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Anotace
Diplomová práce „Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému“ pojednává o důsledcích přírodní katastrofy na americkou
společnost na příkladu jižanského města New Orleans. Časově je práce vymezena
rokem 2005, kdy Katrina na jihu Spojených států udeřila, avšak k lepšímu pochopení je
třeba zmínit i dřívější situaci, jelikož právě ta vedla k nastavení sociálních poměrů
v New Orleans. Práce si klade za cíl přiblížit českému čtenáři sociální situaci Spojených
státu na příkladu hurikánu Katrina, který odkryl dlouho neřešený problém chudoby.
Práce je rozdělena do pěti částí. První pojednává o sociologickém vymezení
socioekonomické vrstvy a jejím propojení s rasou a přírodními katastrofami. Druhá část
se zabývá samotným průběhem hurikánu a jaká lidská rozhodnutí vedla k širokému
zaplavení města. Třetí část se zaměřuje na krátkodobý horizont, a to na federální, státní
a městské úrovni. Dlouhodobým horizontem se zabývá čtvrtá část, a to opět na mnoha
úrovních. Poslední část popisuje reakci ostatních států a možnost odlišného náhledu na
světovou supervelmoc.

Annotation
The diploma thesis “The Impacts of the Hurricane Katrina on lower social class: the
disclosure of a more common problem” deals with the case study of consequences of a
natural disaster on the American society in the city of New Orleans. Even though
Katrina hit the region in 2005, the thesis is describing also the situation before the
hurricane, which led to the adjustment of current social conditions. The main aim of the
paper is to introduce the situation of the American lower class to the Czech reader and
to show the results of an unsolved problem.
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The thesis is divided into five parts. The first one deals with the sociological
definitions of the social class and its connections with race and natural disasters. The
second part is the case study itself, how people handled the situation and which
decisions from the past led to the breach of levees. The third part describes the
immediate response of federal, state and local governments and the fourth part deals
with long-term effects. The last part shows the international reaction and possible
change in the view on the United States.
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1

Úvod
Roku 1960 volal Martin Luther King po „revoluci hodnot“: „Nyní je čas pro

Ameriku povstat a žít dle opravdových zásad toho, v co věříme, tedy že všichni lidé jsou
si rovni a obdarováni jejich stvořitelem stejnými, nezcizitelnými právy, mezi nimiž jsou
život, svoboda a budování osobního štěstí.“ Vítr Katriny uvolnil cestu ke splnění těchto
slibů.“
Reverend Nelson Johnson
Výše uvedený citát od amerického aktivisty za občanská práva jsem použila
v úvodu své práce záměrně, jelikož v několika řádcích je obsažena jak naděje na
dosažení sociální spravedlnosti v americké společnosti, tak i šok, který hurikán Katrina
způsobil.
Když v srpnu roku 2005 zničila Katrina město New Orleans, nejednalo se pouze
o klasickou přírodní katastrofu. Obyvatelům Spojených států se naskytl pohled, který si
většinou nechtěli po desetiletí připustit – totiž že chudoba, proti které Spojené státy
bojují v zemích Třetího světa, je přítomna i v jejich vlastní zemi a zdaleka není pouze
okrajovým problémem. Katrina nepoukázala pouze na nerovnost v New Orleans, která
se mnoha lidem může zdát velmi vzdálená od jejich vlastních životů, ale také na
dlouhodobě neřešené problémy sociálních rozdílů uvnitř americké společnosti. Chudoba
a rasové rozdělení však není pouze problémem tohoto jižanského města, podobná
témata řeší v nějaké formě snad každé větší město a každý stát Unie. Lidé si však zvykli
odvracet hlavu od ghett a chudinských čtvrtí velkoměst, kde se sociální problémy často
kumulují Ti, kteří měli peníze, se odstěhovali na hezká předměstí s pěknými domy a
dobrými školami, čímž vytěsnili všechny ostatní problémy ze svých myslí. „Chudí lidé?
Ano, ti ve Spojených státech někde žijí, to ale není můj problém,“ by byla odpověď
většiny lépe situovaných obyvatel.
Avšak detailní 24 hodinové mediální pokrytí katastrofy donutilo diváky podívat
se problému tváří v tvář. Mnoho lidí si uvědomilo, že zařazení do určité
socioekonomické třídy není pouze otázkou snažení jednotlivce a že některé skupiny
obyvatel měly mnohem horší výchozí pozici jak se nejen s následky hurikánu, ale i se
sociálním postavením vypořádat. Už nešlo přivírat oči nad chudinskými čtvrtěmi,
obrázky ze zaplaveného New Orleans obletěly celý svět. Všichni byli svědky špatné
komunikace mezi jednotlivými složkami a úrovněmi vlády, neschopnosti odpovědných
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organizací a rozpačitosti a neinformovanosti předních vůdců nejmocnější země světa.
Byla nerozhodnost a pomalá reakce dána demografií New Orleans? Možná by federální
orgány nereagovaly stejně, kdyby se podobná událost stala ve čtvrti, kde by žili pouze
bohatí obyvatelé bílé barvy pleti, avšak to zůstane pravděpodobně pouze v oblasti
hypotéz a diskuzí.
Tato událost mě velmi zaujala mnoha aspekty. Jedním z nich je unikátnost
kultury a historie města, kdy se dohromady mísí prvky mnoha kultur a vlivů, které ve
městě byly a jsou stále přítomny. Je třeba tuto tradici dále podporovat a udržet tento
jedinečný kulturní ráz tohoto jedinečného města a ne přihlížet tomu, že se z města stává
zábavní místo s hernami a bary pro bohaté vrstvy obyvatel. Dalším faktorem je samotný
hurikán, který poukázal na sociální nerovnosti a rasové provázání s třídním statusem.
Katrina otevřela oči nejen Američanům, ale i mnoha dalším lidem, kteří si nepřipouštěli,
že by zemi amerického snu mohla sužovat relativně vysoká míra chudoby. Spojené státy
pro mnohé nejsou již jen Hollywood a New York, Katrina znamenala i nový úhel
pohledu na sociální problémy, které zůstaly mnoho let neřešeny.
Tuto problematiku jsem také zvolila z důvodu semestrálního pobytu na
University of New Orleans, kde mají velmi dobře vybavenou knihovnu se speciální
sbírkou materiálů o městě New Orleans od jeho založení až do dnešní doby. Dále jsem
zde navštěvovala kurz zabývající se sociologií katastrof a jejich odborným zhodnocením
přední profesorkou sociologie Shirley Laskou. Během hodin jsme měli možnost setkat
se s lidmi, kteří Katrinu prožili na vlastní kůži a měla jsem tak šanci poznat jejich osudy
před, během i po události, která výrazně ovlivnila jejich životy. Díky těmto rozhovorům
a osobní zkušenosti jsem získala na americkou společnost jiný náhled, než jaký jsem
měla před výměnným pobytem

- velké rasové i socioekonomické rozdíly zde

přetrvávají, a to mnohem silněji, než se to může na první pohled zdát. Vzhledem
k sociální tematice, přímému styku s účastníky i vlastní zkušeností s evakuací během
hurikánu Gustav o tři roky později (kdy jsem na University of New Orleans studovala)
není jednoduché odhlédnout od osobních názorů a především od emocí. V průběhu
hurikánu Gustav jsme byli školou evakuováni do stejného evakuačního zařízení jako
mnoho obyvatel nižších socioekonomických vrstev, přičemž jsem měla opět možnost
seznámit se s jejich prožitky a příběhy, tentokráte však v jiném prostředí a jiné
atmosféře než v bezpečné učebně. Celý evakuační proces je velmi stresující záležitostí a
ani já jsem si v plné míře nedokázala představit, jaké to musí být opouštět svůj domov a
město, které již jednou prošlo protržením hrází, které roku 2008 nebyly zcela opraveny
11
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a není jasné, zda se situace bude opět opakovat. Díky osobním zážitkům si dokážu
mnohem lépe představit, jak to působilo na psychiku lidí a jakou bezmoc museli cítit,
když viděli své domy, které byly smeteny ze země, sami nemohli nic udělat a federální
vláda s pomocí několik dní otálela.
V rámci své diplomové práce bych ráda poukázala na současné problémy
chudoby a nižší socioekonomické třídy ve Spojených státech, kde je míra chudoby je
dokonce jedna z nejvyšších v rámci industriálních států. 1 Svou pozornost zaměřím na
jižanské město New Orleans, kde je chudoba vyšší než národní průměr, a kde se mísí
nižší socioekonomická třída i s rasovým problémem. Jakožto výchozí moment jsem
vybrala právě hurikán Katrinu, který tuto sociální nerovnost odkryl. Cílem mé
diplomové práce je snaha najít odpověď na otázky jak zareagovala vláda a její orgány
na Katrinu a jaká byla situace ve městě v následujících dnech a měsících. Vzhledem
k tomu, že hurikán odhalil sociální problémy a nerovnost, vyvstalo několik otázek.
Bude mít tato skutečnost následky do budoucna?
Změnilo se něco ve vnímání nižších vrstev obyvatelstva a byly provedeny
reformy či přijaty zákony, které by jejich situaci změnily? Jak se podílela přírodní
katastrofa takového rozsahu na odhalení socioekonomických problémů a nerovností,
které však byly ve společnosti přítomny již dlouhou dobu? Jaké mělo toto zvýraznění
problému reálné dopady na situaci nižší vrstvy ve městě a na změnu chování federálních
orgánů?
Práci jsem rozdělila do pěti částí. V první části se budu zabývat sociologickým
pojetím socioekonomické třídy v kontextu přírodních katastrof a jejím propojením
s rasovým aspektem. Druhá část pojednává o socioekonomické třídě v New Orleans
během hurikánu Katrina. Nejde pouze o průběh přírodní katastrofy, ale i jaká lidská
pochybení a rozhodnutí k ní vedla. Kapitolu uzavírá statistické zhodnocení Katriny,
celkové škody a porovnání demografie v následujících letech. Třetí část se zaměřuje na
krátkodobý horizont, a to na federální, státní a městské úrovni. Jedná se také o
bezprostřední reakci federální agentury pro mimořádné události (Federal Emergency
Management Agency, FEMA) a její selhání při poskytnutí efektivní pomoci obyvatelům
New Orleans.
1

Podle metodiky používané U.S. Census Bureau žije ve Spojených státech 12% obyvatel pod hranicí
chudoby, zatímco ve Francii je to pouze 6,1%, v Německu 9,7%, jen ve Velké Británii je toto číslo větší,
17%.
U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division, červen 2006,
http://www.census.gov/hhes/www/poverty/detailedpovtabs.html, poslední přístup 12.10.2009
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Dlouhodobým horizontem se zabývá čtvrtá část, a to opět na mnoha úrovních.
Jedná se o možné změny sociální legislativy v návaznosti na hurikán Katrina, ale také o
nezájem prezidenta George W. Bushe progresivně a dynamicky problém řešit. Na
úrovni města New Orleans se jedná o ostře sledované volby na post starosty a
plánovanou přestavbu postižených oblastí. Poslední část popisuje reakci ostatních států
a možnost odlišného náhledu na světovou supervelmoc, která nebyla schopná postarat
se o vlastní obyvatelstvo.

2

Analýza literatury
Ke své práci jsem použila především anglicky psanou literaturu, neboť v českém

jazyce nevyšly o Katrině téměř žádné publikace. Oproti anglickým publikacím jim však
často chybí sociologický diskurz, bez kterého není možné o Katrině a jejích důsledcích
pro americkou společnost psát.
K získání literatury jsem využila studijního pobytu na University of New
Orleans, kde k tematice mají nepřeberné množství knih, a to především ve
specializovaném oddělení, které se týká pouze problematiky města New Orleans a státu
Louisiana. Bez této sbírky by nebylo možné práci napsat, jelikož zdroje k tomuto
tématu jsou v České republice velmi omezené.
Kromě primárních pramenů jsem nejvíce ocenila knihu Kristin Bates Through
the Eye of Katrina: Social Justice in the United States, 2 která se zabývá sociálními
nerovnostmi ve Spojených státech. Do detailů popisuje situaci z historického,
politického, ekonomického i sociologického hlediska a zabývá se následky, které po
sobě Katrina zanechala, v kontextu místních i federálních problémů. Díky přispění
mnoha odborníků tak kniha poskytuje komplexní náhled na situaci a na sociální
katastrofu, jakou bezesporu Katrina byla.
Podobně dobrou knihou byla i publikace pojednávající o sociálním charakteru
Katriny od profesora sociologie na missourské univerzitě Davida Brunsmy The
Sociology of Katrina: Perspectives on a Modern Catastrophe. 3 Spíše než na historický
kontext se kniha soustředí na průběh Katriny a jejích sociálních dopadů, které souvisí
s rasou,

socioekonomickou

třídou, věkem

2

a

pohlavím.

Kniha

byla

vydána

BATES, Kristin. Through the Eye of Katrina: Social Justice in the United States. Durham: Carolina
Academic Press, 2007
3
BRUNSMA, David. The Sociology of Katrina: Perspectives on a Modern Catastrophe. Boulder:
Rowman and Littlefield Publishers, 2007
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v coloradském Boulderu, kde na místní University of Colorado mají velmi dobrou
katedru sociologie (učí zde i odbornice na problematiku sociálních nerovností
v kontextu s přírodními katastrofami Lori Peek) a kde se Katrinou přímo zabývají,
jelikož sem bylo evakuovaných až 1 700 lidí, univerzita se zabývá výzkumem jejich
aklimatizace a přijetí do místních komunit.
V Boulderu byla vydána i kniha profesora z coloradské univerzity Stanleyho
Eitzena o sociální nerovnosti ve Spojených státech Inequality: Social Class and Its
Consequences. 4 Je zde mnoho zajímavých statistik, průzkumů veřejného mínění a
srovnání, kniha pojednává o nerovnosti od konce druhé světové války a využívá dat ze
sčítání obyvatel, které dle svých potřeb porovnává a sdružuje s jinými daty.
Lehce provokativními tématy se zabývá kniha Johna Browna Childse Hurricane
Katrina: Response and Responsibilities 5 o zodpovědnosti státních a federálních autorit,
které selhaly. Velký důraz je kladen na osobu prezidenta, který byl v době katastrofy na
svém ranči v Texasu, pár dní poté pronesl působivý projev, jehož slova však dodnes
zůstala nenaplněna. Velkým tématem je Bůh a pohled na Katrinu jakožto dílo boží
(tento argument není společný pouze pro příznivce náboženství, oháněli se jím i ženisté
americké armády, The U.S. Army Corps of Engineers, po prolomení hrází, těsně po
Katrině ho zmínila i Hillary Clintonová a jiné politické elity), výrazným rysem
publikace je i etický a morální pohled. Vzhledem k tomu, že většina autorů jednotlivých
kapitol jsou Afroameričané či obhájci občanských práv, je zde cítit skepse a rozladění se
situací nejen v New Orleans, ale s celkovou sociální atmosférou Spojených států.
Kniha napsaná kolektivem reportérů CNN Katrina: State of Emergency

6

obsahuje mnoho zajímavých rozhovorů s lidmi, kteří ve městě zůstali, s politickými
elitami i záchranáři. Publikace je rozdělena do kapitol dle jednotlivých dní, přičemž se
zde popisuje nejen celková situace v New Orleans a ostatních postižených oblastech, ale
také je zde mnoho fotografií, map, statistik a náčrtků pro dokreslení situace.
V češtině jsem použila kapitolu od Kamily Štullerové z knihy o úpadku
amerického federalismu. 7 Uvedená stať se ani tak nezabývá sociálním dopadem
katastrofy, jako spíše selháním na mnoha úrovních vlády a dalších orgánů. Avšak právě
4

EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder:
Paradigm Publishers, 2007
5
CHILDS, John Brown. Hurricane Katrina: Response and Responsibilities. Santa Cruz: New Pacific
Press, 2005
6
CNN. Katrina: State of Emergency. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 2005
7
KOZÁK, Kryštof; RŮŽIČKA, Jan. Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na
prahu 21. století. Praha: Karolinum, 2008
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nedostatek literatury z oblasti sociologie vedl autorku k závěru, že se jednalo pouze o
přírodní katastrofu, s čímž nemohu na základě přečtené literatury souhlasit.
V rámci tisku jsem nejvíce čerpala z internetového archivu deníku „The New
York Times“, který má svou neplacenou databázi přístupnou každému čtenáři. Navíc to
byl právě tento tisk, který zapříčinil roku 2005 debatu o socioekonomické třídě jakožto
možném dělícím aspektu americké společnosti, jelikož se do té doby třída nebrala jako
tak velký rozlišující faktor. Mnoho přispěvatelů bylo během hurikánu ve městě
přítomno, posléze se věnovali rozboru následků a celkové politické situace, a to i
v následujících letech.
Mnoho materiálu jsem také načerpala v rámci hodin předmětu „The Sociology of
Disasters“, kurzu vedeného odbornicí na problematiku nižších socioekonomických
vrstev a katastrof, profesorkou Shirley Laskou. V rámci kurzu jsme detailně rozebrali
situaci s četným přispěním očitých svědků, a to jak z řad žáků, tak z řad postižených
obyvatel, kteří mnohdy přišli o vše. Přínosným bylo i sledování dokumentárních filmů,
jako např. od Spika Leeho „When the Levees Broke“ či amatérské dokumenty, z nichž
některé se ani nedostaly za hranice státu Louisiana.

3

Socioekonomická vrstva ve Spojených státech
Jak jsem naznačovala v úvodu, práce je rozdělena do několika tématických částí.

První okruh se zabývá problematikou socioekonomické vrstvy ve Spojených státech,
spadá sem i její definice a sociologické pojetí. Vzhledem ke specifickému zaměření
práce je nutné dát do kontextu nižší socioekonomickou třídu s přírodními katastrofami,
jelikož tato skupina obyvatel je více postižena a hůř se s následky vypořádává. S tím je
spojený koncept sociální zranitelnosti, který upozorňuje na nerovnoměrné vystavení
určitých vrstev obyvatel přírodním katastrofám. Dále se tato kapitola zabývá rasou,
která bývá ve Spojených státech často za socioekonomickou vrstvu zaměňována. Toto
je dáno do historických souvislostí, což vysvětluje, proč jsou Afroameričané tak často
vnímáni jako chudí. První část je uzavřena pojetím Katriny jako lidské katastrofy –
ačkoliv se hurikán řadí do přírodních katastrof, byla to lidská rozhodnutí a pochybení,
která způsobila rozsáhlé záplavy města a vysoký počet ztrát, a to jak na životech, tak
materiálních škod.
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3.1 Definice socioekonomické vrstvy
Podle známé socioložky Karen Rosenblum „rodilí Američané téměř nikdy
necharakterizují svou společnost v rámci označení „třída“. Jinými slovy, třída není
významnou kategorií kulturního diskurzu v Americe.“ 8 Až Katrina Spojeným státům a
celému světu nemilosrdně ukázala to, co se většinová americká společnost snažila léta
přehlížet: problém chudoby a sociální stratifikace ve vlastní zemi. Obrázky naříkajících
lidí nebyly pořizovány během tsunami v Thajsku o pár měsíců dřív či při jiné
humanitární katastrofě ve Třetím světě, byly vyfoceny a natočeny v Americe, zemi
nekonečných možností.
Více než kdekoliv jinde ve světě považují Američané úspěch a neúspěch za
výsledek individuálního snažení a neberou v úvahu širší sociální a ekonomické síly,
diskriminaci či jiné příčiny nezaměstnanosti. Ti, co ve společnosti neuspěli jsou
považováni za neschopné a celkově se věří, že socioekonomické rozřazení je výsledek
osobních postojů - pouze nedostatek úsilí a píle stojí za chudobou. 9 Mnoho Američanů
si myslí, že chudí lidé jsou chudí proto, že nechtějí pracovat a jsou líní, což si myslí
celých 60% bílých obyvatel Spojených států. 10 Ale polovina z počtu chudých je buď
příliš mladá nebo příliš stará na práci (chudoba nejvíce postihuje právě obyvatele
s nízkým či vysokým věkem). Druhá polovina pracuje alespoň půl roku při sezónních
pracích či během příležitostné výpomoci. Podle americké antropoložky a profesorky na
University of California in Los Angeles Sherry Ortner chudí lidé pracovali roku 2002 o
téměř 5% více než roku 1989, avšak jejich ohodnocení tomu nebylo adekvátní. Tím
potvrdila, že během Clintonovy éry chudí, ale i střední třída sice pracovali více, ale za
celkově méně peněz. 11 Na trvalejší práci často nemají základní vzdělání ani kvalifikaci,
navíc práce, které zastávají, jsou velmi dočasné bez možnosti návaznosti, což s sebou
nese neustálé hledání dalšího zaměstnání.

