ženami 

atd.) a zmínky i oficiální hlášení o obou zmíněných druzích sexuálního násilí by byly 

četnější. 

 

 

3.3. Závěry výzkumu nezávislých proměnných 
      

    Tato případová studie příčin sexuálního násilí v DRC zahrnuje 13 nezávislých 

proměnných, jejichž kauzální vztah k závislé proměnné „sexuální násilí“ byl prokazován 

primárně kvalitativním terénním výzkumem ve východním DRC. Výskyt nezávislých 

proměnných a jejich vztah k závislé proměnné (sexuálnímu násilí) byl zjišťován pomocí 

hloubkových interview a okrajově i pozorováním prostředí. Výsledky terénního výzkumu 

byly triangulovány na základě dostupné literatury a pozorováním místního sociálního 

diskurzu. 

      Při verifikaci nezávislých proměnných a jejich vztahu k závislé proměnné byla rovněž 

ověřována ekvifinalita výsledků. Při hledání kauzálních mechanismů bylo sledováno 

maximum možných příčin a poté byly ověřovány ty, jež podle předpokladů měly vést ke 

zkoumanému výsledku. Cílem zde bylo eliminovat neprůkazné jevy, jež nehrály v daném 

kauzálním mechanismu roli příčiny. 

     Ze 13 verifikovaných nezávislých proměnných se nepotvrdily čtyři: nezávislá proměnná  

č. 2 – „indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin“, nezávislá proměnná  
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č. 6 – „potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním způsobem (různými druhy 

sexuálního násilí až femicidou)“, nezávislá proměnná č. 8 – “socializace příslušníků 

ozbrojených skupin“ a nezávislá proměnná č. 10 – „nacionalistická ideologie“. 

     Slabě bylo verifikováno pět nezávislých proměnných: č. 1 – „válečná strategie (sexuální 

násilí jako nástroj brutalizace války)“, nezávislá proměnná č. 5 – „ponížení nepřátelských 

mužů jejich znásilněním“, nezávislá proměnná č. 11. – „nedostatek disciplíny příslušníků 

ozbrojených skupin“, nezávislá proměnná č. 12 – „vybíjení frustrace z války“ a nezávislá 

proměnná č. 13 – „sexuální pud“. 

     Silně byly verifikovány čtyři nezávislé proměnné – nezávislá proměnná č. 3 – „ponížení 

nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva“, nezávislá 

proměnná č. 4 – „ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen“, nezávislá 

proměnná č. 7 – „genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu 

obyvatelstvu k vysídlení“ a nezávislá proměnná č. 9 – „náboženství a mytologie“. Tyto 

nezávislé proměnné, jež byly verifikovány silně, vycházejí z výzkumu jako hlavní příčiny 

sexuálního násilí v DRC v jeho systematičnosti, vysoké intenzitě a rozsahu. 

     Čtyři nezávislé proměnné, jež se ve výzkumu nepotvrdily, se nevyskytovaly v žádném 

nebo pouze v jednom z rozhovorů s respondenty výzkumu. U nezávislé proměnné  

č. 2 – „indoktrinace při výcviku příslušníků ozbrojených skupin“ nebyl prokázán kauzální 

vztah vojenské či paramilitární ideologické indoktrinace k sexuálnímu násilí jako závislé 

proměnné. Ideologizace v rámci FARDC a ozbrojených skupin loajálních Kabilovi se spíše 

týkala obecného patriotismu a etnické problematiky než potvrzování („toxické“) maskulinity 

ve smyslu voják je „mužem“, jenž je agresivní (čímž se liší od žen), jež se stávají objekty 

agrese, ochrany před agresí a také objekty sexuálního pudu, čímž tato indoktrinace podporuje 

použití sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu. U paramilitárních ideologizace neprobíhala 

většinou vůbec, šlo spíše jen o formulaci společných cílů a sdílených zájmů, jako vyvraždění 

nepřátel apod. Podle zjištěných výsledků tedy nešlo o klasickou maskulinně-militaristickou 

indoktrinaci západního typu, jak ji popisuje Cynthia Enloe, která ji klade do sféry 

patriarchálních „zájmů národa“, jež jsou „maskulinizovanou řečí mužů, kteří se domlouvají 

za ženinými zády“
330

. 

                                                             
330 Enloe, C., Zalewski, M.: Questions about Identity, In:Booth, K., Smith, S.: International Relations theory 

Today, The Pennsylvania University Press, University Park, Pennsylvania 1995, s. 285.  
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     Donedávna mnoho západních představitelů státu a armády argumentovalo pro exkluzi žen 

ze sféry státní bezpečnosti i bezpečnostní politiky. Ženy začaly získávat bojové posty 

v armádě a dostávat se na pozice v letectvu a v námořnictvu v mnoha „západních“ zemích 

teprve nedávno. Podle bývalého velitele amerického námořnictva, generála Roberta Barrowa, 

.. „je válka mužskou záležitostí. Biologická konvergence
331

 na bitevním poli by nebyla pouze 

neuspokojivá v tom, čeho ženy mohou dosáhnout, ale byla by i enormní psychologickou 

zátěží pro muže, kteří si chtějí myslet, že bojují pro ženu, jež je tam někde, a ne spolu s ním 

v zákopech. To zadupává mužské ego. Když se nad tím zamyslíte, je třeba chránit mužnost ve 

válce“.
332

 

     Tento příklad uvedený Cynthií Enloe vypovídá mnohé o patriarchálním diskurzu 

v bezpečnostní a vojenské sféře. Byl-li Západ před jedním či dvěma desetiletími přesvědčen  

o tom, že „válka je mužskou záležitostí“, a že je třeba vynechat ženy z válečných operací  

a následně i z peacebuildingu, bude patrně ještě těžší tento diskurz změnit v rozvojových 

zemích jako je DRC, kde stále do značné míry fungují klientelistické a konzervativní 

struktury tradiční společnosti. Názor generála Barrowa však také odráží dopady 

patriarcháního diskurzu na konstrukt „muže“, do něhož jsou vojáci manipulováni. 

Psychologický dopad zmiňovaný generálem je v tomto diskurzu reálný. Řešením však není 

exkluze žen, ale změna tohoto sexistického diskurzu, jenž způsobuje škody na ženách  

i mužích. V neposlední řadě výchova vojáků k machismu také zvyšuje riziko sexuálního 

násilí, protože sexistický diskurz „toxické“ maskulinizace vojáků vede k vytváření představy 

o „ženách“, jež se stávají objekty sexuálního či ochranitelského pudu. Konstruujeme-li 

jednou člověka jako objekt, je účel takového objektu již lehce zaměnitelný. Z vojáků tento 

diskurz zase konstruuje lehce manipulovatelná, nemyslící a agresivní monstra, což pouze 

zvyšuje jejich psychická traumata z války jako takové. 

     Podobný názor na dopady patriarchálního diskurzu, jak se projevuje ve vojenské oblasti, 

má i známá feministická autorka Ann Tickner, jež se domnívá, že ve většině států je 

občanství spojeno s patriotismem, který je genderově diferencován. Pro genderovou kateogrii 

„mužů“ je určena role „ochránce“, který má za úkol riskovat život pro ochranu vlasti. Pro 

genderovou kategorii „žen“ je určena role pasivních „ochraňovaných“, jež díky nedostatku 

možnosti akce a aktivity (potažmo nedostatku moci v této militaristické koncepci) se stávají 

druhořadými občany bez významného vlivu na události a bez většího užitku pro společnost. 