8

ROSENBLUM, Karen. The Meaning of Difference: American Constructions of Race, Sex and Gender,
Social Class, and Sexual Orientation. New York: The McGraw-Hill Companies, 2003, s. 22
9
Avšak ačkoliv Američané mají tendence třídní rozdíly vidět v hranicích píle a úsilí, po Katrině byli
nuceni si připustit, že počet lidí, kteří zemřeli, nebyl důsledkem individuálního selhání, ale chybou
systému.
ALTER, Jonathan. The Other America: An Enduring Shame. Newsweek, 19.9.2005, roč. 146, č. 12, s. 22
10
Výzkum veřejného mínění o Bushově pomoci městu, The Pew Research Center for People and the
Press: Two in Three Critical of Bush´s Relief Efforts, The Pew Research Center, 8.9.2005,
http://people-press.org/report/255/two-in-three-critical-of-bushs-relief-efforts, poslední přístup
22.11.2009
11
ORTNER, Sherry. What Is Social Class?, in: ROSENBLUM, Karen. The Meaning of Difference:
American Constructions of Race, Sex and Gender, Social Class, and Sexual Orientation. New York: The
McGraw-Hill Companies, 2003, s. 135
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Spojené státy jsou spoutány třídními rozdíly více než kterýkoli jiný stát Západní
Evropy, s výjimkou Británie. 12 Dle Michaela Yatese, profesora ekonomie na University
of Pittsburgh si „Američané myslí, že ačkoliv je jejich země místem neobyčejných
možností, záznamy svědčí o opaku. Amerika je více statická společnost než kterákoliv
jiná. Na dítě přechází 45 – 60% 13 rodičovských peněz a výhod. To je důvod, proč vyšší
třídy jsou tak úspěšné v udržování určitého standardu.“ 14 Standardem se obecně myslí
určitý způsob života, vzdělání a výhody, které ze způsobu života rodičů plynou, jako
např. společenské konexe.
Až do roku 2005 nebylo téma třídy v popředí zájmu médií, s ohledem na jiné
události, které hýbaly Spojenými státy. Poté ale deník „The New York Times“ 15
12

Třídní spoutaností se myslí ne taková prostupnost mezi třídami, co se např. sňatků týče a obecně
stykem s jinou vrstvou společnosti.
ORTNER, Sherry. What is Social Class? In: ROSENBLUM, Karen. The Meaning of Difference:
American Constructions of Race, Sex and Gender, Social Class, and Sexual Orientation. New York: The
McGraw-Hill Companies, 2003, s. 136
13
Ředitelka programu na snižování ekonomické propasti mezi rasami (Closing the Racial Wealth Gap
Initiative), Meizhu Lui ve své knize uvádí, že až 80% rodičovských peněz přechází na potomky.
Vzhledem k tomu, že se tak děje již po desetiletí, je to jeden ze základů nerovnoměrného rozdělení
vlastnictví mezi rasami.
LUI, Meizhu. The Color of Wealth: The Story Behind the U.S. Racial Wealth Divide. New York: The
New Press, 2006, s. 8
14
YATES, Michael. More Unequal: Aspects of Class in the United States. New York: Monthly Review
Press, 2007, s. 16
15
V květnu roku 2005 se The New York Times zabýval problematikou socioekonomické třídy z mnoha
úhlů:
SCOTT, Janny. Class Matters: Social Class and Health Care System in the United States of America. The
New York Times, 16.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/16/national/class/HEALTHFINAL.html?scp=4&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
LEWIN, Tamar. Class Matters. Social Class in the United States of America. The New York Times,
19.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/19/national/class/DELLAFINAL.html?scp=8&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
LEWIN, Tamar. Class Matters: Social Class and Marriage in the United States of America. The New York
Times, 19.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/19/national/class/MARRIAGEFINAL.html?scp=2&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
GOODSTEIN, Laurie. Class Matters: Social Class and Religion in the United States of America. The
New York Times, 22.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/22/national/class/EVANGELICALSFINAL.html?scp=14&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
GLATER, Jonathan. Class Matters: Social Class and Military in the United States of America. The New
York Times, 22.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/22/national/class/MILITARYFINAL.html?scp=18&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
EGAN, Timothy. Class Matters: Social Class and Education in the United States of America. The New
York Times, 24.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/24/national/class/BLUECOLLARFINAL.html?scp=16&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
De PALMA, Antony. Class Matters: Social Class and Immigration in the United States of America. The
New York Times, 26.5.2005,
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zveřejnil několik článků o socioekonomickém statusu a třídním dělení, kterými se pak
zabývaly i jiné deníky, což dokazuje nově nabytou důležitost konceptu sociálního
postavení a poukázalo to na rozevření nůžek, k jakému v USA došlo v posledních
desetiletích během Clintonovy éry, kdy sice státní rozpočet byl v plusových číslech, ale
nerovnováha v oblasti příjmů se zvětšovala. Dalším faktorem pro rozšíření propasti ve
společnosti byly Bushovy daňové škrty, ze kterých měly užitek především bohaté
vrstvy.
Dle definice socioekonomická třída zahrnuje obecně ty, kteří patří do stejné
skupiny v rámci společnosti, neboť spadají do podobného ekonomického prostředí. Co
se rozdělení týče, nemá třída v sociologii jednotné dělení, avšak nejvíce citované práce
jsou od Karla Marxe a Maxe Webera.
Karel Marx popisuje dělení společnosti do skupin jako fenomén „moderní“ doby
(první polovina 19. století) v návaznosti na raný kapitalismus, který je spojen
s industrializací, čímž vznikaly nové elity, které nahrazovaly tradiční aristokracii.
Přívržencem tohoto dělení byl např. W.E.B. Dubois, který sem zakomponoval i rasu:
černí byli vydíráni bílými kapitalisty, ať už v době otroctví nebo jakožto osvobození
otroci. Tím, že zástupci Marxova učení nebyli obecně ve své době (20. a 30. léta 20.
století) příliš v oblibě, zůstal argument sociální třídy nepovšimnut po několik desetiletí a
na pořadu dne bylo především téma rasy, 16 která Amerikou hýbala více.
Dále existuje ještě Weberovo dělení, jehož hlavní argument se opírá o moc a
tudíž třídy, stavy a strany jsou projevy distribuce moci ve společnosti. Socioekonomická
třída je skupinou lidí, která si je podobná co se týče majetku, moci a prestiže. Toto
dělení je více využíváno, jelikož se nevztahuje pouze na prostředky (means of
production) a majetek, ale zahrnuje právě i aspekty sociální, jakými jsou moc, sociální
postavení, úroveň vzdělání, hodnoty a životní styl. Jak řekl sociolog a autor knihy o
sociálním rozvrstvení ve Spojených státech Joseph Kahl, „lidé, kteří mají určitý styl

http://www.nytimes.com/2005/05/26/national/class/MEXICANSFINAL.html?_r=1&scp=12&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
STEINHAUER, Jennifer. Class Matters: Social Class and Status Markers in the United States of America.
The New York Times, 29.5.2005,
http://www.nytimes.com/2005/05/29/national/class/CONSUMPTIONFINAL.html?scp=6&sq=social%20class&st=cse, poslední přístup 11.11.2009
16
ZWEIGENHAFT, Richard; DOMHOFF, William. Blacks in the White Establishment?: A Study of
Race and Class in America. New Haven: Yale University Press, 1991, s. 138
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života mají tendence kontaktu či interakce s lidmi stejného životního standardu… Lidé
se cítí dobře „mezi svými“.“ 17
V polovině 50. let a později ještě na konci 80. let byla klasifikace zdokonalena
Josephem Kahlem a Denisem Gilbertem, 18 kteří přišli s modelem, který obsahuje šest
skupin a je dnes v americké sociologii nejpoužívanější. 19
1. Elita
Elita je na vrcholu pomyslného žebříčku. Tvoří 1% americké společnosti,
avšak vlastní tolik majetku, kolik 90% zbylé populace. 20 Jsou to většinou
politické rodiny, tradiční průmyslníci, bankéři, vlastníci celonárodních
médií, tj. lidé se širokým vlivem na americké obyvatelstvo. Část této třídy
tvoří i lidé, kteří se sami vypracovali až do této skupiny, tzv. „nouveau
riche“.

Tato

podskupina

bývala

tou

první

opovrhována,

jelikož

neabsolvovala nejprestižnější školy a neměla dané společenské konexe. To
platilo především o lidech, kteří zbohatli v oblasti Texasu na ropě. Dnes se
toto použití používá řidčeji, s ohledem na nově zbohatlé lidi v oblasti Silicon
Valley, kteří si své peníze zasloužili dlouholetou prací s velkým přínosem
pro široké obyvatelstvo, především v technologické oblasti.
2. Vyšší střední třída
Lidé z této třídy často vedou nadnárodní korporace, které jsou vlastněny
elitou, případně mají své menší firmy, patří sem i lékaři, právníci a inženýři.
Je to právě tato třída, která je symbolem „vypracovanosti“ (self-made man),
ve Spojených státech tvoří 15% obyvatel.
3. Nižší střední třída
Tato socioekonomická třída tvoří 34% a jedná se především o nižší
management, učitele, a „white-collars.“ Vzhledem k tomu, že mají na rozdíl
17

HODGES, Harold. Social Stratification: Class in America. Cambridge: Schenkman Publishing Copany,
1964, s. 13
18
Dále se ještě používají typologie Josepha Hickeyho a Leoparda Beeghleyho. Obě vesměs kopírují
Gilbertův model, ale obsahují pouze pět dělení. Podle Hickeyho jsou to: Elita, Vyšší střední třída, Nižší
střední třída, Pracující a Chudí. Podle Beeghleyho jsou to Extrabohatí, Bohatí, Střední třída (tvořící skoro
50% populace), Pracující a Chudí.
19
HENSLIN, James. Sociology: A Down-to-Earth Approach. Boston: Pearson, 2009, s. 280
20
EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder:
Paradigm Publishers, 2007, s. 2
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od manuálně pracujících alespoň bakalářské vzdělání (Bachelor of Arts),
mají relativně vysokou šanci dostat se výš po společenském žebříčku. Rozdíl
mezi touto skupinou a manuálně pracujícími je velmi rozostřený a méně
jasný než mezi ostatními třídami. Hlavní rozdíl od manuálně pracujících je
právě vzdělání.
4. Manuálně pracující
Manuálně pracující zastupují 30% obyvatel Spojených států, jde především o
méně kvalifikované práce, které nejsou vždy zaručené a stálé, také sem
spadají lidé, kteří pracují ve službách. Vzhledem k dosažení pouze
středoškolské úrovně vzdělání zde není taková šance vzestupu po žebříčku,
navíc lidé přestavující tuto socioekonomickou třídu jen málo mění
zaměstnání, jelikož většina z nich si je velmi podobná a velmi rutinní. Kvůli
tomu, že zaměstnání nejsou stálá, preferují manuálně pracující práci v rámci
stejné firmy, s možnými přesuny na jiné pozice. Spíše než aby sami dávali
příkazy, tak je poslouchají.
5. Chudí pracující
Obyvatelé Spojených států, kteří spadají do této třídy pracují na
nekvalifikovaných postech s nízkým platem, především v dočasných a
sezónních pracích. Většina z nich ani nedokončila střední školu a často mají
problémy s částečnou negramotností. Tvoří 16% populace a většinou ani
nechodí volit, neboť v jejich očích se změnou strany pro ně nic nezmění.
Tato třída využívá jako jeden ze svých „příjmů“ i potravinové lístky (food
stamps), které jsou pro ně vydávány.
6. Spodina
Spodina žije nejčastěji v centrech měst a téměř nemá konexe na pracovní trh,
tudíž její možnost vzestupu po žebříčku je téměř nulová. Spadá sem přibližně
4% americké populace. Tato socioekonomická třída je výsledkem
postindustriální ekonomiky: v dřívějších dobách by tato skupina pracovala
na farmách, v dolech, jednalo by se o nadšence, kteří by se z mnoha
odlišných důvodů stěhovali na Západ, atd.
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Spojené státy jsou velmi rozdělenou společností s nižší třídní prostupností než je
tomu v ostatních industriálních zemích, stejně tak je tomu i s nerovnoměrným
rozdělením příjmů. Ačkoliv není socioekonomická třída pojmem, do kterého se
americká společnost sama zařazuje, určuje postavení v rámci sociálního žebříčku
aspekty každodenního života. Jak napsal Alexis de Tocqueville ve své knize
Demokracie v Americe, model Spojených států (jakožto země s rovnějšími příležitostmi
a s demokratičtější společností) by se měl stát modelem pro Evropu. Avšak 170 let od
vydání knihy bych toto tvrzení neviděla příliš optimisticky. Spojené státy nejsou
v těchto dvou aspektech před Evropou, v sociální otázce je na tom Evropa mnohem
lépe, možná právě díky odlišnému systému a jinému pojetí sociální politiky.
Naopak v evropském prostředí je socioekonomická třída velmi citlivou
záležitostí. Je to především z důvodu, že chudoba a bohatství hrály v evropské historii
větší roli než ve Spojených státech. Status byl vždy hnacím motorem lidské motivace
(jak v Evropě, tak v Americe) a byl trvalým zájmem politiky. Dle českého sociologa
Igora Tomeše může vést sociální rozvrstvení za určitých okolností k „politické
radikalizaci, vzniku totalitních ideologií a společenské destrukci.“ 21 Svůj podíl na
odlišném chápání sociálních vrstev hraje tradičně silná křesťanská víra, ve střední a
východní Evropě zanechává stopy v chápání rovnosti i socialismus.
Ve své diplomové práci se zaměřím především na poslední tři třídy z výše
uvedeného dělení, které dohromady tvoří polovinu obyvatel Spojených států, v New
Orleans je toto číslo ještě vyšší, a to 58% populace, z čehož 28% pod hranicí chudoby 22
a v některých oblastech dokonce více jak 40%. 23
Federální vláda definuje hranici chudoby částkou 9 827 amerických dolarů ročně
pro jednotlivce, případně 15 219 dolarů pro jednoho rodiče se dvěma dětmi, 24 pro
čtyřčlennou rodinu je dělící hranicí příjem 22 050 dolarů. 25 Nicméně definice
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TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 1996, s. 126
EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder:
Paradigm Publishers, 2007, s. 78
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BROWN, Michael. Katrina´s Aftermath. In: CHILDS, John Brown. Hurricane Katrina: Response and
Responsibilities. Santa Cruz: New Pacific Press, 2005, s. 96
24
SANDALOW, Marc. Katrina Thrusts Race and Poverty onto National Stage. San Francisco Chronicle,
23.9.2005,
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/09/23/MNG64ESMPQ1.DTL, poslední přístup
11.11.2009
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WIGHT, Vanessa R. Facts About Low-Income Children. Zpráva ze stránek Národního centra pro děti
žijící v chudobě (National Center for Children in Poverty), listopad 2009,
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nezahrnuje regionální rozdíly životních nákladů a je nastavena velmi nízko, proto lidé
vydělávající i dvojnásobek můžou být chudobou stále ohroženi.

3.2 Socioekonomická vrstva a vnímání přírodních katastrof
Přírodní katastrofy jsou považovány za dílo matky přírody či zásah vyšší moci a
často jsou přehlíženy jako následek lidské činnosti. Katastrofy však nepostihují všechny
obyvatele rovnoměrně, lidé z nižších socioekonomických tříd jsou více náchylní k újmě
než bohatší spoluobčané. Tento fakt je zapříčiněn polohou míst, kde chudší lidé žijí, ale
také nedostatkem prostředků k evakuaci i následné rekonstrukci. Jsou to právě chudé
vrstvy obyvatel, které mají největší ztráty na životech i majetku při většině přírodních
katastrof. 26 Celkově tato skupina zažívá i větší stres po katastrofě, kdy se více než
bohaté a střední vrstvy obávají ztráty zaměstnání – často pracují na pozicích (služby,
méně kvalifikované posty, atd.), které po katastrofě nemusí být znovu otevřeny a které
jsou placeny od hodiny, tudíž během katastrofy nedostávají plat. Podobně tomu bylo i
s prácí po Katrině, kdy nejvíce nezaměstnaných osob bylo v sektoru služeb.
Socioekonomické faktory jsou důležité i během období po úderu přírodní
katastrofy. Chudí obyvatelé také mnohem častěji bydlí v mobilních domech, které jim
jsou poskytnuty federálními orgány, do kterých se vyšší vrstvy nestěhují, neboť mají
prostředky k pronájmu či k cestě do jiného státu k příbuzným. Lidé z vyšších vrstev
mají zpravidla více zkušeností s byrokracií, zatímco nižší vrstvy často ani nevěděly, že
se dá zažádat o finanční či jinou pomoc. Vzhledem k tomu, že míra pojištění domů a
majetku je mnohem nižší než u bohatších vrstev, často se jim nedostalo adekvátní
náhrady.
Dle Lori Peek, odbornice na sociologii a přírodní katastrofy a profesorky
sociologie na University of Colorado, „jsou přírodní katastrofy dílem sociálního,
politického a ekonomického prostředí, stejně tak i přírodních událostí, které je
způsobují.“ 27 Přírodní katastrofy jsou v dnešní době totiž spíše sociálním fenoménem,
nežli pouhým dílem přírody – zemětřesení, hurikány, tsunami, atd. byly na Zemi vždy
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Podobným příkladem bývají i zemětřesení, která sice postihnou všechny části města, ale více škody
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PEEK, Lori. Poverty and Disasters in the United States: A Review of Recent Sociological Findings.
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přítomné, avšak ztráty na životech způsobují rozhodnutí, která udělal člověk: vystavit
město pod hladinou světového oceánu, pod sopkou či na styku dvou tektonických desek.
U Katriny (a později i během hurikánu Rita) také rozhodla individuální životní
zkušenost s předchozími hurikány (tzv. hurricane veterans), bankovní konto, poloha
domu atd. Ve spojitosti s katastrofami se často mluví o pojmu „vulnerability“
(zranitelnost), což je „schopnost předejít, zvládat, odolávat a zotavit se z následků
katastrofy.“ 28 Toto slovo bylo klíčovým v rozboru následků Katriny v New Orleans a
v plánování nových evakuačních plánů, jelikož právě obyvatelé města s vyšším
faktorem zranitelnosti nejvíce trpěli.
Co se vnímání následků pohrom týče, chudší vrstvy obyvatel vnímají hrozby
vážněji, a to především z důvodů možné absolutní ztráty celého majetku. Často je jejich
dům jediným, co mají a přijít o střechu nad hlavou tedy znamená přijít fakticky o vše.
Měsíc po Katrině si hodně lidí ze střední třídy (a výše) již hledalo trvalé bydlení,
případně stále bydleli v hotelech, které si platili ze svých úspor. Na rozdíl od této
skupiny ale chudí obyvatelé a spodina přišli opravdu o vše. Jejich jediným majetkem tak
po úderu hurikánu zůstalo oblečení, ve kterém přečkali Katrinu v Superdomu a nic
jiného nevlastnili a byli plně závislí na pomoci vládních orgánů. 29
Zásadní ironií osudu bylo i načasování Katriny, která udeřila 29. srpna, tedy
pouhé dva dny před výplatou pro manuálně pracující nižší třídu a pro výdej
potravinových lístků. I to zvýšilo nemožnost se evakuovat a zhoršení podmínek pro
přípravu na příchod hurikánu. 30 Jelikož samotné rozhodnutí zůstat ve svém domě je
velmi nákladné, jedná se o potraviny na několik dní a různá technologická zařízení
(rádio na baterky, svítilny, atd.), zásoby léků, zatlučení oken, atd.
Jak je možné vidět, sociální status a postavení jsou propojeny s vnímáním
katastrofy. Přírodní katastrofy mají tendence odhalovat nerovnosti ve společnosti a
upozornit na ně, čímž vzniká vyšší pravděpodobnost, že se jimi bude vláda i obyvatelé
více zabývat. I co se týče Katriny, záleží především na federální vládě, zda přijme
legislativní opatření, která by pomohla míru chudoby snížit a zda podnikne kroky, které
by zabránily tak velkému poničení města při dalším hurikánu.

28

Ibid.
BRUNSMA, David. The Sociology of Katrina: Perspectives on a Modern Catastrophe. Boulder:
Rowman and Littlefield Publishers, 2007, s. 102
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LASKA, Shirley. Social Vulnerabilities and Hurrican Katrina: An Unnatural Disaster in New Orleans.
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3.2.1 Koncepty sociální zranitelnosti a odolnosti
Velmi používaným konceptem v souvislosti s nižší socioekonomickou vrstvou
v New Orleans a přírodní katastrofou je aspekt tzv. „social vulnerability“ (sociální
zranitelnost), neboli „nerovnoměrné vystavení riziku spojeného s nerovným přístupem
ke zdrojům.“ 31 Většina populace New Orleans neměla prostředky k tomu, aby opustila
město. Nejedná se jen o automobil, mnoho obyvatel nemělo ani kam jít, jelikož strávili
celý život v New Orleans a neměli jinde žádné rodinné příslušníky ani finance potřebné
k tomu, aby se ubytovali v hotelech. 32
Tato zranitelnost není rovnoměrná a záleží na mnoha faktorech. Například
chudší komunity či komunity, které sdružují menšiny, nemají nikdy takové politické
zastoupení v místní radě a tím pádem dostávají nižší prostředky na rekonstrukci svých
čtvrtí. Důvodem je nižší účast ve volbách, kdy je méně obyvatel nižšího
socioekonomického statusu registrováno k volbám. Profesorka sociologie z University
of New Orleans a expertka na chování obyvatel při přírodních katastrofách Shirley
Laska tvrdí, že „v každé fázi katastrofy – přípravě, průběhu, následcích, odpovědi
politických elit a rekonstrukci – jsou rozhodnutí, kdo přežije a kdo ne, dána víceméně
„sociálním kalkulem“.“ 33 Tím se myslí faktory, které přispívají k oslabení určité části
populace, které pak během katastrofy nejvíce trpí a která má nejvíce dlouhodobé
následky.
Těmto faktorům se také říká „axes of vulnerability“ (průsečík zranitelnosti) a
platí, že čím více těchto aspektů, tím větší je pravděpodobnost horších následků
katastrofy.
1. Chudoba
Chudoba je nejvíce znatelným aspektem, jelikož chudí lidé nemají
prostředky na hladký průběh žádné z fází katastrofy, spolu se špatnou
polohou chudinských čtvrtí (v případě města New Orleans). Později jsou
„opomenuti“ během rekonstrukce a v přerozdělování financí.