                                                             
331 Rozuměj participace obou genderů. 
332 Hartsock, N.: Masculinity, Heorism and the Making of War, in: Harris. A, King, Y. (eds.): Rocking the Ship 

of State, Westview Press, Boulder, Colorado 1989, s. 134.  
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Nejsou schopny bránit samy sebe ani „vlast“. Dichotomie rolí „ochránců“ versus 

„ochraňovaných“ vytváří politické identity, které jsou konstruovány na základě genderově 

nerovných vztahů dominance a subordinace. Genderová nerovnost těchto politických identit 

dává podle Tickner vzniknout závažným překážkám v otázkách národní bezpečnosti.
333

 

     Nezávislá proměnná č. 6 – „potvrzení maskulinní identity extrémně misogynním 

způsobem (různými druhy sexuálního násilí až femicidou)“ se nepotvrdila způsobem, který 

by byl vyhodnocen pro účely výzkumu jako relevantní, tedy ve smyslu v jakém byla 

nezávislá proměnná designována. Při sexuálním násilí zde nešlo primárně o to, zničit ženy  

a jejich „ženskost“, ale o jiné cíle. Sexuální násilí na ženách zde bylo sekundárním 

produktem, ne účelem samotným. Sexuální násilí je i v Kongu zaměřeno i proti mužům,  

i když tato skutečnost je silně tabuizována a není lehké vystopovat její přítomnost. Podle 

respondentů bylo cílem boje vyvraždění „nepřítele“, nikoli maximalizace násilí specificky na 

ženách. 

     Nezávislá proměnná č. 8 – „socializace příslušníků ozbrojených skupin“ nebyla 

verifikována z důvodu různorodého chování ve skupině. Různí jedinci měli různý přístup 

k interním formálním i neformálním normám skupiny. Konžský ozbrojený konflikt (počítaje 

v to první a druhý konžský konflikt a jejich pokračování do současnosti v podobě zamrzlého 

konfliktu) byl a je masovou záležitostí, kdy proti sobě bojují stovky různých skupin čítající 

mnoho různých jedinců s různým výcvikem a zkušenostmi. Někteří bojovníci mají 

profesionální výcvik (zejména příslušníci Bembovy MLC, kteří byli vycvičeni ještě jako 

vojáci zairské armády
334

), jiní nemají žádný řádný vojenský výcvik a další jsou třeba i zcela 

negramotní. Navíc se bojovníci od sebe i v rámci jednotlivých skupin často liší i individuální 

motivací. Jen málokteré jednotky mají komplexní ideologii, kterou idealisticky následují. 

     Socializace a udržení disciplíny je tedy v DRC poměrně náročnou záležitostí. Možná proto 

tato proměná nebyla potvrzena tak jako v jiných zemích ve výzkumu Dary Kay Cohen. 

Cohen se také nezabývá jádrovou motivací právě k sexuálnímu násilí (jež má skupinu 

stmelovat) – kromě odvahy k sexu bez ochrany, jenž může být v případě přenosu HIV 

likvidační. Cohen neanalyzuje, proč nejsou pro stmelení skupiny zvoleny jiné druhy násilí.  

      Závěry výzkumu se zde shodují s konkluzemi Jocelyn Kelly, která tvrdí, že motivace 

k sexuálnímu násilí nevychází ze socializace v ozbrojené skupině (jak postuluje Dara Kay 

                                                             
333 Tickner, J., A.: Re-Visioning Security, In: Booth, K., Smith, S.: International Relations Theory Today, The 

Pennsylvania University Press, University Park, Pennsylvania 1995, s. 192. 
334 Carayannis, T.: 2008, Elections in the DRC, on-line, https://www.usip.org/publications/2008/02/elections-

drc-bemba-surprise, s. 7. 
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Cohen), ale z diskurzu genderové nerovnosti, v němž se (mužští) bojovníci domnívají, že na 

sexuální násilí mají právo z toho důvodu, že jsou „muži, kteří mají své sexuální potřeby“  

a „ženy jsou zde proto, aby je uspokojovaly“.
335

 

     Nezávislá proměnná č. 10 – „nacionalistická ideologie“ nebyla relevantně potvrzena, 

protože ženy nejsou chápány konžskými bojovníky jako „symbol národa“, jehož pohaněním 

by došlo k psychologickému zničení celého národa či etnika. Jedná se zde spíše o symboliku 

sexuálního násilí než o symboliku ženy jako „matky lidu“. Žena jako oběť sexuálního násilí 

je ponížena a pro jejího mužského příbuzného či manžela je též ponížením, že ji nedokázal 

ochránit. V očích Konžanů jde také o ponížení celé komunity, ne ale proto, že by ženy měly 

specifickou symbolickou funkci, ale proto, že znásilnění je silně tabuizováno a jde proto  

o největší psychologickou a sociální újmu, jakou lze jednotlivci i jeho (etnické) skupině 

způsobit. Kdyby nebylo tabuizace homosexuality, velmi pravděpodobně by byli muži 

znásilňování mnohem častěji za účelem jejich vlastního ponížení - opět nikoli proto, že by 

muži byli symbolem národa, ale proto, aby je následné trauma co nejvíce poškodilo. 

     Slabě verifikovaná nezávislá proměnná č. 1 - „válečná strategie (sexuální násilí jako 

nástroj brutalizace války)“ nebyla potvrzena jako nástroj války v plošném měřítku, jenž by 

byl součástí nějaké oficiální strategie. Ve smyslu válečné strategie proto nelze tuto 

proměnnou chápat jako potvrzenou zprostředkovaně skrze jiné nezávislé proměnné, jako 

například nezávislou proměnnou č. 3 – „ponížení nepřátelských žen jejich znásilněním  

a zastrašení civilního obyvatelstva“, nezávislou proměnnou č. 4 – „ponížení nepřátelských 

mužů znásilněním „jejich“ žen“,  nezávislou proměnnou č. 5 – „ponížení nepřátelských mužů 

jejich znásilněním“, a nezávislou proměnnou č. 7 – „genocida, etnická čistka či potřeba dát 

podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k vysídlení (boj o půdu)“. 

     Nejde totiž o explicitní, pravidelné a plošné rozkazy, ale spíše o instinktivní jednání. 

Jinými slovy se nejedná o strategii, ale o taktiku. To dokazuje  i fakt, že se neznásilňuje na 

základě explicitních příkazů pokrývajících celou armádu či paramilitární skupinu (které často 

čítají desítky tisíc bojovníků), ale různé jednotky užívají různých taktik. Sexuální násilí není 

používáno vždy stejně a za stejným účelem, a to ani v rámci jedné jednotky či skupiny.  

     Různorodý charakter aplikace sexuálního násilí poukazuje k jeho využití jako taktické 

zbraně, ale ne jako celoplošné, racionalizované, homogenní a systematické strategie. Přesto 
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fakticky dochází téměř ke stejnému efektu, i když není zamýšlený. Nebylo zjištěno, že by 

„sexuální násilí bylo pácháno na rozkaz, ve velké míře; plošně, homogenně a  systematicky je 

přikazováno veliteli“, ale nezávislá proměnná č. 1 se slabě verifikovala na kvalitativně nižší 

úrovni jako určitá taktika skrze výše uvedené proměnné, jež se verifikovaly silně.  

     Nezávislá proměnná č. 5 – „ponížení nepřátelských mužů jejich znásilněním“ se také 

verifikovala jen slabě, ale lze se oprávněně domnívat, že se tak stalo pouze z důvodu její 

tabuizace v konžské společnosti. Je pravděpodobné, že reálně tato nezávislá proměnná je také 

v kauzálním vztahu se závislou proměnnou, avšak na tento vztah lze spíše teoreticky 

usuzovat než jej empiricky doložit. Přesto však existuje množství dokladů v literatuře  

o výskytu homosexuality v Africe. Dnešní důraz na „neafričnost“ homosexuality pramení 

podle  Thabo Msibi jen z odlišného jazykového diskurzu.
336

 V Africe homosexualita nebyla 

nazýváná homosexualitou, i když byla (a je) stejně běžným jevem jako kdekoli jinde na světě. 

Homosexualita není veřejně propagována v Africe tak jako jinde, například pochody  

a street party příznivců LGBT komunity (už z toho důvodu, že homosexualita a její 

propagace je v mnoha afrických zemích ilegální). Pojmenování „homosexualita“ a duhové 

symboly jsou v Africe cizorodé, proto je tento jev chápá jako něco „neafrického“.  

     Oficiální zákazy homosexuálních styků přišly ze strany evropských kolonialistů, kteří 

zavedli ideově totalizující patriarchát a křesťanství jako oficiální sociální diskurz. Tento 

diskurz se uchoval dodnes, ale Afričané si již málokdy rodově pamatují jeho původ. 

Patriarchální diskurz spojený s bigotní náboženskou vírou pak podlomuje ochotu přiznat se 

veřejně k homosexualitě i ke zkušenosti s homosexuálním násilím, zejména u mužů. Jak 

uvádí Sandesh Sivakumuran, oběti homosexuálního násilí trpí ztrátou své společensky  

vykonstruované „maskulinity“.  

     Nezávislá proměnná č. 11. – „nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených skupin“ spolu 

s nezávislou proměnnou č. 12 – „vybíjení frustrace z války“ a nezávislou proměnnou  

č. 13 – „sexuální pud“ jsou analyzovány společně z důvodu jejich vzájemných logických 

souvislostí, vzhledem k tomu, že nedostatek disciplíny vedoucí k sexuálnímu násilí bývá 

motivován sexuálním pudem nebo vybíjením frustrace z války. Přepokládáné vazby mezi 

těmito nezávislými proměnnými byly dokázány jejich empirickou korelací. Většina 

respondentů zmínila proměnnou č. 11 ve spojitosti s proměnnou č. 12 nebo č. 13. Proměnná 

č. 11 byla potvrzena jako zprostředkující proměnná pro proměnné č. 12 a 13. 
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     Tyto nezávislé proměnné byly slabě verifikovány, i když byly potvrzeny téměř  

80% respondentů. Po analýze ale byla verifikace uznána za slabou, protože bylo nutno vzít 

v úvahu jednak lživost a jednak nevědomost respondentů. Mnoho z nich se snažilo zakrýt 

případné racionální a cílevědomé jednání a vyhovování rozkazům k sexuálnímu násilí 

poukazem, že šlo pouze o „shnilé ovoce“ – o jednotlivce, kteří prostě porušovali kázeň. (Jako 

paralela se nabízí systematické sexuální napadání vězňů americkými vojáky ve věznici 

v iráckém Abú Ghraibu, kde byly na začátku vyšetřování nabízeny podobné výmluvy 

k zastření skutečného stavu. Obecně k svalování viny na individuálního „obětního beránka“ 

dochází velmi často ve vojenském i civilním kontextu, a je proto při zjišťování fakt třeba 

přistupovat k odkazům na nekázeň s vysokou mírou skepticismu.) 

     Konzervativně vychovaní účastníci výzkumu často popisovali porušování disciplíny 

vedené sexuálním pudem dosti tendenčně v tradičním genderovém diskurzu, kde „ženy“ jsou 

viktimizovány jako pasivní sexuální objekty bez libida a „muži“ démonizováni na úroveň 

nemyslících a necítících sexuálních predátorů. Je jasné, že při objektivnějším náhledu tento 

diskurz neobstojí, zejména při srovnání s konstrukcí „žen“ a „mužů“ v jiných sociálních 

diskurzech, například v liberálním západním diskurzu, ale třeba i v křesťanství, kdy žena  

– Eva je zajedno s hadem – ďáblem v hříšném svádění nevinného muže – Adama. Je 

evidentní, že genderové role jsou v různých společnostech a v průběhu historie konstruovány 

různě a při vědeckém bádání je třeba tento tendenční genderový diskurz co nejvíce 

eliminovat. Nicméně je třeba při vysvětlování sexuálního násilí brát diskurz genderové 

nerovnosti  v úvahu, ne však tak, jak je konstruován k vysvětlení „přirozených daností“, jako 

je „sexuální pud u mužů“, ale tak, jak je ve skutečnosti aplikován – v intencích jednání 

vycházejícího z pozice moci mužů nad ženami, jež jsou v DRC druhořadými občany 

s mnohem méně právy než prvně jmenovaní.  

     Velice důležitým faktorem, ovlivňujícím výpovědní hodnotu výskytů těchto proměnných, 

je jejich porovnání s výskyty v jiných konfliktech. Intenzita a rozsah sexuálního násilí v DRC 

se naprosto vymykají průměrným hodnotám těchto ukazatelů v jiných ozbrojených 

konfliktech s výjimkou několika málo konfliktů, například války v Bosně a Hercegovině 

nebo ve Rwandě. 

     Vzhledem k tomu, že k porušování disciplíny (vedenému sexuálním pudem, vybíjením 

válečné frustrace apod.) dochází ve všech konfliktech bez rozdílu, extrémní intenzita a rosah 

sexuálního násilí v DRC jsou pravděpodobně způsobeny spíše jinými příčinami. 
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     První ze čtyř silně verifikovaných nezávislých proměnných, proměnná č. 3 – „ponížení 

nepřátelských žen jejich znásilněním a zastrašení civilního obyvatelstva“ souvisí  

s nezávislými proměnnými č. 4 – „ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen“  

a č. 7 – „genocida, etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu 

k vysídlení“ Kromě vnitřní logické vazby prokázaly korelace těchto nezávislých proměnných 

rovněž empiricky rozhovory s respondenty. Hlavním pojítkem zde bylo ponížení, sloužící 

jako zprostředkující proměnná nezávislých proměnných č. 3, 4 a 5. (Zároveň tak je každá 

z těchto tří proměnných zprostředkující proměnnou pro ostatní dvě, a nezávislé proměnné  

č. 3 a 4 fungují jako zprostředkující proměnné pro nezávislou proměnnou č. 7.)  

     Nezávislá proměnná č. 3 a nezávislá proměnná č. 4 mají nejčastější výskyty mezi všemi 

proměnnými, nepočítaje v to proměnnou č. 11 „nedostatek disciplíny příslušníků ozbrojených 

skupin“ ovlivněnou tendenčním diskurzem. Primárním důvodem potvrzené frekvence 

výskytu těchto dvou nezávislých proměnných je fakt, že sexuální násilí je v DRC největším 

sociálním ponížením, respektive sociální „vraždou“, tedy totální společenskou diskvalifikací 

protivníka a potažmo i celého jeho etnika, komunity. 

     Sekundárním důvodem silné verifikace právě vazby mezi proměnnými týkajícími se 

pokořování nepřátel a sexuálním násilím je konzervativismus v DR Kongu, vyplývající 

z tamního silného patriarchátu a související tabuizace sexu. Genderová nerovnost, daná 

mocenskou dominancí mužů v patriarchálním systému, vede k tabuizaci sexu z důvodu 

ochrany otcovství, zaručení přenosu moci a bohatství na vlastní, biologické, potomky 

v patrinlineální rodové linii. Porušením tabu sexu by se zhroutila moc mužů nad ženami a tím 

pádem i celý sociální systém, postavený na patriarchátu, což vládnoucí konzervativní 

struktury společnosti, představované převážně muži, nejsou ochotny dovolit.  