31

Ibid., s. 16
Louisiana patří na první místo co se imobility svých obyvatel týče. V celonárodním srovnání je na
prvním místě s populací narozenou v Louisianě, a to 79% (průměr USA je 60%).
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2. Menšinový status (ačkoliv v New Orleans jsou Afroameričané většinou)
V New Orleans je rasa velmi úzce propojena se třídou, a proto platí, že
černošské obyvatelstvo je již od počátku znevýhodněno, co se vypořádávání
s hurikánem týče. V druhé polovině 20. století ve Spojených státech proběhl
tzv. „white flight“, kdy se bílí obyvatelé stěhovali z centra města buď na
okraj nebo za jezero Pontchartrain a v srdci města zůstali chudí lidé jiné
barvy pleti. Rasa je proto důležitá, ve společnosti je stále někde zakořeněna
diskriminace a systém bílé nadřazenosti. 34
3. Věk
Věk a fyzický stav jsou vždy určujícím faktorem během přírodních katastrof.
Ačkoliv populace nad 60 let tvoří v New Orleans pouze 15% celkového
obyvatelstva, z celkového počtu mrtvých tvořili celých 70%. 35 Nejen, že
mají méně síly, ale pokud jsou umístěni v domech s pečovatelskou službou a
podobných institucích, jsou závislí na personálu a v pokročilém věku jsou
často odevzdáni osudu. V případě přesunu na jiné místo reagují na tyto
změny velmi citlivě a mnohdy se nechtějí a nedokáží přizpůsobit. Velkým
důvodem, proč se starší lidé z města neevakuovali, bylo nepřijímání zvířat do
míst, kde se evakuovaní bez možnosti jiného ubytování sdružovali. Pro
mnoho lidí bylo zvíře jediným společníkem a nechtěli ho nechat v domě,
proto se rozhodli zůstat a přečkat hurikán ve městě. Nyní se již
v evakuačních plánech se zvířaty počítá, což bylo vidět během evakuačního
procesu během hurikánu Gustav, kdy byla vytvořena speciální místa pouze
pro lidi s domácími mazlíčky.
4. Pohlaví
Během přírodních katastrof jsou ženy více zranitelné. V době krize (ať se
jedná o přírodní katastrofu či válku) se více upevňují tradiční role ve
společnosti (a to i v rodinách, kde tyto role nebyly nikdy rozděleny či
dodržovány), kdy hlavní pozornost je zaměřena především na mužskou část
populace (vojáci, záchranáři, vedení jednotlivých organizací, které je
34
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převážně tvořeno muži, přestavba města, atd.). Dle výzkumu 36 navíc
v podobných stresových a kritických situacích dochází ke zvýšenému
sexuálnímu zneužívání a domácímu násilí. Zatímco ženy ze střední třídy
však mají prostředky k opuštění partnera násilníka, ženy z nižších sociálních
vrstev tyto možnosti nemají a často jim nezbývá nic jiného než s násilníkem
zůstat.
Sociální zranitelnost není konceptem posledních let. Ačkoliv se o tomto aspektu
až do 90. let téměř nemluvilo (přírodní katastrofy se do té doby braly pouze jako dílo
přírody a vyšší moci, sociální faktor nebyl do problematiky příliš zakomponován),
zranitelnost komunit je problémem, který má své kořeny v minulosti, kdy se lidé
stěhovali do záplavových oblastí a spoléhali se výhradně na technické zajištění a jiné
lidské vymoženosti, které však v době silného nárazového větru selhaly.
Druhým konceptem, který se zaměřuje na vnímání katastrof je tzv. „resilience“
(odolnost), neboli „schopnost komunity či regionu vyrovnat se s katastrofou bez větších
následků.“ 37 Do této skupiny patří informovanost lidí o blížící se katastrofě, prostředky
pro zvládnutí průběhu, pojištění nemovitostí, místní krizový management, vysoká míra
interakce v rámci komunity. Zatímco zranitelnost je pojmem spíše pro popis sociálních
podmínek, odolnost města je více spojena s přírodními faktory a její udržitelností
(„concept of sustainibility“).
Oba koncepty se vzájemně doplňují, neboť zvýšení odolnosti znamená snížení
zranitelnosti. V New Orleans se však uplatnil více první koncept, jelikož náchylnost
města ke zkáze byla velmi vysoká, a to jak díky technickým zařízením (hráze,
přečerpávající pumpy, poloha města), tak demografii města.

3.3 Propojení rasy a socioekonomické vrstvy ve Spojených státech
Větším dělícím mechanismem než je socioekonomická vrstva, je v americké
společnosti rasa, která však občas bývá chybně za třídu zaměňována. Klasickým
stereotypem je tvrzení, že lidé jiné barvy pleti jsou chudí a bílí občané jsou na tom
35
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36
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dobře. Jak shrnuje Karen Rosenblum ve své knize, všeobecné mínění většiny
Američanů, „stejně jako slovo americký/neamerický je chápáno často jako bílý/nebílý,
existuje i dichotomie, kdy střední třída/chudí symbolizují bílé/nebílé.“ 38
Bezprostředně po Katrině se vyrojila řada otázek, například proč jsou
Afroameričané v průměru několikanásobně chudší než jejich bílé protějšky? Proč jsou
to právě oni, kdo bydlí v nevyhovujících podmínkách? Vynořila se řada diskusí o
historickém vývoji a jeho důsledcích a rozborů, kdo je vlastně na vině.
Ve Spojených státech je z historického hlediska sociální třída spojená s rasou a
jak řekl i sám prezident George W. Bush, „…chudoba má své zakořenění v rasové
diskriminaci, která odřízla generace našich spoluobčanů od příležitostí této země. Máme
proto povinnost postavit se chudobě důsledným zákrokem… Přehoupněme se tedy přes
toto dědictví nerovnosti!“ 39 Je to právě bílá rasa, která vytvořila rasismus a tím tak
podhoubí pro sociální nerovnost. „Bílé instituce nerovnost vytvořily, udržely a nyní ji
musí opět odstranit.“ 40 Souvislosti mezi třídou a rasou podporují i výsledky sčítání lidu
roku 2004, podle kterého je průměrný příjem bílé rodiny 54 061 amerických dolarů,
zatímco u obyvatel afroamerického původu je to pouze 35 853 dolarů 41 (u obyvatel
hispánského původu je průměrný příjem 35 401 dolarů).
Toto propojení má ve Spojených státech dlouhou tradici – přes otroctví,
nezískání půdy po osvobození otroků, tzv. „zákony Jima Crowa,“ 42 poválečné programy
zvýhodňující bílé spoluobčany, až po segregaci ve vzdělávacích institucích. Jak správně
řekl roku 1903 W.E.B. DuBois, rasová linie se stala problémem 20. století 43 a ani v 21.
století není tato otázka definitivně vyřešena.
Klíčovým pojmem pro vzestup na sociálním žebříčku je vzdělání, a proto je pro
Afroameričany důležité, aby měli odpovídající učenost pro zlepšení sociálního statusu a
37
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Social Class, and Sexual Orientation. New York: The McGraw-Hill Companies, 2003, s. 23
39
George W. Bush o chudobě, 15.9.2005, New Orleans:
http://www.cnn.com/2005/POLITICS/09/15/bush.transcript/, poslední přístup 29.9.2009
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Paradigm Publishers, 2007, s. 54
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Tzv. „zákony Jima Crowa“ označuje zákony přijaté mezi lety 1876 – 1964, které de jure ukotvily
rasovou segregaci. Ačkoliv tyto zákony byly zrušeny před mnoha desetiletími, neviditelné bariéry pořád
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životních podmínek. 44 Při dosažení dobrého vzdělání by se rozdíly, tvořené po několik
staletí, začaly smazávat. Problémem ale bývá pro mnohé neustále začarovaný kruh.
V chudinských čtvrtích jsou nevyhovující školy, které dětem nezaručí vstup do lepšího
světa.
Argument o důležitosti vzdělání podporuje i sociolog a profesor z Harvardu
William J. Wilson, který tvrdí, že postavení afroamerických obyvatel bylo ve Spojených
státech vždy dáno úrovní vzdělání. Tím, že se tato úroveň zlepšuje, přestává být rasa tak
dominantním jevem a na její místo nastupuje socioekonomická třída. Velmi
kontroverzním tvrzením se stal Wilsonův výrok, že „rasa není již tak důležitá jako
bývala,“ 45 což v době publikace knihy (1978) bylo opravdu odvážné tvrzení, se kterým
by se i dnes, třicet let po vydání, dalo polemizovat. Jeho bílí kolegové, kteří se též
zabývali socioekonomickým dělením, mu dávali zapravdu, zatímco kolegové tmavé
barvy pleti s ním zásadně nesouhlasili. Avšak aspekt rasy a socioekonomické třídy se
nemusí vylučovat. Tyto jevy jsou naopak často úzce provázány, což dokazuje i tvrzení
sociologa Richarda Zweigenhafta, který se zabývá tématem provázanosti rasy a třídy, že
„třída se sice stává více důležitou, ale to neznamená, že rasa se stává méně důležitou.“ 46
Všeobecným předsudkem také je, že nejvíce chudých je mezi obyvateli s tmavou
barvou pleti (černoši a Hispánci). V celkovém součtu americké populace je nejvíce
chudých lidí mezi bílými obyvateli, protože ti tvoří většinu populace. Tudíž z celkového
počtu 37 milionů chudých lidí je 57% bílých, 20% Afroameričanů, 20% Hispánců a 3%
procenta tvoří lidé s asijským původem. 47
Konceptem, který propojuje rasové aspekty s přírodní katastrofou je tzv.
„disaster racism“ (rasismus během katastrofy), který v sobě spojuje paniku a stres, které
během pohromy vznikají, zájem pouze o sebe sama a strach z těch „druhých“. Ačkoliv
44

Úroveň vzdělání mezi afroamerickou populací se zlepšuje, avšak oproti bílým občanům je toto číslo
stále nízké. Trvale však nejvyšší čísla v oblasti vzdělání vykazují obyvatelé s asijskými kořeny.
Roku 1998 mělo bakalářské vzdělání 14% obyvatel afroamerického původu, 29% bělochů a 50%
obyvatel s asijskými kořeny.
Roku 2008 se tato čísla navýšila, a to na 20% Afroameričanů, kteří ukončili bakalářská studia, 33%
bělochů a 53% obyvatel s asijskými kořeny.
Sčítání obyvatel, údaje o vzdělání za rok 1998:
http://www.census.gov/Press-Release/cb96-148.html, poslední přístup 2.1.2010
Sčítání obyvatel, údaje o vzdělání za rok 2008:
http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/education/013618.html, poslední přístup
2.1.2010
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rasismus v americké společnosti stále přetrvává, je v běžném životě relativně pod
kontrolou. Avšak během takové události, jakou bezesporu přírodní katastrofa je, se na
povrch mnohem snadněji dostávají negativní postoje. A ve chvíli, kdy se do oblasti
dostanou média, je celý obraz katastrofy ještě pozměněn.

3.3.1 Propojení rasy a socioekonomické vrstvy v New Orleans
Bylo tolik chudých lidí tmavé barvy pleti postiženo následky Katriny proto, že
byli chudí, nebo proto, že byli černí? Byla by reakce a pomoc odlišná, pokud by se
jednalo o bílé čtvrti? Je prezident Bush skrytu duše rasista 48 nebo „pouze“ neschopný?
Během povodní, které bezprostředně následovaly po příchodu Katriny, kdy se
protrhly hráze, se často mluvilo o rasismu, který údajně zapříčinil sociální zkázu. Rasa a
třída jsou v New Orleans hodně propojené a díky velkému zapojení médií 49 se mělo
určitou dobu za to, že důvodem, proč byli lidé ponecháni svému osudu, byla odlišná
barva kůže. To bylo umocněno právě i neuváženým výrokem K. Westa a jiných
známých osobností, které svalovaly vinu za pomalou odpověď právě na rasové dělení
společnosti. „Kdyby bílí bohatí lidé stáli se sekyrami na střechách svých domů
v Hamptons 50 , nemám pochyb, že by vzduchem létaly helikoptéry, které by se je snažily
zachránit a vláda by neotálela s pomocí,“ pronesl za všechny herec Colin Farell. 51
Je zajímavé si povšimnout, jak jednotlivé rasy vnímají selhání pomoci
v souvislosti právě v rasovém kontextu. Organizace zabývající se statistikami veřejného
48

Prezident George W. Bush byl několikrát obviněn z rasismu, nejznámější je pravděpodobně výrok
rappera Kanye Westa ze 2. září pro televizní stanici NBC, kdy při přímém přenosu benefičního koncertu
pro oběti postižené hurikánem Katrina prohlásil: „George Bush doesn´t care about black people.“ Ačkoli
bylo vysílání okamžitě přerušeno, tato slova slyšely miliony Američanů. Westův výrok se nedá považovat
za akademický, nicméně upoutal pozornost médií i akademického světa a následně tato věta upoutala
pozornost sociologů, kteří propojují Katrinu, neschopnost vlády a možný rasismus či sociální stratifikaci,
kdy tyto faktory vedly k lidské zkáze, která v New Orleans následovala.
Nutno podotknout, že George W. Bush nikdy nic rasistického o obyvatelích města neřekl, ani
nevydal nařízení, aby se s nimi jednalo odlišně. Kanye West toto spontánní nařčení učinil ze zoufalství
nad celou skutečností, kdy do města neproudila po několik dní žádná pomoc a kdy soucítil s jižanskými
obyvateli afroamerického původu (K. West se narodil a vyrůstal v Atlantě, Georgii).
49
Média byla zapojená 24 hodin denně a snažila se neustále přijít s něčím novým. Proto vytvářela různé
teorie, odvysílala fámy, které často neměly s realitou nic společného. Byla to vlastně média, která
vytvořila celkový rámec katastrofy tím, že si vybírala jen ty nejstrašnější momentky. V hlavních rolích
byli lidé, kteří zemřeli a naopak lidé, kteří „jen“ ztratili střechu nad hlavou v hlavním hledáčku nebyli.
Téma ztráty majetku vypadalo na dlouhodobý problém, který by po delší dobu musel plnit noviny. Avšak
utrpení lidí a celkově města nemělo být v hlavním objektivu médií po dlouhou dobu, mělo být nahrazeno
dalším atraktivním tématem.
50
Hamptons je přímořským letoviskem ve státě New York, kam se sjíždí bohaté (převážně bílé) vrstvy
z okolí a z New York City na rekreaci.
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DYSON, Michael Eric. Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of Disaster. New
York: Basic Civitas, 2006, s. 17
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mínění, Pew Reseach Center, uveřejnila 8. září výsledky, dle kterých si celých 66%
obyvatel tmavé barvy myslelo, že odpověď na katastrofu by byla rychlejší, kdyby byla
zatopená místa, kde žijí bílí obyvatelé. Ti tomu oponovali a v 77% odpověděli, že
reakce FEMY i vlády by byla naprosto stejná. 52
S odstupem času se ale na New Orleans začalo dívat spíše v souvislosti
s problémem nižší socioekonomické třídy, která je však ve městě, které mělo před
Katrinou 68% černošského obyvatelstva, úzce spojená s rasou. Tento přístup byl
potvrzen například i novinářem tmavé barvy pleti Leonardem Pittsem, který přispívá do
novin Miami Herald. Podle něj „chudý na sklonku dne zůstane chudým, bez ohledu na
barvu kůže“ 53 a dokonce kritizoval K. Westa za zbytečné čeření vod, ačkoliv propojení
rasy a socioekonomické stratifikace uznal. Podobně se vyjádřil i tehdejší senátor Barack
Obama, který pronesl, že „nesouhlasím s tím, že pomalá odpověď federálních orgánů a
ministerstva pro vnitřní ochranu byla rasově motivovaná.“ 54

3.4 Katrina jako lidská katastrofa
Hurikány a jiné přírodní katastrofy provází lidstvo již odnepaměti. Od roku 1718,
kdy bylo New Orleans založeno, bylo město zasaženo patnácti velkými hurikány, z toho
největší zkázu města způsobila Katrina a posléze Rita. 55 Většinou je to však lidský
faktor, který z přírodního úkazu udělá zkázu (o těchto faktorech podrobněji viz. kapitola
pojednávající o selhání hrází a o kanálu propojujícím jezero Pontchartrain s Mexickým
zálivem). Záleží na položení města, ekonomické a politické historii místa. V případě
New Orleans všechny faktory již dlouho napovídaly katastrofě, která jednoho dne měla
přijít – město leží až 2,5 metru pod hladinou světového oceánu, má velmi ostré dělení
chudinských a bohatých čtvrtí a nepříliš velký zájem politických elit o situaci mezi
chudšími vrstvami obyvatel, kteří často nejsou registrováni k volbám, či volit nechodí,
52
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Press: Two in Three Critical of Bush´s Relief Efforts, The Pew Research Center, 8.9.2005: http://peoplepress.org/report/255/two-in-three-critical-of-bushs-relief-efforts, poslední přístup 22.11.2009
53
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http://www.miamiherald.com/leonard_pitts/, poslední přístup 11.11.2009
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Barack Obama o Katrině a záchranných pracích a situaci v Astrodomu, 6.9.2005:
http://obamaspeeches.com/029-Statement-on-Hurricane-Katrina-Relief-Efforts-Obama-Speech.htm,
poslední přístup 11.12.2009
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Až do roku 1951 se hurikány nepojmenovávaly, od roku 1953 se jim začala dávat ženská jména
v abecedním pořadí. Genderové vyvážení přišlo až roku 1978, nejprve však pouze pro oblast Tichého
oceánu. Jména mají nejen anglosaský, ale i francouzský, španělský a holandský původ, a to z důvodu
následků pro více zemí než jen Spojené státy. New Orleans od roku 1951 doby zasáhly tedy hurikány
Betsy, Camille, Andrew, Katrina, Rita a Gustav.
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proto se situace příliš nemění v jejich prospěch. Přímořské oblasti obecně představují
zvýšené riziko záplav, hurikánů a tropických bouří. Spojené státy jsou přímořskými
oblastmi tvořeny pouze ze 17%, avšak žije zde více jak polovina obyvatel,56 což může
vést v budoucnosti vzhledem ke zvýšené hurikánové činnosti a vzniku tropických bouří
k rostoucím problémům.
Katrina byla bezesporu nejhorší přírodní katastrofou, která Spojené státy postihla
v rámci škod, mobility lidí 57 a byla i první katastrofou, která měla 24 hodinové mediální
pokrytí. 58 Proč, když cestou na pevninu Katrina zeslábla ze stupně 5 na stupeň 3
Saffirovy-Simpsonovy stupnice 59 a stala se tak hurikánem, který přes Spojené státy
přešel již mnohokrát, se z ní stala taková událost zkázy?
Mnoho sociologů, kteří se po dlouhá léta zabývali problémem přírodních
katastrof a jejich důsledků si myslí, že „přírodní katastrofy dnes již neexistují.“ 60
Katrina, Rita, Gustav, Ike i budoucí hurikány se přírodní katastrofě podobají jen
pramálo. Vše je otázkou lidského faktoru a tudíž i jeho selhání. Hráze nebyly dostatečně
silné, mokřiny byly vysušeny, chudoba a třídní rozdělení je také výsledkem lidských
institucí. Na vině je bezesporu i globální oteplování, které zapříčiňuje zvýšený výskyt
hurikánů, avšak i to je příčina chování člověka.
Veškerá zkáza byla výsledkem situace a poměrů, které byly v místní společnosti
přítomny již dlouho předtím, než se v Atlantickém oceánu vytvořila tlaková níže, která
později přerostla v hurikán, který pouze na existenci problémů upozornil.