     Kromě mocenského udržování patriarchátu hraje v jeho přetrvávání roli i konžská 

mentalita tradiční společnosti, kde jsou tabu stále silně zakořeněna, i když původní smysl 

(udržení patriarchální moci) byl zapomenut a byl nahrazen neuvědomělou reprodukcí 

zástupných konstruktů moci, jak byly v patriarchálním diskurzu etablovány (například 

„cudnost“, „manželství“, „bastard“ apod.). Sexuální násilí je proto pro oběť dvojím 

ponížením – kromě možného primárního ponížení z podlehnutí násilí dominantního útočníka, 

navíc v citlivé oblasti (z hlediska psychiky i fyziologie) i sekundárním sociálním ponížením 

(je-li násilí prozrazeno).  Je-li oběť ženou, je dehonestována ve své genderové roli „cudné  

a morální matky a manželky“, konstruované v patriarchálním systému. Je-li obětí muž, je 
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dehonestován, protože neobstál ve své roli „silného, agresivního, nezranitelného muže“. 

Vzhledem k sexuální povaze násilí někdy dochází k extrémnímu konstruktu mužské oběti 

znásilnění jako „muže, jenž se stal ženou“. V patriarchátu je pro mocensky dominantní 

genderovou kateogrii „muže“ nepřijatelné stát se podřízenou bezmocnou „ženou“.  

     Protože genderové role „ženy“ jsou v patriarchálním diskurzu konstruovány jako podřadní 

lidé sloužící dominantní kategorii „mužů“ spíše jako majetek, je pro „muže“ ponížením, 

dojde-li jeho majetek k úhoně. Ženy proto často nejsou primární zamýšlenou obětí sexuálního 

násilí, ale jsou to „jejich“ muži, již mají být poníženi a tak potrestáni či zneškodněni. 

     Pro obě genderové role určované patriarchálním diskurzem jde o nejvyšší formu ponížení. 

Oběti sexuálního násilí v DRC jsou tak nezřídka sociálně stigmatizovány a ostrakizovány. 

Respondenti i literatura zmiňují též dopad ponížení jednotlivce na celou komunitu či 

etnikum. Je-li extrapolováno toto největší ponížení několika jednotlivců na celý kmen a obec, 

je agresorům dávána do ruky výhodná zbraň. Tato zbraň je taktickým prostředkem války, 

jenž je zdarma a má vysoký efekt zajišťující demoralizaci a odstrašení nepřítele. 

     Taktické využití tohoto ponížení se projevuje i u nezávislé proměnné  č. 7 – „genocida, 

etnická čistka či potřeba dát podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k vysídlení“. Tato 

proměnná byla silně verifikována téměř třetinou respondentů výzkumu. Etnické čistky  

a genocida se staly součástí bojů v Kongu po příchodu uprchlíků ze Rwandy. Jejich 

přítomnost na území východního Konga byla pro mnohé starousedlíky likvidační z důvodu 

nedostatku půdy jako základního výrobního prostředku zásadního pro jejich přežití. 

     Z tohoto důvodu nejde jen o zničení vojenských jednotek nepřítele, ale o vysídlení nebo 

vyvraždění celého etnika, jež zabírá ostatním etnickým skupinám jejich životně důležité 

teritorium. Sexuální násilí jako prostředek genocidy a etnické čistky je silně genderově 

zaměřeno na ženy, často na „panny“ jako cenné složky národa (žijícího v patriarchálním 

diskurzu). Genderově zaměřené sexuální násilí není racionalizováno; jde spíše o podvědomé 

úsilí o likvidaci civilní populace fyzickým i psychickým „zničením“ žen a jejich fyziologické 

rozmnožovací funkce (například zmrzačením genitálií). Pokud není nepřátelská populace 

rovnou zmasakrována, omezením jejich rozmnožovacího potenciálu dojde k redukci spotřeby 

zdrojů ve prospěch útočícího etnika. 

     Nezávislá proměnná č. 9 – „náboženství a mytologie“ byla silně verifikována, zvláště 

členy paramilitární skupiny Mai-Mai. Tito respondenti páchali sexuální násilí nebo byli jeho 

svědky v domnění, že tím získají zázračnou schopnost odrážení nepřátelských kulek v boji 
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(náboje se změní na vodu), čímž se stanou nezranitelnými a neporazitelnými. Sexuální násilí, 

zejména na „pannách“, je magickým faktorem z podobného důvodu jako je největším 

ponížením. Ať už hledáme jakýkoli zástupný fenomén („magie“, „ponížení“ apod.) pro sex, 

podstatou jeho důležitosti je jeho tabuizace, vyplývající z patriarchálního diskurzu, jak bylo 

vysvětleno v analýze nezávislých proměnných č. 3, č. 4 a č. 5. 

     Pro Evropana exotická víra v podivné magické praktiky je nejen v Kongu, ale v celé 

Africe stále dosti rozšířena. Tento fakt souvisí se sociálním vývojem v Africe, kde dosud 

mnoho společnsotí funguje jako tradiční či částečně tradiční. Magie a víra v ni je pro mnohé 

Afričany naprosto běžnou a normální záležitostí. Čarodějové jsou respektovanými sociálními 

lídry, kteřá mohou (často velmi arbitrárně) určovat formální pravidla i neformální 

společenské normy. 

     Genderové role jsou rozděleny na základě mocenského diskurzu i v lidové  magii DRC. 

Dobrými (instrumentálně i morálně) kouzelníky jsou muži, ženy jsou zlými (i nepříliš 

schopnými) čarodějnicemi. Všichni čarodějové operující v ozbrojených skupinách, 

zmiňovaní respondenty výzkumu, byli muži. Ne všichni tito mágové předepisovali sexuální 

násilí jako nutnou podmínku funkčnosti amuletů. Většina z nich sex i sexuální násilí naopak 

zakazovala kvůli jeho negativnímu vlivu na fetiš.  

     Nicméně víra v ochrannou moc amuletů a lidové magie byla potvrzena téměř polovinou 

respondentů. U třetiny z nich byl potvrzen kauzální vztah k nezávislé promněné  

č. 9 – „náboženství a mytologie“. I přesto, že u zbytku nebyla nezávislá proměnná  

č. 9 potvrzena, sama existence této víry, jejího vztahu k závislé proměné „sexuální násilí“  

a jejího potvrzení respondenty výzkumu (jichž by mohlo být i více, vezmeme-li v úvahu 

možnou lživost) vede k závěru, že jde o silně verifikovanou nezávislou proměnnou  

a významný aspekt intenzity a rozsahu sexuálního násilí v DRC. 
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4. Závěr – vyhodnocení příčin sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v 

DRC 
 

     Zbývá zodpovědět otázku, kde se tedy vzala tato idea sexuálního násilí, proč právě ono má 

tak efektivní účinek. Odpověď nalezneme v analýze determinant sexuálního násilí v DRC, jež 

byly popsány v předchozích kapitolách. Tyto determinanty, mezi něž patří ozbrojený konflikt 

a jeho politické pozadí, sociálně-kulturní pozadí (respektive patriarchální systém)  

a materiální pozadí (ekonomická situace), jsou určující pro pochopení rozmachu sexuálního 

násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC.  