56

BRUNSMA, David. The Sociology of Katrina: Perspectives on a Modern Catastrophe. Boulder:
Rowman and Littlefield Publishers, 2007, s. 31
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Jen dvě další přírodní katastrofy si ve Spojených státech vyžádaly více obětí než hurikán Katrina:
zemětřesení v San Franciscu roku 1906 (zemřelo přes 3 000 obyvatel) a hurikán v Galvestonu roku 1900
(6 000 až 8 000 obětí). Ačkoliv při Katrině zemřelo méně obyvatel, postihla větší oblast a napáchala více
škod. Navíc roku 2005 byly dostupné meteorologické přístroje na měření síly větru, které na počátku 20.
století neexistovaly. Kdyby však New Orleans zůstalo neinformované, jako byl Galveston, počty obětí by
šly do desetitisíců.
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HARTMAN, Chester; SQUIRES, Gregory. There is No Such Thing as a Natural Disaster: Race, Class,
and Hurricane Katrina. New York: Routledge, 2006, s. 78
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Hurikán stupně 5 dosahuje rychlosti nad 250 km/h, stupeň 3 má rychlost kolem 210 km/h.
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BRUNSMA, David. The Sociology of Katrina: Perspectives on a Modern Catastrophe. Boulder:
Rowman and Littlefield Publishers, 2007, s. 237
Toto tvrzení však dokazují i jiní autoři, dokonce i jedna z knih pojednávajících o Katrině nese název „Nic
jako přírodní katastrofa neexistuje“: HARTMAN, Chester; SQUIRES, Gregory. There is No Such Thing
as a Natural Disaster: Race, Class, and Hurricane Katrina. New York: Routledge, 2006
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4

Hurikán Katrina v New Orleans
Následující část se zabývá případovou studií socioekonomické vrstvy na příkladu

hurikánu Katrina, který odkryl celému světu domácí problémy této supervelmoci. K
lepšímu pochopení odlišnosti města New Orleans je určena první kapitola, zabývající se
historickým vývojem oblasti a pronikáním mnoha vlivů. Další kapitola se důkladněji
věnuje konkrétním lidským selháním (hráze a kanál spojujících jezero Pontchartrain
s Mexickým zálivem a s nimi spojeny další důsledky), díky nimž se z Katriny stala
sociální katastrofa. Následuje evakuace, situace v Superdomu, kam byli lidé na poslední
chvíli evakuováni a jejich situace ve dnech a měsících bezprostředně po katastrofě.
Druhou část uzavírá statistické zhodnocení hurikánu a faktografické údaje.

4.1 Situace socioekonomické vrstvy v New Orleans před Katrinou
Město New Orleans, či „Big Easy“ 61 , jak se mu ve Spojených státech říká, bylo
založeno roku 1718 francouzskými obchodníky pod vedením Jean-Baptista Le Moyne
de Bienvilla, podle kterého bylo místo chráněno před hurikány a přílivovými vlnami. La
Nouvelle-Orleans, jak zní název v originále, bylo pojmenováno po Filipu II., vévodovi
z Orleans a roku 1723 se stalo hlavním městem Louisiany. Pařížskou smlouvou roku
1763 byla oblast připojena ke španělskému impériu, a to až do roku 1801, kdy byla opět
připojena k francouzskému území. O dva roky později prodal Napoleon celou Louisianu
(v té době pojem „Louisiana“ zahrnoval oblast dnešní Louisiany, Arkansasu, Missouri,
Iowy, Oklahomy, Kansasu, Nebrasky, Minnesoty, Severní i Jižní Dakoty, Nového
Mexika, Montany, Wyomingu a Colorada. Plocha Spojených států se díky této koupi
zdvojnásobila).
Do města také přicházelo mnoho imigrantů, a to nejen z Evropy, ale i z Karibiku
(např. po revoluci na Haiti roku 1804). Navíc díky své pozici sloužilo (a dodnes slouží)
město jako jeden z nejdůležitějších přístavů a bylo zde i největší procento svobodných
Afroameričanů v celé zemi. Během občanské války bylo město velmi rychle dobyto
vojsky Unie, čímž bylo ušetřeno zkázy a zničení. V průběhu Rekonstrukce se zde
střídali republikánští guvernéři a školy byly v Louisianě v této době desegregované, což
61

„Big Easy“ je jednou z přezdívek, kterou město dostalo od jazzových muzikantů, kteří vždy jednoduše
ve městě našli práci a přiživovali tak pověst města jakožto město jazzu, slavnosti Mardi Gras a průniku
mnoha kultur.
DYSON, Michael Eric. Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of Disaster. New
York: Basic Civitas, 2006, s. 14
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se však po roce 1877 změnilo, kdy se k moci se dostali Demokraté, kteří všechna
privilegia pro černošské obyvatelstvo zrušili. To se však nelíbilo místním
Afroameričanům, kteří si ze svých řad vybrali „obětního beránka“, Homera Plessyho,
který si sedl ve vlaku do vagonu určeného pouze bílým obyvatelům. Případ se dostal až
před Nejvyšší soud a bylo rozhodnuto, že nebyl porušen 13. a 14. dodatek, na který se
Plessy odvolával a stát Louisiana má právo regulovat zákony i na železnici. Případ
Plessy vs. Ferguson se stal precedentem podporující segregaci a ústavnost doktríny
„separate but equal“ a byl zrušen až o padesát let později. Jižanští demokraté se
identifikovali jako strana bílých, zatímco Republikány označili za stranu černých,
jelikož za republikánské nadvlády probíhala rekonstrukce amerického Jihu. Od roku
1877 kontrolovali Demokraté všechny jižanské státy a stáli tvrdě proti jakýmkoliv
rasovým změnám. Nadvláda Demokratů v Louisianě byla porušena až republikánským
guvernérem Davidem Treenem roku 1980.
Město New Orleans se po dlouhou dobu vyznačovalo vysokou mírou chudoby.
Sčítání lidu roku 2000 prokázalo 27,4% obyvatel města pod hranicí chudoby, 62 z toho
více než dvě třetiny byly afroamerického původu. 63 V rámci Spojených států, kde je
celonárodní průměr 12% chudého obyvatelstva, se jedná o město s druhým nejvyšším
počtem chudých obyvatel. 64 Z celkového počtu 485 tisíc obyvatel bylo před Katrinou
68% obyvatel afroamerického původu, z toho celých 84% žilo pod hranicí chudoby. 65
Ve městě New Orleans je obecná představa, že rasa je provázaná se třídou, velmi
pravdivá.
I co se týče segregace, je město velmi rozdělené – bílí obyvatelé se přestěhovali
do oblastí za jezero Pontchartrain, případně do vyšších částí města. Výstižný je výrok
bílého úředníka v New Orleans: „Bílí lidé nežijí v New Orleans“ („White people don´t
live in New Orleans“). 66 Stalo se tak na základě demografického procesu tzv. „white
flight“, kdy se bohatší bílí obyvatelé stěhovali na předměstí a přilehlých okresů, tzv.
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Ve čtvrti Lower Ninth Ward, která byla nejvíce poškozena, je to dokonce 36% a dalších 34% jen těsně
nad hranicí chudoby.
63
EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder:
Paradigm Publishers, 2007, s. 163
64
Nelichotivé prvenství patří Detroitu.
HARTMAN, Chester; SQUIRES, Gregory. There is No Such Thing as a Natural Disaster: Race, Class,
and Hurricane Katrina. New York: Routledge, 2006, s. 3
65
BATES, Kristin. Through the Eye of Katrina: Social Justice in the United States. Durham: Carolina
Academic Press, 2007, s. 19
66
EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder:
Paradigm Publishers, 2007, s. 164
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„parishes“ 67 a chudí Afroameričané zůstali v centru města. Tím se z původně bílého
města stalo město s převahou obyvatel tmavé barvy pleti – roku 1960 se
k afroamerickému původu hlásilo 37% lidí, o deset let již to bylo 43%, roku 1980
v New Orleans žilo již 55% černochů a roku 1990 se tento počet vyšplhal na 62%. 68
Bohatší lidé, kteří v New Orleans zůstali, bydlí především v západních částech města
jako je Uptown, Lakeview, Audubon a Garden District.
Stejným tónem mluví o segregaci města i The Brookings Institution ve své
zprávě z roku 2005: „Rokem 2000 se New Orleans stalo vysoce rasově segregovaným
místem a městem s vysokou mírou koncentrace chudoby. Běloši a černoši žili před
Katrinou doslova v odlišných světech, které se nepotkávaly.“ 69

Obrázek: čtvrti dle koncentrace afroamerického obyvatelstva (vlevo) a dle koncentrace
chudoby (vpravo)
Zdroj: The Brookings Institution70

67

V Louisianě, jako jediném státě Spojených států, se pro název okres nepoužívá „county“, ale „parish“,
což v překladu znamená farnost. Označení je pozůstatkem katolického dědictví španělského a
francouzského koloniálního panství.
68
DYSON, Michael Eric. Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of Disaster. New
York: Basic Civitas, 2006, s. 8
69
The Brookings Institution: New Orleans after the Storm: Lessons from the Past, Plan for the Future.
Washington, D.C.: The Brokings Institution, 2005, s. 5
70
Ibid., s. 8
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Obyvatelé afroamerického původu a nižších sociálních vrstev žijí v úplném
centru města (Sedmý okrsek, B.W. Cooper) a dále ve východních částech města jako je
Algiers, Devátý okrsek či New Orleans-Východ. 71
Východní část New Orleans se rozkládá na východ od Průmyslového kanálu
(Industrial Canal), od břehu jezera Ponchartrain na severu přes kanál MRGO až k řece
Mississippi na jihu. Před Katrinou žilo na tomto území téměř 100 tisíc obyvatel, do roku
2007 se zpět vrátila pouze půlka. V posledních dvou letech oblast zaznamenává nárůst
příchodu obyvatel. Do této části spadá i známý Devátý okrsek, který byl Katrinou
smeten z povrchu země.
Devátý okrsek byl velmi dobrým příkladem koncentrované chudoby. Byl
postaven jako poslední celek města, leží na jeho okraji a dlouhou dobu byl izolován od
ostatních částí města. 72 Vzhledem ke své okrajové poloze a k tomu, že se nalézá na
místě bývalých mokřin, se sem již od počátků stahovali především chudí obyvatelé
(včetně imigrantů z Evropy, kteří však postupem času odešli do jiných čtvrtí). Okrsek
byl postižen již během hurikánu Betsy roku 1965, kdy bylo pod vodou 80% čtvrti. Ani
tenkrát nedostali místní obyvatelé dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci, což
vedlo ke zhoršení ubytovacích podmínek. Tato situace i přes určité snahy federální
vlády 73 přetrvala až do roku 2005, kdy byl celý okrsek tvořen z 99% obyvateli tmavé
barvy pleti s 36% žijícími pod hranicí chudoby. 74

4.2 Selhání lidského faktoru při ochraně města proti hurikánům
Jak již zmíněno výše, Katrina se stala katastrofou se sociálními rozměry vzhledem
k lidské činnosti v okolí města. Lidé stavěli domy na místech bývalých mokřin, díky
těžbě ropy v Mexickém zálivu se každoročně město „potápí“ o 2,5 cm a dostává se tak
víc a víc pod hladinu moře, hráze nebyly dobře postavené, aby vydržely nápor
přívalových dešťů, které Katrina způsobila. Přírodními faktory, které zapříčinily
71

V New Orleans – Východ žije i dost Afroameričanů ze střední a vyšší střední třídy
Na západě je ohraničen Industrial Canal, na severu kanálem Florida Avenue Canal, a na jihu protéká
řeka Mississippi.
73
Programy na revitalizaci čtvrti jako např. Lower Ninth Ward Neighborhood Council, Housing
Development Corporation, Total Community Action´s Lower Ninth Ward Head Start Program, atd.
74
Avšak tím, že je tato hranice nastavena relativně nízko, i obyvatelé s dvoujnásobnými finančními
prostředky jsou chudobou ohtoženi, tudíž je toto středky jsou chudobou ohroženi, tudíž reálné číslo
obyvatel, kteří jsou chudobou ohroženi, je 86%,
EITZEN, Stanley; JOHNSTON, Janis. Inequality: Social Class and Its Consequences. Boulder: Paradigm
Publishers, 2007, s. 168
72
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rozsáhlou zkázu pak byly především eroze půdy a vysušování mokřin v okolí. Tyto
přírodní jevy byly značně zrychleny lidskou činností, kanálem vedoucího z Mexického
zálivu do jezera Pontchartrain (MRGO) a hrázemi, které měly zajistit, že se voda
nedostane do města.

4.2.1 Mississippi River Gulf Outlet a jeho přispění ke zkáze
Bažiny, které město obklopují, v minulosti zadržely obrovské množství
přívalové vody, avšak v posledních 60 letech jejich plocha značně ubyla, a to především
díky projektu Mississippi River Gulf Outlet (MRGO), který zcela změnil charakter
okolní krajiny. Kanál MRGO, po Katrině nazýván též „hurricane highway“, je dlouhý
120 kilometrů a byl vystavěn na konci padesátých let pro spojení jezera Pontchartrain
na severu města s Mexickým zálivem z důvodu ekonomického povzbuzení města a také
ochrany města před hurikány pátého stupně, kdy dle plánů mohl odvádět přebytečnou
vodu z jezera přímo do zálivu. Místo toho ale několikrát zvýšil zranitelnost města a
kvůli němu se také změnil charakter okolní krajiny. Díky tomu, že slaná voda protékala
mezi mořem a jezerem, dostala se do okolí kanálu, kde rostly cypřiše, které vlivem
slané vody brzy odumřely. Tím nastala eroze půdy a následně se kanál tímto působením
rozšířil z původních 150 metrů na 600 metrů a z bývalých bažin se tak stala otevřená
vodní plocha. 75 Okolní mokřiny sloužily po staletí jako přírodní ochrana, kdy do sebe
během dešťů absorbovaly vodu a město se tolik nezaplavilo. Před příchodem Katriny
ale bažiny již nedokázaly svoji funkci plnit a město se tak ocitlo v přímé cestě přírodní
katastrofy.
Místa jako Devátý okrsek a část okresu St. Bernard, které byly povodněmi
smeteny z povrchu, byly kanálem přímo ovlivněny. Místo zastavení vody v bažinách se
voda z Mexického zálivu přímo valila do jezera Pontchartrain, což hráze a obvodové
zdivo kanálů nevydrželo a prasklo. Mezi prasknutím hrází a zatopením Devátého okrsku
uplynulo pouze 10 minut, navíc se vše odehrálo těsně po sedmé hodině ranní, kdy
mnoho obyvatel ještě spalo, proto je počet obětí v této části města vyšší než jinde, spolu
s nižší mírou evakuace než kdekoliv jinde.76
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LASKA, Shirley: Concern about Mr.Go – článek distribuovaný v hodinách, s. 7
LASKA, Shirley; NELSON, Marla. Planning, Plans, and People: Professional Expertise, Local
Knowledge, and Governmental Action in Post-Hurricane Katrina New Orleans. Cityscape: A Journal of
Policy Development and Research, roč. 9 (2007), č. 3, s. 9
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Po Katrině se ve městě zvedla iniciativa pro ukončení činnosti MRGO. Tato
iniciativa existovala již od počátku vystavění kanálu, avšak až po vizualizaci důsledků
se možné uzavření začalo řádně projednávat a zaměřila se na něj velká pozornost jak
médií, tak obyvatel. Jizva po kanálu, který měl městu pomoci, nebude nikdy úplně
zacelena, jelikož poškození okolní přírody je příliš velké na to, aby se z toho bažiny a
cypřiše vzpamatovaly. Iniciativa existovala i proti možnému uzavření, byla tvořena
především obchodními společnostmi, které byly buď přímo nebo nepřímo na kanál
navázány a závisely na něm. 77 Sporu byl učiněn konec v dubnu 2009, kdy byl kanál
definitivně uzavřen. 78 Avšak na obnově bezpečnosti blízkého okolí se musí ještě hodně
pracovat a celý proces bude trvat několik let či desetiletí.
Dne 19. listopadu 2009 rozhodl U.S. District Court, že ženisté americké armády,
tedy The U.S. Army Corps of Engineers, kteří kanál stavěli, nesou odpovědnost za
záplavy způsobené MRGO při hurikánu Katrina. 79 Ti se během procesu hájili tím, že
Katrina byla zásahem vyšší moci, který překonal veškeré moderní technologie. 80 To
však soud odmítl s tím, že se jednalo o trestný čin zanedbání, čímž se dalo za pravdu
obyvatelům města, kteří žalobu vznesli. Žalující strana, čítající šest osob, dostala
náhradu 720 tisíc dolarů a tento rozsudek také otevřel cestu k dalším procesům, které na
sebe pravděpodobně nenechají dlouho čekat, vzhledem k tomu, kolik lidí v této oblasti
bylo postiženo. Může se tak jednat o náhrady škod v milionech dolarů. Jak řekl soudce
Stanwood Duval 81 , „ženisté nejenže věděli, ale také přiznali již roku 1988, že MRGO
ohrožuje lidské životy… a i přes toto vědomí neudělali nic, co by odvrátilo katastrofální
následky hurikánu Katrina.“ 82
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Jedná se především o lodní cargo se zemědělskými plodinami (sója, kukuřice, atd.), dále pak se dřevem
a občasně i ropné tankery.
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http://www.wwltv.com/topstories/stories/wwl042209tpmrgo.fee23170.html, poslední přístup 28.10.2009
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SCHLEIFSTEIN, Mark. Corps´ Operation of MR-GO Doomed Homes in St. Bernard, Lower 9th
Ward, Judge Rules. The Times – Picayune, 19.11.2009,
http://www.nola.com/hurricane/index.ssf/2009/11/post_16.html, poslední přístup 21.11.2009
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The New York Times. Hurricane Katrina: It Was Not an Act of God. 20.11.2009,
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20.11.2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6924125.ece, poslední
přístup 21.11.2009
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4.2.2 Hráze
V minulosti, kdy bylo město budováno, se osadníci usidlovali pouze na
vyvýšených místech, kde byli chráněni před možnými záplavami. Postupem času se ale
město začalo rozrůstat a s ním se zvětšovalo i území, kam se lidé stěhovali, a to i do
oblastí bývalých mokřin či jiných dalších nebezpečných míst, která se ve velkém začala
vysoušet. Jelikož část New Orleans leží až 2,5 metrů pod hladinou moře, 83 byl na
ochranu města vyvinut sytém hrází, které měly město chránit před záplavami. Stalo se
tak po ničivém hurikánu Betsy roku 1965 (Flood Control Act) a tento úkol byl přidělen
ženistům americké armády. Systém hrází ve městě má celkovou délku 350 mil (560 km)
a původně měl sloužit hlavně proti přelití jezera Pontchartrain do města, o pár let
později byly vybudovány i kanály přímo ve městě. 84 Projekt měl být hotový do konce
70. let, což se ale nestalo, a roku 1985 byly federální i státní příspěvky na stavbu hrází
výrazně omezeny. Další snížení nastalo po roce 2001, kdy se značná část financí
vynaložila na boj s terorismem. 85 Ještě v době příchodu Katriny nebyly všechny hráze
plně funkční a hotové, 86 s dokončením se počítalo až na rok 2015. Důvodem včasného
nedokončení byl nedostatek peněz a také absence většího hurikánu po dobu 40 let. Lidé
jak díky hrázím, 87 tak díky nepřítomnosti větší pohromy ztratili ostražitost, a i to je
jeden z důvodů neuposlechnutí pokynů na povinnou evakuaci. Odhaduje se, že roku
2005 bylo dokončeno 75 – 90% hrází. 88
Následky, které s sebou protržení hrází přineslo, byly obrovské – pod vodou se
najednou ocitlo 80% města, především chudších čtvrtí, které jsou níže položeny. Hlavní
centrum města, Francouzská čtvrť, zůstalo nepoškozeno. To vedlo mnohé, například
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Plocha města, která leží pod hladinou oceánu se neustále zvětšuje. Není to dáno tím, že by se město
přesouvalo do nižších poloh, ale opět lidskou činností. V okoli Louisiany se již sto let těží ropa a právě
těžba zapříčinila pomalé, ale postupné klesání města.
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HEERDEN, Ivor van. The Storm: What Went Wrong and Why During Hurricane Katrina. New York:
Penguin, 2006, s. 2
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CHILDS, John Brown. Hurricane Katrina: Response and Responsibilities. Santa Cruz: New Pacific
Press, 2005, s. 52
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Odhaduje se, že roku 2005 bylo dokončeno 75 – 90% systému hrází.
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Tím, že se myslelo, že je jezero Pontchartrain velmi dobře zabezpečeno, získali lidé falešný pocit klidu
a bezpečí. Často sice bydleli velmi blízko, ale tím, že na vodní plochu není skrz hráze vidět, nebezpečí
jim ani nedošlo. Stejný problém řešily i čtvrti, které jsou v těsním sousedství hrází. Po protržení to byla
jen otázka sekund či minut, než se dům zatopil či byl případně úplně smeten.
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The Economist. Half-Empty Streets, 29.8.2008,
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=E1_TNDDJJNN, poslední
přístup 1.11.2009

38

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému
koordinátora FEMA v New Orleans Billa Lokeyho k tvrzení, „že se vlastně nic nestalo,
New Orleans se nenaplňuje vodou jako polévková mísa, 89 jak se mnohdy tvrdí.“ 90
Dohromady se hráze protrhly na 50 místech, na mnoha dalších voda začala přes
hráze přetékat, nicméně v New Orleans bylo šest hlavních protržení, a to na Industrial
Canal, 91 na 17. ulici a na London Canal. Důvodem protržení hrází byla jejich špatná
konstrukce, nebyly stavěné, aby ustály takové množství a sílu vody a také nebyly
dostatečně hluboko zapuštěné do země, půda v určitých místech není kvalitní (často se
jedná o jíl) a je velmi náchylná k podemletí. 92 Ženisté americké armády také
experimentovali s použitím odlišných materiálů při stavbě, což se ukázalo být velkou
slabinou celého projektu. Místo použití dvou látek, které by byly kompatibilní a
dohromady by měly lepší vlastnosti se vytvořily hranice při přechodu dvou materiálů,
které během Katriny nápor vody neunesly a praskly.

Obrázek: Protržení hrází v New Orleans
Zdroj: U.S. Geological Survey 93
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Město má při průřezu tvar polévkové mísy, která když se naplní, není jednoduché ji vyprázdnit a
vysušit.
90
DYSON, Michael Eric. Come Hell or High Water: Hurricane Katrina and the Color of Disaster. New
York: Basic Civitas, 2006, s. 67
91
Velká část prolomení hrází se udála na kanálu MRGO, kde se zaplavila celá St. Bernard Parish.
92
LASKA, Shirley. Social Vulnerabilities and Hurrican Katrina: An Unnatural Disaster in New Orleans.
Journal of the Marine Technology Society, roč. 40, č. 1, s. 3
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Hráze nejsou použity na ochranu města jen v New Orleans, našli bychom je po
celých Spojených státech. Dle serveru levees.org žije až 43% Američanů v oblasti, která
je chráněna hrázemi, avšak ne všechny jsou v dobrém stavu. 94 Federální vláda tento
problém nijak aktivně neřeší, proto je možná otázkou času, zda se někdy stane něco
podobného i v jiném městě, například během přívalových dešťů či tání sněhu.

Obrázek: Zaplavení města New Orleans
Zdroj: Community and Regional Resilience Institute Research Report 95

93

KAYEN, Robert. USGS Scientists Investigate New Orleans Levees Broken by Hurricane Katrina. U.S.
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4.3 Evakuace
Evakuace města New Orleans, ač vyhlášená pozdě, měla dva aspekty. Tím prvním
byl úspěch. Jednalo se o první povinnou evakuaci celého města od jeho založení roku
1718. 96 Povinná evakuace byla nařízena až 28. srpna, tedy pouhých 24 hodin před
příchodem Katriny. Starosta města Ray Nagin dlouho nechtěl k vyhlášení povinné
evakuace přistoupit a teprve až když bylo jasné, že hurikán se městu nevyhne, vydal
příkaz k opuštění města. Pro ty, kdo se rozhodli či byli donuceni zůstat, byl vyhlášen
zákaz vycházení, čímž se mělo zabránit možnému rabování. Poprvé byl použit na
dálnici Interstate 10 systém protiproudu („contraflow“), kdy oba směry dálnice vedly
pouze z města a vytvořil se tak dvojnásobný počet jízdních pruhů. 97 Ve chvíli, kdy
Katrina udeřila, bylo pryč z města 80% obyvatel, což je při tak krátkém časovém úseku
obrovský úspěch. 98 I po dopadu Katriny úředníci doporučovali obyvatelům, co zůstali,
aby z města odjeli, a to z důvodu nefunkční infrastruktury, absence elektřiny a špatných
vyhlídek do budoucnosti (dlouhodobá oprava veškerých komunikací, špatné zásobování
města, nedostatek zaměstnání z důvodu zničení mnoha hotelů, továren, nemocnic a
ústup turismu, rabování, nebezpečí pádu domů, výskytu infekcí a nedokončeného
prohledávání města, aby se zjistily ztráty jak materiální, tak na životech, atd.).
Na druhé straně však stojí neúspěch. Evakuační plány nepočítaly příliš
s chudými vrstvami, které neměly možnost vlastního vozidla, kterým by se dalo
dopravit do bezpečnějších míst. Při sčítání lidu roku 2000 se prokázalo, že 27%
obyvatel města, tedy 120 tisíc nemělo vlastní dopravu, 99 v Devátém okrsku to bylo
dokonce 33%, 100 čímž se New Orleans dostává na čtvrté místo ve srovnání s ostatními
aglomeracemi ve Spojených státech. První tři místa obsadily oblasti kolem New Yorku,
které však mají dobrý systém městské hromadné dopravy. 101
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Je smutným faktem, že i orgán „Institute of Transportation Engineers“ 102 , která
vypracovávala evakuační plány pro město, si byla vědoma skutečnosti, že v případě
rychlé evakuace je zde cca 20 – 30% obyvatel, kteří nemají jak se dostat z města, pokud
jim nebude poskytnuta pomoc. 103 Ačkoli byly organizovány transporty z města, jednalo
se především o převoz turistů a místní obyvatelé byli převezeni dopravním podnikem
Rapid Transit Authority 104 (RTA) do „refuge of the last resort“, do krytého stadionu
Superdomu. V době Katriny bylo použito na evakuaci lidí z chudinských čtvrtí pouze
několik desítek autobusů, což bylo vzhledem k vysokému počtu lidí neadekvátní počet.
Ačkoliv měla RTA k dispozici i několik set školních autobusů, nebyl k nim dostatek
řidičů, a proto zůstaly nevyužity. 105 Dále byly k dispozici i vlaky, avšak i tato pomoc
byla kanceláří starosty odmítnuta. 106 Společnost Amtrak ještě v neděli v půl deváté
večer vypravila z New Orleans vlak, kde bylo naloženo technické zázemí této
společnosti, přičemž v něm bylo místo i pro několik set cestujících, kteří by byli
převezeni do města Macomb v sousedním Mississippi. Tím, že obyvatelé o této
možnosti nevěděli, odjel vlak poloprázdný. Mnoho lidí by přitom služby Amtraku rádo
využilo, za všechny mluví výrok obyvatelky města Hattie Johnové, která prohlásila:
„Vím, že nám říkají, abychom opustili město, ale já nemám jak se odsud dostat. Když
nemáte peníze, nemůžete jít.“ 107
Dále se nabídlo i několik leteckých společností, že chudší obyvatele před
Katrinou odvezou na vlastní náklady, což také město odmítlo s tím, že má vlastní
prostředky, jak dostat své obyvatele mimo nebezpečí. Jak je již známo, toto se
nezdařilo, a tak alespoň na začátku září bylo až 25 tisíc lidí z Konvenčního centra a
Superdomu svezeno na letiště a transportováno po celých Spojených státech.108 Bohužel
toto gesto nebylo vždy příliš šťastné, jelikož se jednalo o nejchudší z nejchudších. Ti
nikdy neletěli letadlem, tudíž celý převoz pro ně byl velkým traumatem, umocněný i
102
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tím, že byli často převezeni do vnitrozemských států jako je např. Colorado, kde je zcela
odlišné podnebí než v Louisianě. Museli se tedy potýkat nejen se ztrátou majetku,
událostmi ze Superdomu, 109 ale i s problémy jako je sníh a velmi nízké teploty a ztráta
sociální sítě, která v chudinských čtvrtích fungovala. V nových lokalitách byli tito lidé
přijímáni s velkými rozpaky a mluvilo se o nich jako o „uprchlících“ (refugees), ačkoli
uprchlíky nikdy nebyli (toto slovo spíše reflektuje obyvatele jiných zemí, než
spoluobčany) a náleželo jim spíše označení „přeživší“ (survivors). 110 Na druhou stranu
transport chudších obyvatel do jiných států a jejich zasazení do čtvrtí, kde bydlí
především střední třída, může pozitivně narušit začarovaný kruh chudoby. Lidé posílají
děti do lepších škol, ti pak mají lepší uplatnění, atd. 111 Evakuací pomocí letadla se
zabývala i komise Sněmovny reprezentantů a ve své konečné zprávě uvedla, že by bylo
žádoucí do evakuačních plánů zakomponovat právě i komerční letecké společnosti, 112
čímž by se evakuace urychlila a zefektivnila.
Pro úplnost je nutné dodat, že ne všichni, kteří se neevakuovali, neměli vlastní
automobil. Mnoho obyvatel, kteří z města neodjeli, totiž nevěřili meteorologickým
prognostikám o síle Katriny. Vzhledem k tomu, že New Orleans má pět měsíců v roce
tzv. hurikánovou sezonu, hlášení se neberou již příliš vážně. Evakuace je doporučována
až třikrát ročně, což stojí nejen peníze, ale i čas a úsilí a jedná se o velmi stresující
záležitost. A ačkoliv se tentokrát jednalo o povinnou evakuaci, mnozí lidé se rozhodli
zůstat, vybavili se generátory elektřiny, jídlem, zatloukli si okna, atd. Důvodů pro
setrvání ve městě byly různé: neochota opustit město, případně své domácí mazlíčky
(především postarší lidé), obavy z rabování či z pohodlí, vysoké náklady, nedůvěra
v autority, které evakuaci nařídily, pocit, že hurikán se dá zvládnout i doma stejně jako
ty předchozí. 113
Když byla roku 2008 vyhlášena povinná evakuace před příchodem hurikánu
Gustav, z města odešli i největší skeptici především z důvodu, že v karibské oblasti za
http://www.dhs.gov/xnews/releases/press_release_0731.shtm, poslední přístup 12.12.2009
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sebou nechal desítky mrtvých a neustále sílil. Starosta města nazval hurikán „bouří
století“ 114 a opět nechal město evakuovat. Z oblasti odjel až milion lidí, evakuace byla
dokonale zvládnuta, včetně transportu pro chudé lidi. Všechno vycházelo podle plánu až
na jedno: na Gustava. Nikdy nejde přesně lokalizovat možný dopad hurikánu, proto i
meteorologové vyčkávají velmi dlouho, než s přesností dokážou říci, kde bude hlavní
dopad hurikánu. V případě Gustava bylo hlavní centrum téměř 130 km jihozápadně od
New Orleans (město Cocodrie), hurikán také navzdory meteorologickým předpovědím
velmi zeslábl – v místě úderu měl sílu 2. stupně Simpson – Saffirovy stupnice, oproti
předpokládanému 4. stupni, který by mohl být novou Katrinou a město opět zatopit.
Toto nenaplnění hrozby a povinná evakuace obyvatele New Orleans a okolí
rozladila a dá se očekávat, že při příští evakuaci jich opět velká část zůstane doma. To,
že předpověď nevyšla a lidé „zbytečně“ město opustili bude mít za následek další
nedůvěru v případnou evakuaci. Obyvatelé města New Orleans jsou na hurikány zvyklí
a je smutným faktem, že opravdu nenaplnění katastrofálních předpovědí bude mít za
následek nižší míru opuštění města při příští události. Často také místní lidé nevěří, že
tak silný hurikán, jakým Katrina byla, udeří v rozmezí několika let dvakrát po sobě –
v minulosti se takhle silný hurikán objevil v průměru jednou za 30 let, avšak díky
globálnímu oteplování je možné očekávat zvýšený počet hurikánů kategorie 3 a více již
dříve.

4.4 Situace v Superdomu
Dne 28. srpna 2005 byla starostou města nařízená povinná evakuace. Ze 485 tisíc
obyvatel nemělo přes 120 tisíc přístup k dopravní prostředkům, aby se dostali
z města. 115 Po vyhlášení povinné evakuace si radní uvědomili, kolik lidí bude ve městě
„uvězněno“, a proto ustanovili sportovní stadion Superdome jako „refuge of last
resort“, což bylo „místo pro lidi, kteří budou ochráněni před prudkým nárazovým
větrem a deštěm. Na rozdíl od ostatních předem určených přístřeší tu nebudou
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poskytovány potraviny, tekutiny ani léky. Místo je určeno pouze pro dobu nezbytně
nutnou – po odeznění hurikánu jsou všichni povinni místo opustit.“ 116
I přes tuto definici byly do Superdomu navezeny potraviny na dobu tří dnů. 117
Na evakuaci byly použity autobusy městské hromadné dopravy, mnozí lidé přišli
z důvodu nedostatku autobusů pěšky. Před příchodem Katriny bylo na stadionu 9 000
lidí, dalších 18 000 přibylo po protržení hrází 30. srpna a další přicházeli v průběhu
dne. 118 Ti, co se již nevešli, byli převezeni do Kongresového centra, se kterým se však
v původních plánech nepočítalo a které bylo narychlo otevřeno starostou města. Situace
zde byla ještě kritičtější než v samotném Superdomu, jelikož starosta Nagin nepožádal
agenturu FEMA o přivezení potravin a pitné vody, proto tedy FEMA nic neobstarala.
Podmínky v Superdomu byly dle mnohých očitých svědků brzy neúnosné.
Katrina způsobila výpadek elektřiny, takže celé přístřeší se zahalilo do šera, přestala jít
klimatizace, přičemž teploty se vyšplhaly až ke 39°C, záchody již nedokázaly pojmout
množství odpadu, což byla vzhledem k mnohatisícovému davu neřešitelná situace,
konečné číslo lidí, kteří přišli ze zatopeného města bylo až 30 tisíc. 119 Mnoho lékařů se
začalo obávat možného výskytu infekčních nemocí, proto bylo politickým elitám
doporučeno lidi ze znečištěného prostředí evakuovat.
Vzhledem ke zhoršení podmínek, které přestaly být brzy vyhovující a vzhledem
k obrovskému poničení města nebylo možné lidi nechat jít zpět do svých domovů. Ve
středu 31. srpna byla nařízena evakuace Superdomu a většina přeživších byla umístěna
na stadion Astrodome v texaském Houstonu a v jiných evakuačních centrech
sousedních států i ve vnitrozemí Louisiany. Avšak ještě 3. září bylo v Superdomu
několik tisíc lidí a v Kongresovém centru se s evakuací ani nezačalo, ačkoliv lidé
alespoň dostali dostatek potravin a pitné vody.
Během následujících dvou týdnů se na příjmu lidí postižených Katrinou podílely
i další státy a ke 30. září byli lidé rozmístěni po všech padesáti státech. Většina sice
zůstala do 250 mil od města (75%), avšak i rok po Katrině byli evakuovaní registrováni
ve všech státech Ameriky. 120
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Obrázek: Rozmístění evakuovaných obyvatel
Zdroj: The New York Times
Pro mnohé lidi z nižších vrstev znamenala tato evakuace jejich první opuštění
státu Louisiana v životě, a to nejen z finančních důvodů, ale také proto, že celé jejich
rodiny žily po dlouhá léta v New Orleans a okolí. Celých 79% procent přiznalo, že
nemají ani rodinu ani přátele v jiném státě, ke kterým by mohli jít. 121
Televizní záběry z okolí Superdomu Americe znovu ukázaly přítomnost
spodiny, od které ostatní obyvatelé Spojených států odvraceli zrak. 122 Obecně souvislost
sociálního rozvrstvení a přírodních katastrof byla podceňována, a to z důvodu, že v 50.
letech, kdy se se sběrem dat přírodních katastrof začalo, nebyla tato souvislost
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předmětem výzkumu. Se spojitostí sociální třídy a katastrof se začalo mluvit až v 90.
letech, po uveřejnění teze, že katastrofa je produktem lidské činnosti. 123
Obrovskou roli v chápání katastrofy hrály i klepy a fámy, u kterých média často
neověřovala jejich pravost. Například se rozneslo, že v Superdomu panuje anarchie, lidé
se tam vraždí, mnoho žen je znásilňováno a lidé umírají po desítkách. Avšak konečný
počet mrtvých byl pouze šest, z toho nikdo nebyl zavražděn, tito lidé zemřeli na
dehydrataci, nemoci, jeden se předávkoval drogami a jeden spáchal sebevraždu. To
samé platí i o Kongresovém centru. I klepy, dle kterých se v Superdomu organizovaly
gangy, se ukázaly jako poplašné, ačkoliv v Superdomu opravdu existovala skupina,
která sice loupila ze skladu, ale jednalo se spíš o „dobročinný gang“, který uloupené
léky a vodu dával starým a nemocným. 124
Superdome navždy zůstane smutným symbolem Katriny, jelikož právě z něj
pocházejí velmi drásající záběry zubožených lidí, tun odpadu, které se staly obecně
ikonou utrpení chudiny během hurikánu a jejich opomenutí a zanedbání ve veškerých
plánech.
Během hurikánu Gustav o tři roky později nebyl Superdome použit, politické
autority se chtěly vyvarovat problémům, které nastaly během Katriny. Za městem tak
byla vystavena přístřeší pro ty, kteří neměli kam jít a byly pro ně připraveny autobusy,
které je z New Orleans odvezly.

4.5 Dny po Katrině ve městě
Ačkoliv tisíce lidí byly během povodní evakuovány do Superdomu a
Kongresového centra, mnoho obyvatel zůstalo doma a dny po úderu bouře pro mnohé
znamenaly boj o přežití. Nefungovala elektřina, panovala obrovská vedra, nebyl
dostatek potravin a pitné vody, město bylo zaplavené špínou a lidé často museli několik
dní strávit na střechách svých domů, kam je vyhnala vysoká hladina vody.
Vedle těchto faktorů zde ale byla i rovina sociální – chování přeživších obyvatel.
Světem se šířily obrázky lidí putujících až po pás ve vodě, kteří nesli z obchodů zboží,
které si v době chaosu sami vzali. Zde však nastává aspekt rozdílnosti. Pokud na
obrázku byli v této situaci vyobrazeni běloši, bylo vše v pořádku, protože bojovali o
123
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život a jídlo našli (obr. 1). Pokud však byli zobrazeni obyvatelé afroamerického původu,
hned to byli zloději, kteří kvůli tomu vykradli obchod (obr. 2). Rabování je častým
následkem a doprovodným efektem všech přírodních katastrof a dalších neštěstí a díky
Katrině se tento akt dostal opět do popředí zájmů médií. Avšak těmito popisky, které
daly Afroameričanům punc kriminality, se posléze zabývala celostátní média.
Fotografie byly pořízeny odlišnými agenturami (Associated Press a Agence France –
Presse), a tak se pak došlo k závěru, že každá tisková agentura má odlišný pohled na
lidi, kteří v New Orleans zůstali. Toto mohlo být uspokojivé vysvětlení pro některé
obyvatele, většina však chápala rasový podtext, který byl systematicky v médiích
předváděn. Ani jedna skupina nemohla jídlo jen tak najít, obchody nebyly charitativně
otevřeny, někdo se vždy musel do obchodu nějak dostat a ostatní jen využili situace.

Obrázek: Bílí obyvatelé

Obrázek: Obyvatel afroamerického původu

Zdroj: The New York Times

Zdroj: The New York Times 125

Tato odlišnost popisků obrázků dokazuje i dvojí metr na odlišné obyvatele, což
se afroamerickému obyvatelstvu nelíbilo. Dle mnohých to dokázalo zakořeněnost
určitých předsudků v americké společnosti. Za všechny to vyjádřil během přímého
přenosu pro stanici NBC Kanye West, když prohlásil: „Nesnáším, jak nás zobrazují
125

RALLI, Tania. Who´s a Looter? In Storm´s Aftermath, Picture Kicks Up a Different Kind of Tempest.
The New York Times, 5.9.2005,
http://www.nytimes.com/2005/09/05/business/05caption.html?_r=1&scp=1&sq=black%20looters%20wh
ite%20finding%20katrina&st=cse, poslední přístup 7.12.2009