     Ozbrojený konflikt je primárním zdrojem destabilizace, prohloubeného ekonomického 

úpadku a spirály mezietnického násilí. Etnické tenze a chudoba hrají významnou roli při 

vzniku politické nestability, jež podporuje prodlužování a zamrznutí konfliktu. Ozbrojený 

konflikt v DRC je kromě své komplexní i regionální povahy determinován do značné míry 

také strukturálně. Strukturální násilí zde převažuje. Dynamika strukturálního násilí se pak 

projevuje v čím dál větší brutalizaci spirály násilí, kde původní motivace jdou stranou a lidé 

páchají strašlivé válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které dříve neplánovali, ani by si je 

neuměli za normální situace představit. Jsou hnaní strachem, bojem o přežití a touhou po 

pomstě za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny na svých blízkých či ve své obci. Lze 

předpokládat, že většina obyvatel ekonomicky rozvinutých zemí, žijící v míru, by se chovala 

za podobných okolností podobně.  

     Dynamika sexuálního násilí v DRC není dána jinými faktory než uvedenými prvky 

konžské reality (chudoba, množství vnitřně vysídlených osob prchajících z okolních států, 

následné etnické tenze, patriarchální diskurz a jeho sociální konstrukty vedoucí ke genderové 

nerovnosti). Role v sociálním diskurzu jsou zaměnitelné, a proto sexuální násilí nelze 

vysvětlovat na základě nějakých „přirozeně“ či „biologicky“ (at´už jde o pohlaví nebo 

etnikum) daných vlastností. 

     Expertka na ozbrojený konflikt v DRC, Séverine Autesserre, rozebírá konžskou 

problematiku v několika monografiích. Konžský konflikt chápe jako komplexní záležitost, 

odrážející zájmy mnoha států i soukromých zájmových skupin (často warlordů  

a paramilitárních jednotek). Autesserre nazývá toto prostředí „hobbesovským“, kde chybí 

„leviathan“, upevněná státní moc obvyklá v rozvinutých demokraciích nebo alespoň 
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v národních státech s určitým stupněm organizace.
337

 Hobbesovská metafora je v konžské 

realitě naprosto výstižná. Díky vysoké fragmentaci konfliktu mezi množstvím aktérů  

a chybějící nebo selhávající státní infrastruktuře ve Východním Kongu ozbrojený konflikt 

zamrzává a s ním spojená kriminalita včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti se 

nesnižuje. Autesserre také upozorňuje na přílišnou specializaci západní pomoci DRC na 

sexuální násilí a paralelní opomíjení jiných typů násilí v probíhajícím ozbrojeném konfliktu. 

Medializace sexuálního násilí inspiruje některé ozbrojené skupiny k vydírání mezinárodních 

organizací na základě výhružek sexuálním násilím na civilistech, někdy i uskutečněných 

(např. masové znásilňování v Luvungi 2010).
338

 Lze předpokládat, že ozbrojené skupiny 

využijí jakékoli záminky k uskutečnění svých cílů, zvláště v situaci extrémní chudoby  

a přetrvávajícího konfliktu v DRC. Nelze jim tedy ustupovat na základě podobné strategie, 

jinak se ihned všeobecně rozšíří (viz např. stejná taktika OSN v přístupu k teroristům), ale 

bylo by vhodnější sexuální násilí neupřednostňovat jako mediálně vděčné téma na úkor 

dalších zločinů páchaných v rámci ozbrojeného konfliktu v DRC. Auteserre proto doporučuje 

klást důraz především na prevenci oproti aktuálnímu růstu rozpočtů na pomoc obětem, jež je 

někdy i zneužívána ženami potřebujícími gynekologické ošetření zdarma z jiných důvodů.
339

 

     Materiálním pozadím konfliktu se rozumí ekonomická situace v DRC spojená s bojem  

o těžbu vzácných nerostů a / nebo zemědělskou půdu mezi různými zájmovými a etnickými 

skupinami. Etnické tenze vycházejí z naprosté chudoby většiny obyvatel DRC a boje o půdu, 

respektive o přežití. Tento problém je regionálního charakteru, protože spočívá v etnických  

a politických vazbách mezi DRC, Rwandou, Ugandou, Burundi, částečně i Sudánem a dnes  

i Jižním Sudánem. 

     Odpověď na výzkumné otázky této studie – 1. „Jaké jsou příčiny systematizovaného 

sexuálně zaměřeného násilí jako součásti ozbrojeného konfliktu v Demokratické republice 

Kongo?“ a 2. „Proč je sexuální násilí jako součást ozbrojeného konfliktu v DRC 

systematizováno v daném rozsahu a intenzitě?“ se skrývá v kombinaci těchto determinant, 

z nichž nejdůležitější je sociálně-kulturní pozadí, tedy patriarchální systém. 

     Kvalitativní výzkum prokázal, že hlavními příčinami sexuálního násilí v ozbrojeném 

konfliktu v DRC jsou ponížení nepřátelských žen znásilněním a následné zastrašení civilního 

obyvatelstva, ponížení nepřátelských mužů znásilněním „jejich“ žen, genocida, etnická čistka 

                                                             
337 Autesserre, S.: The Trouble with the Congo, Cambridge, Cambridge University Press 2010, s. 69. 
338 Autesserre, S.: Dangerous Tales: Dominant Narratives on the Congo and Their Unintended Consequences, 

African Affairs, Vol. 111, No. 443 (February 2012), s. 216. 
339 Tamtéž, s. 218. 
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či podnět nepřátelskému civilnímu obyvatelstvu k vysídlení a náboženství a mytologie.  

Odpověď na výzkumnou otázku č. 1 je tedy ponížení nepřátelského etnika, genocida a víra  

v magii. Tyto příčiny sexuálního násilí jsou specifické pro DRC a pro konkrétní okolnosti 

tamějšího ozbrojeného konfliktu. Všechny tyto příčiny pak mají společné jmenovatele, 

kterými jsou, kromě samotného konfliktu, chudoba a genderová nerovnost vyplývající ze 

zakonzervovaného patriarchátu. Tyto společné jmenovatele jsou odpovědí na na výzkumnou 

otázku č. 2. Medializace sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC a její zneužití 

ozbrojenými skupinami zmíněné Séverine Autesserre pak samozřejmě také hraje roli.  

     Kvůli chudobě se v Kongu bojuje o půdu a nerosty, jež znamenají přežití. Z důvodu 

chudoby si také mnoho bojovníků nemůže dovolit navazovat normální sexuální a romantické 

vztahy a volí proto raději sexuální násilí jako extrémní prostředek v extrémní situaci, kdy 

„žádný sex není zdarma“ (z hlediska nutnosti jakéhokoli výdělku pro civilisty, většinou ženy) 

a navíc je snadné se zbraní v ruce kohokoli k sexu donutit. 

     Genderová nerovnost je důsledkem patriarchátu jako mocenského systému, založeného na 

genderové ideologii, která se v podmínkách extrémní chudoby, nevědomosti, nevzdělanosti, 

ozbrojeného konfliktu a permanentní stresové záteže pramenící ze všech uvedených příčin 

projevuje extrémní ostrakizací žen formou sexuálního násilí. (Homo)sexuální násilí na 

mužích je nedostatečně zdokumentováno z důvodu přísné tabuizace totohoto tématu v DRC, 

ale fakticky se jedná o projev téhož systému, popírajícího možnost homosexuality, která by 

ohrozila toxickou představu o „mužích“ a maskulinitě.“ (Hetero)sexuální násilí na mužích 

páchané ženami je druhou stranou téže mince – přiznáním této reality je opět ohrožena idea 

„mužnosti“, chrabré a fyzicky silné, nenapadnutelné slabou a ustrašenou, mírumilovnou 

„ženou“. 