48

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému
v médiích. Vidíte záběry černé rodiny a hned je to rabování. Vidíte stejný záběr s bílými
a je to v pořádku, jelikož pouze našli jídlo.“ 126
Naštěstí ne všichni viděli problém tohoto typu „rabování“ stejně, mnozí na téma
nahlíželi jako na „boj o přežití“. Jídlo z obchodů již bylo stejně znečištěné a stalo se již
neprodejným, mnohým lidem však mohlo zachránit život, když byli několik dní bez
jídla. Těsně po hurikánu se díky vykrádání a rabování stalo ústředním tématem
nastolení pořádku a zabránění anarchie, proto byla mobilizována louisianská národní
garda, aby zajistila pořádek v ulicích i v Superdomu, později byly přizvány i jednotky
z jiných států a nakonec v oblasti působilo přes 50 000 vojáků. 127 Bylo to nejen
z důvodu posílení místní policie, ale také proto, že policisté z New Orleans se po
Katrině do města mnohdy nevrátili, zabezpečovali své rodiny či cítili bezmoc, jelikož
federální pomoc stále nepřicházela. Z celkových 1500 místních policistů do práce
nenastoupilo až 400 zaměstnanců. 128 Ti, kteří ve službě zůstali si stěžovali na
nedostatečnou podporu, složky národní gardy do města dorazily až po několika dnech,
avšak místo toho, aby se hned zapojily do záchranných prací, zaparkovaly a šly spát či
hrát karty. Velitel místní policie to komentoval slovy: „Ve městě jsou lidé, kteří umírají,
zatímco národní garda zde sedí a hraje karty. Už rozumím, proč nevyhráváme válku
v Iráku, jestliže tam předvádí to, co tady.“ 129 Do akce se zapojily i soukromé složky,
jako např. Blackwater Security, které pracovaly i v Iráku a Afghánistánu.
Dle průzkumu 130 měsíc před Katrinou připadalo na 100 000 obyvatel téměř 50
případů vloupání, ale měsíc po Katrině to bylo téměř 250 případů, a to do statistiky
nejsou zahrnuty právě dny, kdy místní policie na všechno sama nestačila. Tím, že město
sčítalo mrtvé a celkové škody, neexistují data, která by hodnotila počet vloupání během
prvních dnů.
Hlavním tématem zpráv neměly být případy rabování – ať již opravdová
vloupání či zabrání potravin z opuštěných obchodů. Paralelně se děly zločiny, které byly
zdokumentovány až příliš detailně – neefektivita federálních orgánů a zbytečné lpění na
byrokratických procesech v době, kdy na pořadu dne měla být pomoc vlastnímu
obyvatelstvu. Nejlepším příkladem je nabídka pomoci demokratického guvernéra
126
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z Nového Mexika, Billa Richardsona. Těsně před úderem Katriny (v neděli 28. srpna)
nabídl guvernérce Kathleen Blanco pomoc pro lepší zvládnutí hurikánu v podobě
národní gardy. Avšak pro tento krok bylo zapotřebí souhlasu Pentagonu a právě díky
pomalé byrokracii se pomoc odsouhlasila až v pátek 2. září. To se trochu kryje
s výrokem Michaela Browna z 28.srpna, když řekl, že „FEMA nebude otálet s pomocí,
nebudeme z Katriny dělat byrokratický proces. Budeme se snažit vše urychlit, aby se
dostalo pomoci těm, kteří to budou potřebovat.“ 131
V několika málo dnech se však také ukázala ochota lidí mimo Louisianu,
Mississippi a Alabamu, kteří byli ochotní pomoci. Lidé přispěli téměř dvěmi miliardami
dolarů, 132 především přes Červený kříž 133 a také nabídkami na ubytování lidí, kteří
přišli o celý majetek. Tato solidarita je však velmi nárazová a časově velmi omezená,
neboť neustále omílající se příběhy přestanou lidi brzy zajímat a pozornost se zaměří na
nová témata.
Velký podíl na úklidu města a prvních pracích mají dobrovolníci, kteří se do
New Orleans začali sjíždět z celých Spojených států, ačkoliv je FEMA zpočátku
nechtěla pustit. Od roku 2005 se jich v městě vystřídalo přes jeden milion a dodnes
město jejich práci potřebuje. 134
Z New Orleans se po zaplavení stalo „toxic gumbo,“ 135 kdy celé město bylo
kontaminováno naftou, pesticidy, mrtvými těly a dalšími toxickými zplodinami.
Vzhledem k tomu, že břehy Louisiany jsou lemovány ropnými vrty, které byly během
hurikánu smeteny, jedná se také o druhou největší ropnou katastrofu v historii
Spojených států, ačkoliv tento fakt je často přehlížen a není příliš zmiňován. 136 Větším
neštěstím bylo jen ztroskotání tankeru Exxon Valdez roku 1989 u břehů Aljašky.
Celkově se rozlilo 30 milionů litrů ropy, roku 1989 to bylo 41,5 milionů litrů. Tento fakt
bude mít za následky kontaminaci vody a půdy po dlouhá léta a s tím spojené zdravotní
problémy místních obyvatel.
131
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4.6 Statistické zhodnocení hurikánu Katrina
Katrina neudeřila pouze v New Orleans, postihla postupně oblasti sahající až k
Ohiu a k Velkým jezerům a mnoho dalších míst zaznamenalo výskyt tornád, která jsou
přímým následkem hurikánů. Katrina, která měla hlavní dopad v oblasti Buras, 90 km
jihovýchodně od New Orleans, postihla oblast o rozloze 90 000 mil čtverečních
(233 100 km čtverečních), čemuž odpovídá velikost Velké Británie, případně oblast
velká jako tři České republiky. 137
Celkově zemřelo kolem 1800 lidí, 138 z toho 1277 v Louisianě (další stovky lidí
zůstaly pohřešovány). Náklady na škody dosáhly více než 200 miliard dollarů, z čehož
62,3 miliard uhradí federální vláda. Po celém Mexickém zálivu bylo více než milion a
půl evakuovaných obyvatel, z čehož nejvíce jich přejelo do Texasu (230 tisíc),
Arkansasu (50 tisíc) a Tennessee (12 tisíc). V rámci státu Louisiana se přemístilo 975
tisíc obyvatel, a to především do okolí 250 mil od New Orleans (velký nápor zažilo
město Baton Rouge), 139 kde lidé stále cítili přítomnost stejné kultury, případně tam měli
známé či příbuzné.
Bezprostředně po hurikánu pouze polovina uprchlíků z New Orleans tvrdila, že
se vrátí zpět do města. 140 Smutným faktem zůstává, že dnes, čtyři roky po Katrině čítá
město New Orleans 312 tisíc obyvatel, z původních 485 tisíc. 141 Zbylí obyvatelé se již
do New Orleans zřejmě nikdy nevrátí. Nejedná se o obyvatele bohatých čtvrtí, ale těch
nejchudších, kde sociální síť byla jejich nejdůležitějším aspektem. Evakuací a zničením
těchto čtvrtí se tato síť zpřetrhala a případná obnova potrvá přinejmenším ještě několik
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let. Lidé proto nemají nejen kam se vrátit, co se domů týče, ale nemají ani důvod,
všechny jejich sociální vazby byly definitivně zničeny a oni zakotvili v nových
komunitách.
Je zajímavé podívat se na čísla obyvatel, kteří se vrátili. Při ročním výročí se
počty obyvatel afroamerického původu a bělochů téměř vyrovnaly: 43,8% obyvatel
bylo bělochů a 46,3% Afroameričanů, což je velký rozdíl oproti 68% obyvatel tmavé
barvy pleti o rok dříve. 142 Roku 2008 se číslo pomalu začalo dostávat k původní hranici,
obyvatel afroamerického původu bylo v New Orleans 61,8%. 143 Čtyři roky po Katrině
je zpět sotva 75% původních obyvatel (avšak například v Devátém okrsku to není ani
20% z původních 14 tisíc obyvatel). 144

5

Odpověď v krátkodobém horizontu
V následující části zaměřím pozornost na dobu několika málo týdnů bezprostředně

po úderu Katriny. Jedná se o poskytnutí pomoci a selhání na mnoha úrovních, jelikož
jednotlivé složky jsou vzájemně propojeny, tudíž se jednalo o tzv. kaskádové selhání.
Jedná se o reakci federální vlády a jejích orgánů (ministerstvo pro vnitřní obranu a
agentura pro mimořádné události), státní vlády a města.
Událostí, která v moderním pojetí změnila názor na pomoc vlády při následcích
přírodních katastrof se stalo zemětřesení v portugalském Lisabonu roku 1755, při
kterém zemřelo 15 000 obyvatel města. Efektivní vláda nejen, že dokáže pomoci při
odstraňování následků, ale vyznačuje se i snahou jim předejít a důsledně se na ně
připravit, což v případě Spojených států platilo v 60. letech, avšak časem snaha předejít
hurikánům v oblasti slábla.
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5.1 Role FEMA v chápání katastrof
FEMA, neboli federální agentura pro mimořádné události byla vytvořena roku
1979 prezidentem Jimmy Carterem, jakožto odpověď na přírodní katastrofy, které se
staly během 60. a 70. let (hurikány Betsy roku 1965, Camille roku 1969, Agens v 1972,
zemětřesení na Aljašce roku 1964, atd.) Její hlavní agendou byla koordinace pomoci a
odpovědi při katastrofách (nejen přírodních), které svojí velikostí překonávají možnosti
daného státu. Pro to, aby se federální vláda zapojila do procesu pomoci, je nutné, aby
guvernér státu požádal formálně prezidenta o vyhlášení federálního stavu ohrožení,
čímž se řešení problému dostává federální vládě.
Agentura prošla mnoha změnami, a to jak pozitivními, tak negativními. Za
prezidenta Clintona se z FEMA stala velmi schopná organizace s mnoha odborníky na
problematiku. To se však změnilo s příchodem prezidenta Bushe, kdy po 9/11 bylo
jednou z nejvyšších priorit pro USA ochránit svou zemi, a proto prošel federální systém
určitými změnami. Bylo vytvořeno přímo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost
(Department of Homeland Security), které má v jednom ze svých bodů na starost i
„přírodní i lidské katastrofy a plánování při výjimečném stavu.“ 145 Katrina byla první
velkou zatěžkávající zkouškou a DHS neuspěl. Jeho součástí byla i Federal Emergency
Management Agency (FEMA, do roku 2003 se jednalo o samostatný orgán, který však
byl v rámci celkové reorganizace začleněn do nového ministerstva), která byla jediným
orgánem, který se přírodními katastrofami zabýval, neboť DHS jako celek se spíše
zajímal o terorismus a boj s ním, než o přírodní katastrofy, které byly odsunuty až na
zadní pozice, co se zájmu týče. Navíc začleněním pod ministerstvo ztratila FEMA
vlastní nezávislost a finance, řadu kompetencí a byly utnuty preventivní a vzdělávací
programy, které v minulosti poučovaly o možných přírodních katastrofách v daném
regionu. Po Katrině byly tyto programy částečně obnoveny a staly se i výukovým
materiálem na mnoha univerzitách i středních školách. Dalším oslabením FEMY byl i
nedostatečný počet školených a zkušených zaměstnanců, mnoho z nich tato místa
dostali jako odměnu za pomoc během kampaně G. W. Bushe. 146
145
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5.1.1 Odpověď FEMA krátkodobém horizontu
Jak DHS, tak FEMA měly být během hurikánu Katrina prvními instancemi,
které budou řešit jak průběh, tak následky této katastrofy. Nicméně ředitel DHS Michael
Chertoff i ředitel FEMA Michael D. Brown se snažili tuto povinnost odebrat ze svých
beder. Chertoff prohlásil že „federální pomoc se nepoužila dříve, jelikož náš ústavní
systém přiřazuje během podobných událostí primární starost státu a jeho
guvernérovi.“ 147 Poté řekl, že Michael Brown má jeho důvěru v řešení celé krize a že je
to vlastně FEMA, kdo se primárně má zabývat přírodními katastrofami.
Avšak tehdejší ředitel FEMA Michael D. Brown se snažil tvrdit, že situaci měla
během Katriny řešit státní vláda a prohlásil louisianské složky za „dysfunkční“ 148 ,
přičemž se tak snažil upozornit i na problém selhání státu. Kdo jiný měl na starosti
místní sociální systém, školství, zdravotnictví, atd.? Louisiana se o své chudé
nedokázala postarat už před Katrinou, proto je na výroku M. Browna něco velmi
pravdivého, ačkoliv však v tomto případě již nešlo kritizovat pouze stát za nedostatečná
opatření před hurikánem a ačkoliv ani on vzhledem ke své nekompetenci a nekvalifikaci
neměl příliš právo kritizovat jiné orgány ze selhání. 149 Avšak k odmítnutí pomoci
Červeného kříže před branami města žádné speciální vzdělání z oblasti katastrof mít
nemusel, k posouzení stačil zdravý rozum. Co bylo důvodem odmítnutí humanitární
pomoci v prvních dnech, kdy byla situace nejkritičtější a lidé, kteří zůstali z jakýchkoliv
důvodů, neměli co jíst ani pít? Město nebylo prý dostatečně bezpečné, ačkoliv by to
nebyla první akce Červeného kříže v nebezpečných podmínkách. Druhým důvodem byl
argument, že kdyby Červený kříž přivezl potraviny a vodu, lidé by se již z města
nechtěli evakuovat, což prý byla hlavní priorita FEMA, ačkoliv sama neměla ani
prostředky k evakuaci tolika lidí, ani plán. 150
Červený kříž nebyl jedinou organizací, které se dostalo odmítnutí. Podobně se
FEMA zachovala i k autobusové společnosti Greyhound, která byla připravena
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přepravovat lidi ze Superdomu do bezpečných míst. Stejně tak americká námořní loď
Bataan, která v Mexickém zálivu čekala na rozkazy spojené s následnou pomocí, se
nikdy nedočkala. Na palubě byli přítomni lékaři, jídlo, pitná voda, námořníci, kteří by
v případě potřeby šli pomoci zachraňovat přeživší, kteří v New Orleans zůstali.
Dalším, komu se dostalo odmítnutí, byl i Wal-Mart, který nechal k městu přivézt
kamiony se stejným úmyslem, jako Červený kříž. Ani tato pomoc neobstála a FEMA
jim nedovolila do města vjet. Obchodní řetězec chtěl alespoň otevřít své pobočky
v postižených oblastech, aby lidé, kteří zůstali, měli přístup k základním potravinám,
avšak FEMA to opět nepovolila. V Jefferson Parish, která sousedí s New Orleans, toto
nařízení šerif Harry Lee porušil s tím, že nenechá místní obyvatele zemřít hlady a
žízní. 151
FEMA vážně pochybila i v oblasti lékařské péče. V rámci této agentury existují
seznamy lékařů, kteří jsou oprávněni poskytovat pomoc. Avšak když chtěli pomoci
lékaři, kteří v těchto registrech nebyli, dostalo se jim od personálu tvrdého odmítnutí.
Svůj zážitek popisuje i Mark Perlmutter, který přijel z Pensylvánie dobrovolně pomoci
lidem, kteří byli převezeni na letiště v New Orleans, kde byl v tu chvíli jediným
lékařem. I přesto se však nemohl o pacienty postarat, jelikož zdejší pracovník FEMA se
obával, že by mohl být za nedodržení předpisů souzen či propuštěn. Toto je jen pár
příkladů neflexibility FEMA
Pokud FEMA myslela, že je nebezpečné vstoupit do města a byly odmítnuty
organizace, které chtěly lidem v nouzi pomoci, proč tedy televizní štáby, fotografové a
reportéři mohli být ve městě (kromě Superdomu) přítomni? Na letišti na Floridě byly
připraveny helikoptéry Blackhawk, které však místo potravin na své palubě
přepravovaly novináře, aby měli dostatek podkladů k reportážím. 152 Problémem však
byl fakt, že FEMA musela autorizovat veškerý vstup do oblasti, tudíž kdo nedostal
povolení, mohl za to být potrestán.
Svou neznalost situace prokázal Brown i během večerního rozhovoru 1. září pro
kabelový pořad Larryho Kinga, když uvedl, že do toho dne ani nevěděl, že lidé jsou bez
pomoci i v Kongresovém centru, ačkoliv reportáže v televizích běžely již druhý či třetí
den. 153 Je zajímavé, že druhý den ráno prohlásil, že již včera bylo o obyvatele New
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Orleans, kteří byli evakuováni do Kongresového centra, postaráno, mají k dispozici
dostatek pitné vody i potravin, ačkoliv to nebyla pravda. 154
Ačkoliv prezident Bush nejprve Brownovu práci hájil,155 byl Bílý dům nakonec
politickými tlaky donucen Browna z FEMA stáhnout. Nebylo to pouze z důvodu
neschopnosti efektivně a rychle reagovat na vzniklou situaci, Brown posloužil dobře i
jako jakýsi obětní beránek, jelikož zosobňoval celou nekompetenci FEMA. O pár dní
později, 12. září Brown ze svého postu rezignoval. Zlé jazyky tvrdí, že tento krok je
jeho nejlepší rozhodnutí. Bohužel jeho odstoupení nevyřešilo závažnější problémy,
jakými byla nepříliš velká ochota Bushovy administrativy pomoci sociálně nižším
vrstvám, nevyřešila ani problém přílišné provázanosti dobrých míst za zásluhy během
prezidentských kampaní G. W. Bushe.
Proč FEMA, orgán vytvořený speciálně pro řešení katastrof, selhala? Jedním
z důvodů selhání FEMY může být její reorganizace po 9/11 a nově dosazeného
personálu, který se spíše zaměřoval na ochranu hranic a země proti terorismu. Ještě za
prezidenta Billa Clintona však FEMA byla schopnou organizací, zabývající se právě
přírodními katastrofami, personál byl přímo určený na řešení těchto problémů, avšak po
9/11 se charakter organizace změnil. Prezident Bush také zastával názor, že jiné
organizace (včetně kostelů, humanitárních organizací a komunitních center) by se pro
boj s přírodními katastrofami a jejich následky hodily lépe, jelikož znají lépe místní
obyvatele, jsou s nimi ve styku a lidé jim důvěřují. 156
Když roku 2004 udeřily na Floridě během jedné sezony dokonce čtyři hurikány,
FEMA reagovala rychle a efektivně a prezident Bush ji osobně navštívil během prvních
týdnů hned čtyřikrát. 157 Zlé jazyky tvrdí, že důvodem rychlé reakce je fakt, že v čele
státu byl republikán, Bushův bratr Jeb, zatímco o rok později Louisiana byla pod
vedením demokratů. Také bylo těsně před prezidentskými volbami, tudíž taková pomoc
pomohla jen ke zviditelnění G. W. Bushe. I toto je jedno z možných vysvětlení, ačkoliv
Florida byla celkově lépe připravena.
Kritice nepodlehla pouze FEMA, ale i ženisté americké armády, kteří stavěli
protipovodňovou ochranu města, dále pak i americké ministerstvo pro vnitřní
154
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bezpečnost, federální i státní vláda, atd. Důvodem špatné odpovědi je i nepřítomnost
dostatečného počtu členů národní gardy, kteří byli tou dobou v Iráku, pro tuto
skutečnost se vžil ironický termín „The Iraq War Comes Home.“ 158 Toto se však týká i
technického vybavení, které měli vojáci v Iráku, proto v době Katriny bylo ve
Spojených státech jen třetina vybavení, které by bylo potřeba na zvládnutí katastrofy na
domácí půdě.

5.2 Odpověď federální vlády v krátkodobém horizontu
V historii Spojených států to nebyla vždy federální vláda, kdo řešil přírodní
katastrofy a jejich následky. Pomoc vlády byla spíše symbolická, aby daný stát nemusel
platit vše ze svých zdrojů. Určité pomoci se oblasti dostalo i z prostředků humanitárních
organizací, 159 kostelů a jiných měst v okolí. O federální pomoci se začalo mluvit
především v souvislosti s velkými povodněmi a hurikány ve 20. a 30. letech 20. století,
kdy vláda poskytla finanční pomoc lidem, kteří ztratili svá obydlí. Odtud byl již jen
malý krok k zahájení procesu schvalování legislativy, která by zaručovala poskytnutí
federální pomoci při následcích přírodních katastrof. Když ve 30. letech nastoupil do
prezidentského úřadu Franklin D. Roosevelt, část zákonů Nového údělu se týkala právě
přírodních katastrof a jejich předcházení (Tennessee Valley Authority, The Flood
Control Act z roku 1934, atd.). Avšak až za Harryho S. Trumana převzala federální
vláda úplnou zodpovědnost při pomoci po přírodních katastrofách, a to zákonem
Disaster Relief Act z roku 1950.
Odpověď vládních a přidružených orgánů byla více než neefektivní. Je to mimo
jiné dáno i politickým systémem - vzhledem k tomu, že mnoho politiků se na svých
místech střídá, je většinou přírodní katastrofa pro většinu politiků „ta první“. Během
katastrof a jejich řešení sice není vždy odpovědná federální vláda, ale jednotlivé státy,
avšak při vyhlášení stavu nouze má tuto odpovědnost převzít Unie. Již 27. srpna žádala
guvernérka Kathleen Blanco prezidenta G. W. Bushe, aby vyhlásil federální stav
ohrožení, neboť dle dostupných informací bylo již zřejmé, že se bude jednat o velmi
mimořádnou událost, která bude přesahovat kapacitu státních orgánů, proto tudíž bylo
na federaci, aby státům, kde hrozil úder Katriny, pomohla. Tím, že Bush toto nařízení
158
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vydal, vzal na federální vládu zodpovědnost vypořádat se s tímto problémem, a to na
základě Staffordova zákona: „Pokud guvernér daného státu požádá prezidenta o
vyhlášení mimořádného stavu, předpokládá se, že katastrofa sahá mimo možnosti státu
a tudíž federace musí převzít zodpovědnost.“ 160
V době, kdy národ potřeboval cítit účast prezidenta a vidět jeho zájem o
problematiku, trávil George W. Bush prázdniny na svém ranči, 161 které ukončil až dva
dny po zničení města. Dne 29. srpna, kdy město New Orleans odolávalo hurikánu, letěl
Bush na oslavu narozenin Johna McCaina, 162 senátora za stát Arizona, kde si s ním
připíjel na zdraví a jedl s ním dort. 163 To možná až příliš koresponduje s cynickým a
ironickým výrokem Marie Antoinetty na stížnosti, že chudý lid nemá chléb – „Tak ať si
dají dort!“, který poukazuje na lhostejnost tehdejší aristokracie, která se však možná
nezměnila.
O den později navštívil prezident vojenskou základnu v San Diegu, aby zde
pronesl projev k 60. výročí vítězství nad Japonskem. Projev začal zmínkou o Katrině,
s tím, že záchrana životů je prioritou Bushovy administrativy a že „ federální, státní i
místní vláda pracují bok po boku, aby pomohli lidem opět se postavit na své nohy.“ 164
V té době však tento výrok neplatil, FEMA v regionu ještě ani nebyla a lidé tak byli
odkázáni sami na sebe.
O dva dny později, kdy Katrina udeřila, ve středu 31. srpna prezident své
prázdniny přerušil. Očekávalo se, že se prezident cestou z Texasu zastaví v New
Orleans či v jiném postiženém místě, aby zdejší obyvatele podpořil a prokázal jim účast.
Místo toho pouze nad oblastí přeletěl ve snížené letové hladině, aby později pronesl, že
je místo opravdu velmi zdevastované. Ještě týž večer uspořádal tiskovou konferenci,
z níž vyplynulo, že v New Orleans je humanitární pomoc velmi koordinovaná a vlastně
je vše v pořádku, mluvil o nutnosti pomoci lidem, a to především poskytnout jim
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adekvátní zdravotní péči, školy a ubytování. 165 Avšak v té době v New Orleans nic
nebylo v pořádku a pomoc ještě nebyla taková, jakou ji prezident popisoval.
Do města se Bush dostal až 2. září, 166 přičemž připustil, že dosavadní úsilí „není
akceptovatelné.“ 167 Z úst prezidenta, který téměř nikdy nepřipouštěl na veřejnosti své
chyby, je toto ojedinělý výrok, ve kterém shrnul nedostatky své administrativy po úderu
Katriny. Vzápětí však dodal, že situaci dostanou rychle pod kontrolu a místním
obyvatelům pomůžou.
Bush během své návštěvy nikdy nezašel k Superdomu, pouze se zastavil u míst,
kde se hráze protrhly. Bál se možných nepokojů, kdyby se v Superdomu objevil, možná
nechtěl utrpení svého lidu vidět a v plné míře si připustit, jak špatná situace doopravdy
je. Nepřijel se ani podívat do dalšího evakuačního centra v Houstonu, kam byli lidé
z New Orleans po pár dnech rozvezeni. Pověřil Billa Clintona, jeho manželku Hillary a
svého otce s matkou, aby zaštítili soukromou sbírku pro lidi postižené Katrinou. Zde byl
vrcholem projev Barbary Bushové k situaci v houstonském Astrodomu, kdy prohlásila
na adresu evakuovaných obyvatel: „Mluvila jsem tu s lidmi, kteří sem byli evakuování
ze Superdomu. Téměř všichni by zde (Houston) rádi zůstali, jsou mile překvapeni
místní pohostinností. Mnoho lidí, co zde nyní je, stejně byli v New Orleans
diskriminovaní a nerovnoprávní, proto je jejich přesídlení výhodou.“ 168 Bílý dům se
snažil situaci zachránit s tím, že tento výrok Barbara Bushová pronesla pouze na
základě pár rozhovorů a že tím nemyslela celkovou situaci. Vysloužila si tím vlnu
kritiky jak od politiků, tak od občanů Spojených států a především od lidí, kterým
Katrina sebrala celý majetek a kteří se necítili ve velké výhodě.
O dva týdny později pronesl prezident Bush velmi působivý projev, jak je třeba
bojovat s rasovými předsudky a chudobou, kdy podle něj „chudoba má své zakořenění
v rasové diskriminaci, která odřízla generace našich spoluobčanů od příležitostí této
země. Máme proto povinnost postavit se chudobě důsledným zákrokem.“ 169 Bush však
nijak své možnosti nespecifikoval a stejně jako média a celý národ i prezident po první
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vlně zájmu obrátil svou pozornost jinam, a to i přesto, že mnohokrát opakoval, že
„rozumí, že devastace New Orleans vyžaduje delší pozornost než jen pár dní.“ 170