     Pokud by nedošlo k zapojení hlavní determinanty sexuálního násilí v rámci ozbrojeného 

konfliktu v DRC –  výrazného patriarchátu, povaha násilí na civilistech by zde mohla vypadat 

jinak. Sexuálního násilí by mohlo být méně nebo by mohlo být pácháno z jiných důvodů 

(kdyby například neznamenalo ponížení). Zatímco nezávislé proměnné č. 3, č. 4. č. 7 a č. 9 

jsou specifickými příčinami sexuálního násilí, bez patriarchálně rozdělené moci v konžské 

společnosti by se mohly lišit. Tato determinanta je hlubší, systémovou příčinou; důvodem,  

proč dochází právě k sexuálnímu násilí, a proč je pácháno v daném rozsahu  

a intenzitě. Jde tedy o nutnou podmínku sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC. 
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      UN OCHA uvádí čtyři hlavní koncepty o původu sexuálního násilí v ozbrojených 

konfliktech; teorii genderové nerovnosti, teorii psychosociálního a ekonomického pozadí, 

teorii strategického znásilňování a biosociální teorii; z nichž jako koncept pro výzkum 

posloužila kombinace prvních tří jmenovaných. Tato teoretická koncepce byla potvrzena 

empirickým kvalitativním výzkumem v DRC, jehož závěry jsou nastíněny v předchozích 

odstavcích. 

     Teorie strategického znásilňování nebyla výzkumem explicitně potvrzena, ale byl 

verifikován kauzální vztah mezi sexuálním násilím a ponižováním cizích etnik, i mezi 

sexuálním násilím a etnickými čistkami. Přestože nejde o oficiální strategii, lze sexuální 

násilí v mnoha případech konžské reality chápat jako taktickou zbraň k vyhlazení nebo 

psychologické šikaně a odstrašení civilistů. 

      Teorie psychosociálního a ekonomického pozadí zkoumá determinanty sociální dynamiky 

konfliktu, v němž k sexuálnímu násilí dochází. Podle Jennifer Leaning se sexuální násilí 

v DRC rozmáhá v širokém rozsahu a intenzitě díky omezeným možnostem mužů v oblasti 

reprodukce v důsledku chudoby a ztráty sociálního postavení.
340

 

     Genderovou nerovnost pokládá za hlavní příčinu sexuálního násilí na ženách Ruth Seifert, 

jež však oproti tomtu výzkumu dochází k stejnému závěru na základě hypotézy vojenské 

indoktrinace jako nezávislé proměnné.
 341 

Též Eve Ayiera chápe sexuální násilí z hlediska 

jeho genderové podoby konstruované v sociálním kontextu tradičního (patriarchálního) 

diskurzu.
342

 Závěry Ayiery se shodují se závěry tohoto výzkumu v tezi o podmíněnosti 

sexuálního násilí a jeho specifického rozsahu a intenzity přísnou diferenciací genderových 

rolí. 

     S teorií genderové nerovnosti jako kořenové příčiny sexuálního násilí v ozbrojených 

konfliktech operuje i řada studií nejrůznějších mezinárodních aktérů s praktickými 

implikacemi. Například memorandum Evropského parlamentu z roku 2009 se opírá o teorii 

genderové nerovnosti při vyhodnocování monitoringu sexuálního násilí v konžském 

konfliktu. Výbor pro rovné příležitosti pro muže a ženy doporučuje v memorandu definovat 

sexuální násilí v ozbrojených konfliktech jako součást genderově zaměřeného násilí a zařadit 

                                                             
340 Leaning, J. and Gingerich, T.: The Use of Rape as a Weapon of War in the Conflict in Darfur, Sudan, 
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342 Ayiera, E.: (2010) Sexual Violence in Conflict: A Problematic International Discourse, on-line 
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je jako takové mezi důvody pro poskytnutí azylu. Výbor zároveň doporučuje propagaci 

opatření pro zavedení genderové rovnosti v DRC i v jiných zemích, kde probíhá občanská 

válka. V neposlední řadě Výbor doporučuje co nejvyšší participaci a integraci žen do 

peacebuildingu.
343

 Například ve Rwandě se díky formálnímu prosazování žen po skončení 

genocidy podařilo zlepšit bezpečnostní situaci (zejména na poli sexuálního a genderového 

násilí) vytvořením nové legislativy, zapojením žen v soudnictví a v peacebuildingových  

a rekonstrukčních aktivitách občanské společnosti.
344

 

      Podobně i výzkum Maria Baaz a Marie Stern obhajují kauzální vztah mezi sexuálním 

násilím a výskytem genderových stereotypů. Tuto tezi dokládají i množstvím citcí z dnes již 

klasických děl feministické odborné literatury od autorek jako Cynthia Enloe, Mary Caprioli, 

Ann Tickner apod.
345

 

     Patriarchální společnost svou dichotomizací moci mezi „ženy“ a „muže“ předurčuje 

znevýhodněný ženský gender k exkluzi z tradičních mužských rolí včetně participace ve 

válce i v peacebuildingu.  Podle některých feministických autorek stát či národ nemá zájem 

na emancipaci žen a na tom, aby získaly větší moc. Ženy jako skupina, znevýhodněná na 

základě svého genderu po staletích pevně usazené vlády mužů, artikulují své zájmy (tedy 

emancipaci) odlišně od zájmů (patriarchálního) státu. Politický boj o posílení pozice žen 

v mocenské struktuře státu (empowerment) proto většinou začíná zdola (bottom-up), od 

aktivistů a aktivistek. V občanských válkách současnosti pak emancipaci žen a genderové 

rovnosti pomáhají mezinárodní vládní i nevládní organizace, jejichž členové jsou země (nebo 

jednotlivci pocházející ze zemí), kde je genderová rovnost již etablovaným, i když ne ještě 

zcela realizovaným, fenoménem.  

     Pravděpodobně jedinou cestou vedoucí ke změně stávajícího diskurzu porušujícího ženská 

práva a k osvobození žen v DRC je radikální lokální ženské hnutí, striktně požadující zrušení 

legislativy odporující mezinárodnímu právu (například Úmluvě o odstranění všech forem 

diskriminace žen, Rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325, Rezoluci Rady bezpečnosti OSN 

1820, Deklaraci o odstranění násilí na ženách, Vídeňské deklaraci a akčnímu programu nebo 

Protokolu o právech žen v  Africe, příslušejícímu k Africké chartě lidských práv a práv 
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národů Africké unie, a známému také jako Maputský Protokol) a zavedení zákonů na 

ochranu žen proti diskriminaci a proti genderové nerovnosti ve všech oblastech veřejného  

i soukromého života. Takové hnutí by pak potřebovalo pevnou oporu v mezinárodní 

komunitě, jež by dohlížela (minimálně) po dobu trvání ozbrojeného konfliktu, peacekeepingu 

a peacebuildingu na implementaci opatření vedoucích ke genderové rovnosti a emancipace 

žen. Důležitým prvkem je zde také osvěta v rámci občanské společnosti a co největší 

zapojení žen a mužů nenásilnou cestou a šíření povědomí o výhodách odstranění 

patriarchálního diskurzu pro ženy i muže. 

     Podle Christophera Butlera lze nižší pravděpodobnost výskytu a intenzity sexuálního 

násilí dosáhnout demokratizací a rovnými právy občanů státu.
346

 V demokracii jsou totiž 

konsolidovány legitimní vazby mezi občanskou společností a všemi složkami moci, stejně 

jako vazby uvnitř občanské společnosti samotné. Zachovávání rovných práv občanů  

a genderové rovnosti napomáhá rozvoji těchto vazeb, jež udržují politickou a sociální 

stabilitu. 

     Do závěrů tohoto výzkumu na první pohled nezapadá fakt, že sexuálního násilí se 

dopouštějí i jednotky OSN,
347

 jejichž příslušníci jsou verbováni z jiných zemí než je DRC 

(včetně neafrických států). Pocházejí tedy z jiného genderového diskurzu, který nevysvětluje 

masovost sexuálního násilí tak jako konžský diskurz. Jedním z možných vysvětlení je 

adaptace cizích vojáků v konžském diskurzu, kdy po několikaměsíčním pobytu v zemi 

mohou někteří z nich přijmout tento diskurz a jeho sociální konstrukty i normy a přizpůsobit 

se mu. Pravděpodobnější pak bude takový scénář u jednotek ze zemí s podobným 

genderovým diskurzem jako DRC (například Bangladéš nebo Pakistán). 

     Sexuální násilí se projevuje v různých konfliktech různě. Téměř každý konflikt se liší 

podobou, intenzitou a rozsahem seuxálního násilí. Elisabeth Wood proto tvrdí, že nelze 

postulovat deterministicky určující rysy sexuálního násilí v konfliktech obecně, ale je možné 

pouze probabilisticky usuzovat na tendence vedoucí k sexuálnímu násilí.
348

 To je zřejmě  

i důvod, proč existuje tolik možných příčin sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech a také 

proč různé výzkumy v různých zemích potvrzují odlišné motivace. Podle dosavadních 
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získaných poznatků nelze najít univerzální teorii sexuálního násilí aplikovatelnou na celý 

svět, ani určitou typologii konfliktů, podle níž by bylo možno usuzovat na vývoj sexuálního 

násilí. Spíše je nutné v každém jednotlivém konfliktu rozklíčovat tu správnou kombinaci 

nezávislých proměnných, na nichž sexuální násilí závisí. 

     Extenzivní výzkum sexuálního násilí v konfliktech celého světa naznačuje paralelu 

v genetice, již lze využít pro názorné vysvětlení omezených možností generalizace teorií 

sexuálního násilí. Stejně jako přítomnost určitých genů ještě neznamená, zda a jak se daná 

vlastnost projeví, tak i sexuální násilí se při stejných podmínkách nemusí projevit stejně. 

Určité obecné předpoklady samozřejmě existují, jako například genderová rovnost, etnické 

tenze, socializace ve skupině, ideologie versus disciplína skupiny apod. Případně by tedy 

bylo možné sestavit seznam možných příčin sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech 

s ohledem na jejich politické, ekonomické a sociální pozadí. Tyto příčiny by pak byly pro 

každý případ zvlášť testovány. 

     Badateli tedy nezbývá než zkoumat jednotlivé případy a z nich vyvozovat závěry  

o konkrétní komibnaci proměnných, jež k sexuálnímu násilí vedly. Pravděpodobně ale není 

možné teorii postavenou na případové studii generalizovat. Bylo by užitečné například 

otestovat závěry výzkumu příčin sexuálního násilí v DRC na jiných konfliktech. Případ 

(evropské fronty) druhé světové války by se tak dal srovnat s konžskými konfliktem 

z hlediska nejsilněji potvrzených motivací a také kořenových příčin. Dejme tomu, že 

analýzou postavení žen v evropské společnosti poloviny 20. století zjistíme, že bylo lepší než 

postavení žen v současném Kongu. To by napovídalo závěru, že proto sexuální násilí nebylo 

užíváno tak systematicky jako v DRC. Je zde ale klasický problém kvalitativního výzkumu  

a tím spíše případové studie kauzálního vztahu. Touto potíží je ekvifinalita, tedy že ke 

stejnému závěru mohou vést různé cesty, z nichž ne každá je skutečným kauzálním vztahem. 

Existuje zde zkrátka mnoho falešných odboček, kvůli nimž nelze bez detailní analýzy 

okolností konfliktu a dalších příčin sexuálního násilí vyvozovat konkluze. To ale neznamená, 

že případové studie nemají širší přínos. Naopak, lze se z nich poučit o nových typech 

motivací a testovat je na dalších ozbrojených konfliktech. Důležitá je také komparace 

jednotlivých konfliktů a příčin sexuálního násilí mezi sebou.  

     Elisabeth Wood upozorňuje také na další metodologický problém, jímž je nemožnost 

pozorování a vyvozování zábran, které sexuální násilí omezují nebo eliminují. Rovněž Robert 

Hayden upozorňuje na význam odlišných okolností jednotlivých ozbrojených konfliktů. Ani 
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podle něho nelze jednotlivé případy zobecňovat, protože žádná obecná teorie příčin  

a motivací sexuálního násilí není univerzálně platná v celém světě.
349

 Na určité konflikty lze 

aplikovat některé příčiny podle některých teorií. Přesně tak tomu nasvědčuje i tento výzkum, 

jenž testoval řadu obecných teorií a jen některé příčiny části z nich se skutečně prokázaly. 

     Zdá se, že aktéři jsou zaměnitelní, ale okolnosti ne. Je tedy možné, že stejný voják by 

v jednom konfliktu za jistých okolností sexuální násilí páchal, ale v jiném ne. Podobně však 

funguje i násilí ne-sexuální povahy. Výzkum motivací násilí je výzvou pro badatele v oblasti 

psychologie a sociologie. Obory jako politologie nebo mezinárodní vztahy pak mohou 

poznatky těchto věd využít ve zkoumání politického a válečného násilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
349 Hayden, R. M.:  Rape and Rape Avoidance in Ethno-National Conflicts: Sexual Violence in Liminalized 

States, American Anthropologist, New Series, Vol. 102, No. 1,  (Mar., 2000), s. 28. 



 

161 
 

Příloha č. 1. – doporučení 
 

     I když není cílem vědecké práce dávat doporučení pro praktické procedury, po uvážení 

všech získaných materiálů a na žádost několika respondentů byla tato kapitola do studie 

zařazena. Jde o praktická doporučení pro lokální i mezinárodní aktéry konžského 

ozbrojeného konfliktu, týkající se redukce sexuálního násilí a genderové nerovnosti v DRC. 

Tato doporučení se hodnotově odrážejí od teorií feminismu a strukturálně vycházejí z 

praktického genderového mainstreamingu, jak je designován a aplikován OSN a EU včetně 

jejich agentur.  

 

Doporučení pro vládu DRC: 

1. Je nutné zapojit do peacebuildingu ženy, a to i na pozicích s vysokou odpovědností  

v důležitých rozhodnutích. V rámci peacebuildingu je take nutno kombinovat top-

down a bottom-up přístup.
350

 

2. Je nutné zapojit do budování státních institucí ženy, a to i na pozicích s vysokou 

odpovědností v důležitých rozhodnutích. 

3. Měla by se vytvořit celonárodní agenda posilování genderové rovnosti a emancipace 

žen v součinnosti mezinárodních vládních i nevládních organizací a konžských 

státních institucí.  

4. Konžská vláda by za pomoci mezinárodních organizací měla prosadit gender 

mainstreaming ve všech státních, provinciálních i municipálních politikách. 