5.2.1 Legislativní opatření přijatá jako okamžitá řešení
Prvním legislativním opatřením, které bezprostředně po Katrině bylo Kongresem
schválené, byl počáteční balíček pomoci v hodnotě 10,5 miliard dolarů na záchranářské
práce a pomoc. Byl to první z mnoha balíčků v rámci dlouhodobé pomoci regionu. Jen
pár dní poté byl schválen balíček pro 51,8 miliard dolarů, v celém Kongresu téměř
jednohlasně 171 a jedná se tak o největší finanční pomoc vynaloženou na likvidaci
následků přírodní katastrofy. Avšak otázka, jak tyto finance rozdělit, již tak jednoznačná
nebyla. Republikáni byli spíše pro rozdělení hotovosti mezi postižené lidi, zatímco
Demokraté spíše chtěli rozšířit a zlepšit služby jako je Medicaid pro lidi postižené
Katrinou, kteří neměli pojištění, či zřídit fondy pro obyvatele, kteří ztratili domov. 172
Senátorka Hillary Clintonová požadovala na Senátu vytvoření nezávislé komise,
tvořené zástupci obou stran, která by vyšetřila selhání po hurikánu Katrina. Avšak
republikánští senátoři hlasovali proti. Komise se měla zaměřit nejen na prozkoumání
chyb, ale měla navrhnout i možná řešení do budoucna. 173 O den později stejná iniciativa
prošla Sněmovnou reprezentantů, která vydala na jaře zprávu s názvem „A Failure of
Initiative“ (viz. níže).
Prezident Bush také poskytl regionu Mexického zálivu určité úlevy a tzv.
„úlevy“, které však obyvatelům spíše uškodily, než aby jim pomohly. Tím je například
dočasné pozastavení Davis - Baconova zákona z roku 1931 v postižených zemích, a to
až do 8. listopadu 2005. Zákon se týká regulace platů na federálních zakázkách, určuje
nejnižší možný plat pro lidi, kteří na zakázkách pracují a odráží tak minimální mzdu
v regionu. Tento krok popudil opozici, neboť dle Demokratů a zástupců odborů toto
170
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pozastavení povede ke zvýšení zisků velkých korporací v oblasti a také ke snižování
platů a nejen, že město bude stále zničené, ale lidé budou více demotivováni. S tímto
tvrzením souhlasili i někteří Republikáni. 174 Bush své rozhodnutí zdůvodnil tím, že
když jsou v oblasti momentálně větší náklady na stavbu domů a budov, tak pozastavení
zákona povede k většímu přispění místních obyvatel a povede také k zaměstnání více
obyvatel do obnovných prací. Toto pozastavení zvýhodnilo hispánskou menšinu (často
ilegální pracovníci), která byla ochotná pracovat i za nízké platy, čímž se téměř
vyloučila možnost práce pro bílé a afroamerické obyvatelstvo, které by požadovalo
vyšší mzdu. Federální vláda navíc potvrdila, že nebude penalizovat firmy, které
případné ilegální pracovníky přijmou a ti vůči nízkým platům neprotestovali. 175 Toto
opatření bylo dle Bushovy administrativy přijato i proto, aby nebyli znevýhodňováni
obyvatelé, kteří při povodních často ztratili své občanské průkazy. 176 Ačkoliv bylo
pozastavení zákona brzy zrušeno, mnoho Hispánců na svých místech zůstalo a výrazně
se podílí dodnes na obnově města, čímž dávají i oni městu něco ze své kultury.

5.3 Role státních zástupců v krátkodobé odpovědi
Guvernérka státu Louisiana Kathleen Blanco neponechala ve dnech, které Katrině
následovaly, nic náhodě. Opakovaně žádala federální vládu o pomoc, kterou však
nespecifikovala přímo, chtěla cokoliv, co federální vláda může nabídnout. To však byl
problém, neboť federální vláda chtěla, aby guvernéři své požadavky plně specifikovali.
Ve svém otevřeném dopise z 2. září již přesně vyjmenovává položky, které stát
Louisiana bude v následujících dnech potřebovat, přičemž znovu připomněla, že věci, o
které žádala již v předešlých dnech, stále ještě nedorazily na místo. „Žádám o poslání
vojáků ze 256. brigády, která se vrátila před nedávnem z mise v Iráku, jelikož teď tady
nutně potřebujeme jejich síly.“ 177 Ve stejném dokumentu zmiňuje, že pouze plné
zainteresování prezidenta zajistí okamžité splnění potřeb.
Během čekání na tuto pomoc vydala Blanco dva vládní příkazy (executive
order). První se týkal stavu zdravotnictví a pozastavil nařízení o lékařských licencích
174

Největším odpůrcem z řad Republikánů byl George Miller za stát Kalifornie, ale přidávali se i další.
Nelze přeci po lidech chtít obnovu města za nižší než minimální mzdu.
175
PETTERSON, John. A Preliminary Assessment of Social and Economic Impacts Associated with
Hurricane Katrina. American Anthropologist, roč. 108, č. 4, s. 653
176
BULLARD, Robert. The Black Metropolis in the Twenty-First Century: Race, Power, and Politics of
Place. Boulder: Rowman and Littlefield Publishers, 2007, s. 181
177
Otevřený dopis guvernérky Kathleen Blanco prezidentu Bushovi, 2.9.2005:
http://jjic.gov.state.la.us/Press_Release_detail.asp?id=998, poslední přístup 14.12.2009

61

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému
mimo stát Louisiana, čímž umožnil lékařům z jiných států ošetřovat pacienty bez
určitých byrokratických procedur. Druhým nařízením byla zodpovědnost státního
orgánu pro bezpečnost dohlédnout na použití autobusů dle momentálních potřeb.
Když ani v sobotu nebyla pomoc adekvátní, rozhodla se guvernérka odpoutat se
od federální vlády a pomoci svému státu jak sama nejlépe dovede. Požádala o pomoc
Jamese Lee Witta, který úspěšně vedl FEMA v době Clintonova prezidentství a který
neschvaloval současné nekompetentní vedení a podřízení FEMY pod ministerstvo pro
vnitřní bezpečnost.

5.4 Role města v krátkodobé odpovědi
Během několika málo dní po Katrině nařídil starosta města znovu povinnou
evakuaci pro ty, kteří během hurikánu zůstali, jelikož zde přestala existovat
infrastruktura, obchody nebyly otevřené, lidé si nemohli koupit základní potraviny a
vyhlídky do budoucna nebyly příliš lákavé. Ženisté americké armády také začali
s projektem odčerpávání vody z města. Vzhledem ke tvaru města (polévková mísa)
nešlo čekat, až se voda někdy sama vypaří. Vysušení města i tak trvalo několik týdnů,
ačkoli starosta Nagin byl zpočátku velmi optimistický a doufal, že by se město mohlo
vysušit do dvou týdnů. 178
Více než kde jinde hrály v chudinských čtvrtích vždy důležitou roli místní
komunity (zpravidla tuto úlohu plnil místní kostel). Katrina však tyto komunity a
sociální sítě naprosto zpřetrhala a vyvrátila, což byl také jeden z mnoha důvodů, proč
lidé ztráceli víru v návrat, spolu s nedostatkem financí k přestavbě či nové výstavbě
domů. Když už některé méně poničené části byly opět obyvatelné, mnoho původních
obyvatel bylo rozeseto po celých Spojených státech, kde zakořenili v nových
komunitách. A nejvíce postižené oblasti se dodnes vzpamatovávají z následků a
procento návratů je velmi nízké, v Devátém okrsku je to méně než 20%. Často zde
dodnes chybí obchody, školy, atd., a i proto se sem lidé nechtějí znovu stěhovat.
S pomocí ze sousedních komunit v rámci neštěstí se nedalo počítat, neboť byly
postiženy stejně. Při každém neštěstí je to právě komunita a sousedé, kdo poskytuje
první pomoc, ne federální či státní organizace. Avšak při Katrině to nemohla být
komunita, která by byla na prvním místě, místní a státní samospráva prakticky přestala
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existovat 179 a federální pomoc byla příliš daleko a příliš pomalá. Prvními složkami,
které v New Orleans začaly pomáhat lidem, byla pobřežní stráž (Coast Guard), a to
hned 29. srpna vpodvečer. Další dny se k nim přidali i místní zaměstnanci americké
ochrany ryb a zvěře (U.S. Fish and Wildlife), 180 policie a hasiči a stali se tak prvními
složkami, které ve městě zachraňovaly lidi uvězněné na střechách svých domů. Tito lidé
svou práci nekoordinovali s oficiální pomocí ani s FEMA, avšak tím, že jednali na svou
pěst zachránili na 1 200 lidí v prvních dnech, kdy se nedostávalo jiné pomoci. 181 Tím,
že již byly tyto skupiny ve městě před Katrinou, nepotřebovaly žádná povolení, jako
např. Červený kříž a jiné organizace, které je však nedostaly okamžitě (viz. výše).
Šokující jsou také zprávy o policistech (bílé barvy pleti), kteří po protržení hrází
ve městě blokovali Afroameričanům přechod mostu ze zdevastovaného New Orleans do
bezpečné Gretny 182 a pro výstrahu stříleli do vzduchu s tím, že nechtějí mít na své
straně řeky uprchlíky ze Superdomu, kteří by mohli v místě zvýšit kriminalitu a rabovat
zdejší opuštěné domy a obchody. Dle starosty Ronnieho Harrise „policie pouze chránila
město, musela se postarat nejprve o bezpečnost našich obyvatel, to byla priorita číslo
jedna. Proto se za uzavření mostu neomlouvám.“ 183 Na otázku proč však zabránil
zoufalým obyvatelům New Orleans, mezi kterými byli i starší lidé a malé děti, dostat se
ze zpustošeného města, odmítl odpovědět. Vzhledem k rasovému rozdělení (bílí
policisté versus chudí Afroameričané) se bral tento incident za rasově motivovaný,
ačkoliv starosta Gretny toto popíral. Nicméně Harris ospravedlňoval uzavření mostu,
stejně jako obyvatelé města, kteří policii i starostovi děkovali za to, že chudé
Afroameričany nepustili dovnitř. Je možné, že v šestitisícovém davu vyčerpaných lidí
by se našli tací, kteří by rabovali, avšak velká většina se chtěla dostat do bezpečí, a
proto není možné kvůli výjimkám nechat trpět ty, kteří potřebují pomoc. Co tato
příhoda vypovídá? Katrina sejmula masku přetvářky, kdy se často místo lidskosti a
porozumění dostaly do popředí vlastní sobecké a rasově motivované zájmy a dlouho
skrývané předsudky mnoha obyvatel Spojených států.
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6

Odpověď v dlouhodobém horizontu, důsledky a možná řešení
V této části je pozornost upřena na dlouhodobá řešení na všech úrovních vlády a

jaké důsledky Katrina měla v průběhu následujících měsíců a let. Na federální úrovni se
jedná o možnou změnu legislativy, která by umožnila vymýtit nebo alespoň výrazně
snížit chudobu nejen v oblasti, ale po celých Spojených státech. Této kapitole předchází
historický náhled na problematiku sociálních programů a zda má Katrina šanci svým
rozsahem změnit tento náhled. V této části se také věnuji i Katrině v kontextu
zlomového bodu pro prezidenta Bushe na domácím poli, protože byť měl šanci a
prostředky k tomu, aby efektivně zasáhl, nic výraznějšího se nestalo. Jeho nezájem je
dobře vidět i v projevech o stavu Unie v následujících letech, kde postižený region
téměř není zmíněný.
Na úrovni města se jedná především o politický dopad a volby na post starosty
města roku 2006, který vtiskne přestavbě města svůj charakter a své myšlenky.
Přestavbou města a možnými programy se zabývá následující kapitola.

Čtvrtou

část

uzavírá rozbor jednotlivých zpráv Kongresu a Bílého domu, které také navrhují možná
řešení a shrnují situaci ze svého pohledu.

6.1 Federální úroveň
Dlouhodobým řešením následků hurikánu Katrina by měla být změna legislativy,
která by minimalizovala možnost opakování podobné katastrofy, nejen v New Orleans,
ale po celých Spojených státech. Nejedná se jen o technické zabezpečení, jako je
dokončení výstavby hrází, změna však musí provázet i jednotlivé obyvatele a snažit se
eliminovat problém socioekonomické stratifikace společnosti. Fakt, že v boji
s chudobou je potřeba úloha vlády, si uvědomoval již prezident Franklin D. Roosevelt.
Ve svém projevu ohledně Nového údělu zmínil, že „víme, že ekonomický systém
nemající vůdce vytvořil a znovu může vytvořit ekonomickou a společenskou katastrofu.
Vládní vedení je jediná metoda, která zbyla.“ 184 V následujících řádcích krátce zmíním
historii sociálních programů, které by mohly sloužit i jako možná inspirace pro změnu
legislativy.
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6.1.1 Sociální programy ve Spojených státech: od Roosevelta k
Bushovi
Krize a katastrofy v historii Spojených států nikdy nevyprodukovaly
dlouhodobější a efektivní změnu v oblasti sociální politiky, hlavní změny nastaly
především v oblasti technologie, jako např. měření tektonické činnosti, zvyšování hrází,
atd. 185 U přírodních katastrof je neefektivita sociální legislativy dána i jejich lokálním
charakterem, na který se v celostátních médiích později zapomene. Bude tomu tentokrát
jinak?
Chudoba však není technický problém, nelze ji vyřešit změnou výše hrází.
K vyřešení této problematiky je třeba inovace zákonů, či schválení nové legislativy, je
třeba zapojit stát do jeho řešení.
Snad jen hospodářská krize ve 30. letech je příkladem, kdy krize způsobila
dlouhodobý zájem o chudobu a zásadní změnu legislativy. V dobách Nového údělu se
na chudobu pohlíželo jako na kolektivní odpovědnost místo nedostatku píle jednotlivce,
jak je to posuzováno dnes. Tím se ale odpovědnost přenesla i na federální vládu, od
které se očekávalo, že s problémem chudoby něco udělá. I když byly přijaty zákony
proti snižování nezaměstnanosti a o sociálních jistotách, byly uzákoněny až deset let po
vypuknutí krize. Je však možné říci, že Nový úděl byl prvním komplexním programem,
který se zabýval chudobou a který do řešení zapojil celou zemi.
Dalším, kdo vyhlásil „válku chudobě“ 186 byl prezident Lyndon B. Johnson roku
1964, i když původním hnacím motorem nebyla přírodní katastrofa či ekonomická
krize. V té době s tímto počinem souhlasila většina americké společnosti, protože se
jednalo o vymýtání chudoby z nejbohatší a nejmocnější země světa. Tento optimismus
však brzy vyprchal, neboť se sice dosáhlo snížení chudoby a nezaměstnanosti, ale
nedosáhlo se rychlého a účinného vítězství, jelikož se doufalo, že by chudoba mohla být
vymýcena do dvou let, tedy do roku 1966. Po roce 1973 a počátku recese se tyto
programy odsunuly na vedlejší koleje a podle slov Ronalda Reagana bychom měli
hledat příčinu nárůstu chudoby ve špatně vytvořených sociálních programech.
„Chudoba vyhrála právě kvůli vládním programům na snížení chudoby, které však spíše
než aby přinesly pomoc, přispěly ke zpřetrhání rodinných pout.“ 187 Reagan tak zastával
185
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názor, že pomoc může chudším vrstvám jejich situaci spíše zhoršit a lidé si zvykli otáčet
se k této skupině obyvatel zády.
Za Billa Clintona byla podepsána roku 1996 reforma sociální péče, 188 která
snížila míru chudoby a i kriminality, která je s chudobu často spojena. Ačkoliv se
snižovala nezaměstnanost a zvyšovala se celková produkce, více a více se rozevíraly
nůžky nerovnováhy v oblasti příjmů, a to v mnohem větší míře než v jakékoliv jiné
industriální zemi. 189 Méně peněz zůstalo i střední třídě, ačkoliv se daně celkově
snížily. 190 Po roce 2000 a hlavně po nástupu Bushe se situace zhoršovala, dokonce se
chudoba zvyšovala o milion obyvatel ročně. 191
Zlomovým rokem v boji s chudobou byl rok 2001, kdy na prezidentské křeslo
usedl George W. Bush, který se zabýval především válkou proti teroru a snižováním
daní bohatým. Jeho hlavním přínosem byl zákon o vzdělání „No Child Left Behind Act“,
který je důležitým bodem jak se dostat z bludného kruhu chudoby, špatného vzdělání
v chudinských čtvrtích a tím pádem méně kvalifikované práce. Avšak školy, které
finanční dotace nejvíce potřebují je často nedostaly vzhledem ke špatným výsledkům
testů, které škola vykazovala, čímž se bludný kruh vrací opět do výchozího bodu. Další
Bushovou představou, jak bojovat s chudobou byly náboženské organizace a zvýšení
podpory pro jejich sociální programy. Tato iniciativa, která po Katrině zesílila, je
pouhou náplastí na problém, ne její řešení, tyto organizace nemohou plnit úlohu vlády.
Také tím, že na pořadu dne byl terorismus a boj s ním, byli najímáni pro americké
ministerstvo pro vnitřní ochranu především experti na Blízký Východ, ale již ne na boj
s chudobou.
Když Katrina odkryla pravou podobu chudoby, spekulovalo se, zda se znovu
obnoví válka proti chudobě. Již pár měsíců po katastrofě, kdy se nic nedělo, bylo jasné,
že žádné převratné projekty ze strany vlády se opět nechystají. 192
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6.1.2 Změna legislativy
Ačkoliv prezident Bush sliboval ve svém projevu ze září roku 2005 193 ostrý boj
proti chudobě, skutečnost byla jiná. Místo vylepšení situace a navýšení výhod pro
sociálně slabé zakázal Kongres Medicaid pro většinu chudých dětí a starší lidi
s dlouhodobými nemocemi a snížil příspěvky na děti, což se velmi citelně podepsalo
především v rodinách pouze s jedním rodičem.
Místo snižování daní chudým, či zproštění daňové povinnosti po určitou dobu
pro obyvatele New Orleans, kteří byli nejvíce postiženi, se Bush rozhodl jinak.
Všeobecně snížil daně, avšak největší profit z toho měly nejbohatší vrstvy obyvatel
(výrazně byly daně sníženy na nemovitosti a příjem z investic). 194 Tím však nezbyl
dostatek financí na přestavbu města, proto navrhli Republikáni snížení až 40%
příspěvků právě na Medicaid, programy pro chudší lidi, potravinové lístky a boj proti
AIDS v zemích Třetího světa. 195 Ačkoliv prezident mluvil o tom, že nebude třeba
zvyšovat daně, aby se oblast Mexického zálivu rekonstruovala, 196 možná měl od
podobných řečí upustit. Tímto projevem se pravděpodobně chtěl zavděčit obyvatelům
Spojených států a ukázat jim, že federální vláda má prostředky na obnovu oblasti, což
ale nebyla pravda.
Dalším krokem, který postiženým obyvatelům příliš nepomohl, byla zdravotní
péče Medicaid. Senátoři za stát Louisiana (Mary Landrieu, D; David Vitter, R) podali
měsíc po Katrině návrh zákona, 197 který by mimo jiné umožňoval využívat výhody
tohoto zdravotního programu lidem, kteří měli dlouhodobější následky po Katrině či
předtím neměli pojištění. Prezident Bush však s tímto návrhem nesouhlasil s tím, že o
zdravotní péči by se měl postarat dotyčný stát a zákon nebyl přijat. 198 Nepřijetí
způsobily i částky, o které louisianští zástupci žádali – dohromady se jednalo o 250
miliard amerických dolarů, z čehož celých 40 miliard mělo být použito na obnovu hrází
192
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a jiná opatření ženistů americké armády. 199 Další finance měly být využity
k rekonstrukci zdravotních zařízení, obnově rybářského průmyslu a zemědělství, na
podporu návratu obyvatel, kteří přišli o majetek, k podpoře malých podnikatelů, atd.
Jednou z dlouhodobých legislativních změn byl zákon o domácích zvířatech.
Tento počin se může zdát nedůležitý a banální, ale má svá opodstatnění. Zvířata byla
během evakuace vyřazena z evakuačních transportů a díky tomu mnoho starších lidí
odmítlo domov opustit. Proto byl hned na jaře 2006 navržen zákon o evakuaci zvířat –
Pets Evacuation and Transportation Standards Act, a do pár měsíců podepsán
prezidentem. Již během hurikánu Gustav se tento zákon osvědčil, neboť starší lidé byli
ochotni se svými zvířaty své domovy opouštět. 200
Další změna nastala u agentury FEMA, když v říjnu roku 2006 byla podepsána
její reorganizace. 201 Jedná se o zřízení nových, velmi kvalifikovaných míst a nastal
strukturální přesun v otázce odpovědností, čímž by měla být zvýšena akceschopnost a
flexibilita tohoto orgánu. Byla zřízena funkce druhého asistenta ředitele FEMA
(„Deputy Administrator for National Preparedness“), který má na starost především
zvýšení povědomí o nebezpečí přírodních katastrof, semináře a připravenost obyvatel
jak na školách, tak v komunitních centrech. V čele stojí lidé, kteří mají s přírodními
katastrofami velké zkušenosti. Tato změna se udála hned po rezignaci Michaela D.
Browna, kdy prezident Bush jmenoval jako nového ředitele FEMA Davida Paulisona,
který v úřadě zůstal až do konce Bushova prezidentství. Paulison v minulosti pracoval
jako hasič a mimo jiné se účastnil likvidace škod po hurikánu Andrew roku 1992. Od
roku 2001 stál v čele americké asociace hasičů, která od roku 2002 spadá pod
ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. V období těsně po nástupu Baracka Obamy byla
v čele FEMA Nancy Ward, která v minulosti pracovala pro kalifornský státní orgán,
který se vypořádává s přírodními katastrofami (California Office of Emergency
Services). Od května je ředitelem FEMA Craig Fugate, který dříve pracoval ve
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floridském centru zabývajícím se zvládáním krizových situací (Florida Division of
Emergency Management).