5. Konžská vláda by za pomoci mezinárodních organizací měla podporovat lokální 

zájmové skupiny podporující genderovou rovnost a emancipaci žen ve všech oblastech 

(jako například školství, zaměstnanost, politika, podnikatelské půjčky apod.). 

6. Konžská vláda by měla za pomoci mezinárodních organizací
351

 vypracovat politiku 

prosazování zákona v oblasti sexuálního násilí, jež by ukončila současnou beztrestnost 

pachatelů. Na každké policejní stanici by měl/a být vyškolen/a jeden policista/ka ve 

specializaci na sexuální násilí. Tito policisté by měli mít rovněž vyškolené zástupce. 

Ideálně by každý z těchto specialistů/ek měl/a být jiného pohlaví.   

                                                             
350 Council of the European Union: (10/12/2018) Council Conclusions on Women, Peace, and Security, RELEX 

1047, on-line https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/12/10/women-peace-and-security-

council-adopts-conclusions/. 
351 Lze využít například Všeobecnou strategii OSN pro boj se sexuálním násilím v DRC (Comprehensive 

Strategy on Combating Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo). 
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7. Konžská vláda by měla za pomoci mezinárodních organizací vypracovat politiku 

pomoci obětem sexuálního násilí. Součástí této politiky by měla být propagace 

odstranění stigmatizace obětí. 

 

Doporučení pro mezinárodní společenství: 

1. Je důležité pokračovat v peacebuildingu a udržování bezpečnosti, zejména ve 

východním Kongu. V současné době je v této oblasti hlavním aktérem operace 

OSN MONUSCO, která má zatím mandát do prosince 2019. Lze jen doporučit 

další prodloužení tohoto mandátu, který má v současnosti dvě priority - ochranu 

civilistů a posilování národních institucí (national institutions´ strengthening).352 

2. Je třeba se take vice zaměřit na budování státních institucí DRC, tedy na tzv. 

capacity building, který by měl kombinovat top-down a bottom-up přístup. 

3. Je nutné zapojit do peacebuildingu ženy, a to i na pozicích s vysokou 

odpovědností v důležitých rozhodnutích. V rámci peacebuildingu je také nutno 

kombinovat top-down a bottom-up přístup. 

4. Je nezbytné dále pokračovat a rozšiřovat podpůrné finanční programy MMF  

a Světové banky a to za podmínek přizpůsobených na míru aktuálním problémům 

DRC. Při plánování finančních programů a strukturálních opatření je třeba vzít  

v úvahu posilování genderové rovnosti a emancipace žen. 

5. Měla by se vytvořit celonárodní agenda posilování genderové rovnosti  

a emancipace žen v součinnosti mezinárodních vládních i nevládních organizací  

a konžských státních institucí.  

6. Mezinárodní vládní organizace by měly vypracovat regionální řešení konfliktu  

v oblasti Velkých jezer. Měla by být ustanovena speciální regionální operace 

OSN, jež by na toto řešení dohlížela. Součástí řešení by měly být střednědobé  

a dlouhodobé bezpečnostní a ekonomické strategie včetně genderového 

mainstreamingu. 

7. Podle doporučení Mezinárodního Červeného kříže by mezinárodní organizace 

měly k prevenci sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu v DRC přistupovat jako 

ke komplexní agendě propojující různé oblasti expertízy (vycházející z prevence 

                                                             

352 MONUSCO, https://monusco.unmissions.org/en/mandate. 
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sexuálního násilí v době míru)  –  od právní, lékařské, sociální, ekonomické, až po 

bezpečnostní sféru.
353

  

 

Doporučení pro neziskové organizace zabývající se lidskoprávní tématikou v DRC: 

1. Neziskové organizace by se měly zapojit do vytváření a implementace celonárodní 

agendy posilování genderové rovnosti a emancipace žen. 

2.  Neziskové organizace by měly monitorovat implementaci celonárodní agendy 

posilování genderové rovnosti a emancipace žen. 

3. Neziskové organizace by měly monitorovat prosazování genderového 

mainstreamingu ve všech státních, provinciálních i municipálních politikách. 

4. Neziskové organizace by se měly zapojit do vytváření a implementace politiky 

prosazování zákona v oblasti sexuálního násilí. 

5. Neziskové organizace by měly monitorovat implementaci politiky prosazování 

zákona v oblasti sexuálního násilí. 

6. Neziskové organizace by měly zvážit, kromě poskytování zdravotní  

a psychologické pomoci obětem, i psychologickou terapii (či alespoň poradenství) 

pro jejich nejbližší příbuzné – v případě nezletilých obětí pro rodiče, jinak pro 

manžele či partnery (rovněž kvůli prevenci stigmatizace a svalování viny na oběť).  

7. Neziskové organizace by měly ve zprávách uvádět genderově rozlišená data, 

například o obětech sexuálního násilí, včetně dětských, o příjemcích pomoci apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
353 International Committee of the Red Cross: Sexual Violence in Armed Conflict: From Breaking the Silence to 

Breaking the Cycle, International Review of the Red Cross, Vol. 96, No. 894 (2014), s. 434. 
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Příloha č. 2 – přehled respondentů 
 

číslo gender organizace 
(v pořadí změn zleva 
doprava) 

status 
(aktivní/demobilizovaný/reintegrovaný) 

věk 
(při vstupu 
do 
jednotky) 

vzdělání (převedeno na 

český systém) 

1 M FARDC aktivní 30 VŠ 

2 M FARDC aktivní 27 VŠ 

3 M FARDC aktivní 35 SŠ 

4 M FARDC aktivní 23 VŠ 

5 M FARDC aktivní 17 VŠ 

6 M FARDC aktivní 17 ZŠ 

7 M FARDC aktivní 19 SŠ 

8 M FARDC aktivní 20 ZŠ 

9 M FARDC aktivní 18 ZŠ 

10 M FARDC aktivní 20 ZŠ 

11 M Mai-Mai demob. 27 ZŠ 

12 M Mai-Mai demob. 18 ZŠ 1. stupeň 

13 M Mai-Mai demob. 17 ZŠ 1. stupeň 

14 M Mai-Mai demob. 19 ZŠ 1. stupeň 

15 M Mai-Mai demob. 20 ZŠ 1. stupeň 

16 M Mai-Mai demob. 17 ZŠ 1. stupeň 

17 M Mai-Mai demob. 17 ZŠ 1. stupeň 

18 M Mai-Mai demob. 18 ZŠ 1. stupeň 

19 M Mai-Mai demob. 46 ZŠ  

20 M Mai-Mai demob. 12 ZŠ 1. stupeň/negramotný 

21 M M23, FARDC reint. 46 ZŠ  

22 M FDIPC aktivní 29 ZŠ  

23 M FARDC, M23 aktivní 23 ZŠ  

24 M M23 aktivní 40 ZŠ  

25 M FARDC, Nyatura aktivní 25 ZŠ 1. stupeň/negramotný 

26 M M23 demob. 41 ZŠ  

27 M M23, FDDH, FARDC reint. 32 ZŠ  

28 M FARDC, MPA, M23 aktivní 35 ZŠ  

29 M M23 aktivní 29 ZŠ 1. stupeň/negramotný 

30 M M23 aktivní 35 ZŠ 1. stupeň/negramotný 

31 M FPC aktivní 17 ZŠ 1. stupeň/negramotný 

32 F oběť - 15 ZŠ 

33 F oběť - 14 ZŠ 

34 F oběť - 15 ZŠ 
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