6.1.3 Katrina jako zlomový bod pro prezidenta Bushe
Katrina byla zlomovým předělem, který předurčil pád Bushovy administrativy
na domácím poli. Dle 22. dodatku sice nemohl být zvolen znovu, avšak nemusel se stát
nejneoblíbenější prezidentem v moderní historii, kdy Katrina bezpochyby v tomto
hodnocení hrála velkou roli, především co se týče situace v domácí politice. 202 Dle
výzkumu veřejného mínění Gallup Poll 203 s jeho činy ke konci druhého období
nesouhlasilo 71% respondentů, čímž předběhl i Richarda Nixona (67%) a Harryho
Trumana (66%).
Toto potvrzuje i Matthew Dowd, hlavní konzultant Bushovy kampaně za
znovuzvolení prezidentem roku 2004. „Prezident si tímto přerušil vazby s obecenstvem.
Jakmile toto pouto bylo porušeno, již se mu nikdy nepodařil navázat kontakt. Projev o
stavu Unie? Ten již nic neovlivnil. Legislativní návrhy? Ty již nic neovlivnily.
Cestování po zemi? To již nic neovlivnilo.“ 204 Dowdova slova potvrzují dále nejen
Bushovi odpůrci, ale i jeho příznivci a i další z řad jeho pomocníků. Z této pozice se již
nedostal a jeho oblíbenost postupem času dále slábla
Ačkoliv chyba je i na vládě státu Louisiana, hlavní podíl viny nese federální
vláda, jelikož po požádání guvernérky Blanco o vyhlášení federálního stavu ohrožení se
veškeré pravomoci přenesly právě na federaci. 205 Navíc i hráze, které tíhu vody
neudržely, byly zbudovány zákonem federální vlády (Flood Control Act 1965).
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Pohroma by ve městě nebyla tak velká, kdyby se příspěvky na jejich stavbu
neomezovaly, a kdyby byly hotové v původním termínu, tedy ke konci 70. let.
V oblasti hurikánů je možné vidět v rodině Bushů určitou podobnost. I otec
prezidenta Bushe, G. H. W. Bush, se potýkal s hurikánem Andrew na jižní Floridě a
Louisianě. I zde FEMA zklamala, jelikož ani v tuto dobu nebyla její hlava, Wallace E.
Stickney, kvalifikována na řešení katastrof. Nebyla připravena nejen FEMA, ale ani její
složky v daných státech. I zde přišla pomoc velmi pozdě a byla velmi neefektivní. Čtvrt
milionu lidí z postižených oblastí bydleli ještě po dvou letech v mobilních domech,
které FEMA poskytla po vlně kritiky. I pro Bushe staršího tedy znamenal hurikán část
konce jeho prezidentství, spolu s dalšími událostmi.

6.1.4 Katrina v projevech národu o stavu Unie
Zajímavé je také Bushovo zmínění (či spíše nezmínění) Katriny v projevech
národu o stavu Unie (State of the Union Address). V únoru roku 2006 bylo New Orleans
zahrnuto do projevu s tím, že „federální vláda poskytla 85 miliard dolarů. V oblasti
probíhají stále úklidové práce, oprava dálnic a obnova hrází, poskytují se půjčky na
obnovu živností a obydlí. Teprve až se zajistí tyto prvotní potřeby, tak se může začít
s úplnou obnovou města… Až se zotavíme z důsledků Katriny, zapracujeme na tom,
aby všichni Američané byli chráněni spravedlností, aby si byli rovni a měli k tomu
dostatek příležitostí.“ 206 Nutno však podotknout, že věty o New Orleans zazněly až
téměř na konci hodinového projevu, po pasážích o nepřátelích USA, nebezpečí, které
hrozí od určitých států, terorismu, neustálého opakování situace kolem 11. září, situaci
v Afghánistánu a Iráku.
Ačkoliv se region z této rány nevzpamatoval do dnešních dní, a tím spíše ne na
konci roku 2006, není však v dalším projevu z ledna 2007 o probíhajících pracích ani
zmínka. Cožpak snad jak Bush, tak národ zapomněl na obrázky, které obletěly celý
svět? Zotavilo se snad New Orleans natolik, že již nebylo třeba o problému hovořit?
Cožpak se roku 2006 na domácí americké scéně stalo něco o tolik důležitějšího, že
nebyl prostor ani jednoho odstavce zmínit celkovou situaci v Mexickém zálivu?
V každém případě, na konci ledna roku 2007 o Katrině nepadlo ani slovo. Za tento
nezájem byl Bush kritizován, největší kritika se na jeho hlavu snesla z úst Baracka
206

George W. Bush a projev o stavu Unie, 31.1.2006:
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Obamy, který v létě 2007 navštívil New Orleans k příležitosti druhého výročí a slíbil při
případném zvolení do prezidentského úřadu větší dotace a zájem na přestavbě
Mexického zálivu. 207
Bush proto v dalším projevu o stavu Unie v lednu 2008 New Orleans zmínil, a to
v kontextu, že „Amerika si cení síly a vytrvalosti lidí v tomto regionu (Mexický záliv).
Slibujeme, že jim pomůžeme vystavět lepší a silnější město. Také je mi potěšením
oznámit, že New Orleans bude v tomto roce hostit summit Mexika, Kanady a USA.“ 208

6.1.5 Shrnutí Katriny ve zprávách federálních orgánů
Po Katrině bylo vydáno mnoho zpráv, které se zabývaly prošetřováním
neschopnosti a pozdní reakce. Těmi nejdůležitějšími je zpráva Bílého domu, Sněmovny
reprezentantů a Senátu. Z obou zpráv Kongresu vyplývá skepse nad kompetencemi
federace a státu. Obě složky spolu měly komunikovat avšak právě tento aspekt nebyl
naplněn a koordinace selhala. Naproti tomu zpráva Bílého domu má informativní
charakter a vyhýbá se kritice.

6.1.5.1 Senát
Dle zprávy, kterou vydala komise Senátu v květnu roku 2006, se chyba stala již
ve chvíli, kdy byla FEMA přesunuta pod nové americké ministerstvo pro vnitřní obranu
(Department of Homeland Security, DHS), čímž ztratila nejen svoji autonomii, ale i výši
příspěvků, které se přesunuly na boj s terorismem. Vedení úřadu se velmi pohoršilo a
opět se na čelní místa dostali lidé bez zkušeností. Po úspěšné reorganizaci prezidenta
Clintona tedy došlo k úpadku této agentury. Selhání mělo na svědomí i podcenění
bezpečnostní situace ve městě, na kterou ale odborníci upozorňovali již několik let
předem. Špatná byla i koordinace na všech úrovních rozhodovacího procesu. Analýza se
zabývá všemi jejími stupni a nejvyšší míru odpovědnosti připisuje právě federaci. Tím
také dochází k problému federalismu, kdy stát a federace mají rozdělené funkce a

http://www.c-span.org/executive/transcript.asp?cat=current&code=bush_admin&year=2006, poslední
přístup 23.10.2009
207
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kompetence, přičemž zpráva zmiňuje právě Staffordův zákon, 209 podle kterého ležela
tudíž veškerá zodpovědnost na federaci, stát neměl dostatečné prostředky ani lidský
potenciál, aby se s hurikánem efektivně vypořádal.
Svůj díl kritiky si zasloužil i Bílý dům, který měl rychleji rozhodovat. Dle
komise byl dostatečně informován, avšak nic nenapovídá tomu, že by se instrukcí
držel. 210 Nejen, že byly k dispozici zprávy z minulých let, kde se mluvilo o New
Orleans jako o velkém nebezpečí, ale ředitel Národního centra pro studium hurikánů,
Britt M. Mayfield, osobně volal všem guvernérům, jejichž států se mohla Katrina týkat
a den před úderem se dokonce spojil s prezidentem, aby mu vysvětlil naléhavost situace.
Dokonce ho upozornil i na možnost selhání hrází, proto nic, co se v New Orleans stalo,
nemůže být bráno jako něco, s čím se nepočítalo a o čem se nevědělo.

6.1.5.2 Sněmovna reprezentantů
Také Sněmovna reprezentantů vydala půl roku po Katrině své oficiální
stanovisko, kde uvádí, že o hurikánu se vědělo dostatečně předem, tudíž je ostudné, jak
federální vláda a její složky slabě a neefektivně zareagovaly. Komise složená ze
zástupců obou stran potvrzuje stejně jako Senát, že na vině je špatná komunikace mezi
organizacemi, nedostatečné zkušenosti personálu a také neadekvátní financování I tento
dokument 211 viní jakožto hlavní aktéry pasivního zásahu ministerstvo pro vnitřní obranu
a jeho ministra Michaela Chertoffa. 212 Zpráva zmiňuje i neschopnost Chertoffa řídit se
dle Národního zásahového plánu, jehož některé části uplatnil až téměř dva dny po
dopadu Katriny, kdy jmenoval Browna hlavním vládním aktérem a pak mu vyčinil jeho
neschopnost. Právě selhání ministra tvoří velkou část celé zprávy. Další hodnocení se
týká prezidenta Bushe, jehož včasná reakce by mohla odvrátit tak obrovskou vlnu
kritiky a jeho propad. Mluvčí Bílého domu se snažil situaci zachránit se slovy, že
„prezident se nezajímá tolik o to, co se stalo včera jako o to, co se bude dít zítra,
abychom se mohli lépe připravit.“ 213 Jaký by byl jeho proslov ke konci Bushova
209
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prezidentského úřadu, kdy se sice neohlížel, co se stalo „včera“, avšak ani nevyřešil
budoucí situaci a domácí problémy nechal svým následovníkům?
Výtky se dotýkají i státní úrovně, jak guvernérka Blanco, tak starosta Nagin jsou
kritizováni za špatnou koordinaci evakuace, ačkoliv věděli, jak je na tom město
s obyvateli, kteří neměli vlastní dopravu.
Naopak pochvalu za velký přínos dostala pobřežní stráž (The Coast Guard),
která během prvních dní zachránila 75 tisíc lidí z jejich obydlí či jim jinak pomohla,
ačkoliv se o této pomoci příliš nemluví..

6.1.5.3 Bílý dům
Zpráva Bílého domu 214 se od prvních dvou liší. Není tolik kritická, jedná se
spíše o soubor poznatků než o komplexní kritickou zprávu pro veřejnost. Obsahuje
mnoho návrhů, jak se v budoucnu s podobným problémem vypořádat, zmiňuje sice
ministerstvo pro vnitřní bezpečnost jako hlavního viníka, avšak v podání této zprávy se
jedná spíše o hodnocení ministerstva jako celku, o Chertoffovi nepadne ani slovo a ani
kritika Michaela Browna není příliš objektivní.
Největší vina je kladena nedotažení zásahových plánů, spíše než o podstatných
tématech se zde píše o polemikách, zda Katrina byla od počátku takovou přírodní
katastrofou a zda byly splněny opravdu všechny podmínky, dle kterých by jurisdikce a
odpovědnost přešla na federální vládu. Rozumným počinem je tak především diskuze
celkové národní připravenosti, kdy všichni musí chtít stejné cíle, nehledě na to, zda se
jedná o vládu či soukromníky.
Zpráva dokonce obsahuje kapitolu „What went right“, kde se píše o odvaze
obyvatel města, soucitu a snaze pomoci ze všech koutů země. Dále se chválí
humanitární organizace a připravenost Národního centra pro hurikány, jehož zprávy
však prezident Bush příliš neposlouchal a neřídil se jimi.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/11/AR2006021101409.html, poslední
přístup 2.12.2009
214
Bílý dům. The Federal Response to Hurricane Katrina: Lessons Learned. Únor 2006,
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/reports/katrina-lessons-learned.pdf, poslední přístup
28.12.2009
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6.1.6 Barack Obama a New Orleans: Možnost změny: Yes we can?
Vztah Baracka Obamy k New Orleans byl a stále je velmi pozitivní. Už jako
kandidát na prezidenta město navštívil několikrát a dokázal dát jeho obyvatelům větší
naději než prezident Bush. Dva roky po Katrině měl senátor Obama projev ve First
Emanuel Baptist Church, kde podtrhnul nutnost obnovit New Orleans a navrhl své vize
a plány do budoucna a zdůraznil, že podobné pochybení se již nikdy nestane. Představil
plán, který by jako prezident následoval: 215
•

ředitel FEMA bude přímo zodpovídat prezidentovi a bude mít dostatečné
zkušenosti v oboru.

•

výhody pro lékaře, aby byl zajištěn příchod kvalifikovaných odborníků do
oblasti

•

vytvoření dobrého vzdělávacího systému, aby i chudší mohli studovat a stipendií
i pro studenty mimo stát Louisiana.

•

rekonstrukce MHD, jeho posílení a vlakové spojení do Baton Rouge, které stále
neexistuje.

•

zlepšení situace pro lidi, kteří by si přáli vrátit se zpět, ale kvůli nedostatku
finančních prostředků nemůžou a zajištění vhodného ubytování.

•

oživení místní ekonomiky, zapojení obyvatel do rekonstrukce města, upravení
daní tak, aby byl region lákavý pro investory.

•

vytvoření Národního krizového plánu (zapojení všech 50 států) ohledně všech
přírodních katastrof a návrhy na jejich rychlé řešení.

•

ujištění se, že New Orleans má bezpečný systém hrází a odčerpávání vody, a to
pro hurikán stupně 5.
Obama chápal, že Louisiana se cítila nedůležitá, jelikož Bush ji do nedůležité

role postavil. Bush si byl dobře vědom důsledků, které pohroma zanechala na jeho
vládě. Jako řešení si vybral více tento problém nerozmazávat, avšak to nebyl příliš
šťastný tah. Jak Obama správně řekl: „Pokud se náš prezident nezaměřuje dlouhodobě
na určité téma (v tomto případě Katrina), neskončí to na prvních stránkách novin.“ 216
215

Barack Obama o přestavbě města a jeho budoucnosti, 26.8.2007, New Orleans:
http://www.barackobama.com/2007/08/26/obama_announces_plan_to_rebuil.php, poslední přístup
23.10.2009
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Pravdou zůstává, že ačkoliv od Katriny uběhly již čtyři roky, město by si stále
zasloužilo občasnou pozornost novin, aby se lidé stále dovídali, že město ani oblast stále
nejsou v pořádku a že jsou stále potřeba dotace a pomoc.

6.2 Změny na úrovni města New Orleans
Od ničivé katastrofy uplynuly již čtyři roky. Co se od té doby změnilo? Změnilo
se vůbec něco? Jaké měla dopady Katrina na sociální a polické události ve městě
v následujících měsících?
Ačkoliv se stala katastrofa nejen v New Orleans, ale i v mnohých dalších
městech Mexického zálivu, je toto město odlišné od ostatních lokalit. Nejen, že bylo
nejvíce postiženo protržením hrází, ale na rozdíl od přímořských měst ve státě
Mississippi nezažilo ve své historii zásadní přestavbu města. V sousedním státě byla
města smetena již dříve, avšak díky tomu, že to byla města s mnoha kasiny a hráčskými
resorty, stát i soukromníci měli velký zájem místo znovu postavit. Takovéto výhody
bohužel New Orleans neposkytuje, proto nastává otázka: Co s New Orleans?
Aby město mohlo být znovu postaveno a aby nebylo tak náchylné k podobným
katastrofám, je nutné proces koordinovat a zapojit širší veřejnost, aby se zabránilo
profitování již bohatých vrstev. Je nutné odstranit koncentrovanou chudobu v několika
čtvrtích a nemělo by dojít k obcházení vysídleného obyvatelstva a jeho vynechání
z plánování. Možností, jak chudší obyvatelstvo nalákat zpět, je hned několik. Jedná se o
speciální programy na bydlení, snížení daní a programy podobné experimentu
v Chicagu (tzv. „Gautreaux Project“) 217 a namíchání různých socioekonomických tříd
do jedné čtvrti.
Dále je nutné obnovit v plné funkčnosti služby, které jsou pro správné fungování
čtvrti a města nezbytné: dostupná městská hromadná doprava, rekonstrukce základních
a středních škol a zlepšení jejich úrovně, obnova zdravotnických služeb, a to i z důvodů
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Tzv. „Gautreux Project“ je desegregace v oblasti bydlení nařízená soudem. Jedná se o jediný program
proti koncentraci chudoby v oblasti bydlení podpořený Reaganem, Bushem i Clintonem.
Vše začalo již roku 1966, když ACLU (American Civil Liberties Union) iniciovala skupinovou
žalobu proti chicagskému programu na bydlení (Chicago Housing Authority, CHA) s tím, že se jedná o
diskriminaci v sociální bytové výstavbě. Podle ACLU to bylo proti Civil Rights Act z roku 1964. Cílem
bylo budování sociální bytové výstavby i v bílých čtvrtích, čímž by došlo k promíchání jednotlivých ras.
Roku 1976 se případ dostal k Nejvyššímu soudu a jeho rozhodnutí Hills vs. Gautreaux (425 U.S. 284)
nařídilo desegragaci a vybraní uchazeči byli náhodně ubytováváni na předměstích. Dohromady se jednalo
až o 7500 obyvatel afroamerického původu. Důsledkem bylo zlepšení životní úrovně uvedených osob,
lepší vzdělání jejich dětí a tím pádem vyšší šance na dobrá pracovní místa.
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možných zdravotních následků hurikánu Katrina, jelikož město bylo kontaminováno
toxickým odpadem.

6.2.1 Politický dopad
Katrina měla i velký politický dopad v oblasti, neboť pouhých šest měsíců po
události se měly konat volby na starostu města. Ty byly v očích mnoha obyvatel i
pozorovatelů viděny jako jedny z nejdůležitějších v historii města, neboť nový starosta
měl udávat tón při přestavbě města. Vzhledem k velké absenci voličů, kteří ještě nebyli
s to vrátit se do New Orleans, byly volby demokratickou guvernérkou státu Louisiana
Kathleen Blanco přesunuty ze 4. února na konec dubna (druhé kolo se pak konalo o
měsíc později). I přesto se však ozvaly kritické hlasy, které požadovaly další posunutí
voleb na pozdější termín. Důvodem byl fakt, že většina obyvatel, kteří se nevrátili, byli
tmavé barvy pleti 218 a bílí by tak tvořili u voleb většinu. Jedním z největších kritiků byl
reverend Jesse Jackson, 219 známý obhájce práv černochů, který prohlásil, že „volby jsou
již od počátku nespravedlivé, a to kvůli počtu obyvatel, kteří jsou vyloučeni díky
nedostatečným možnostem volit.“ 220 I díky ostré kritice se do města sjeli pozorovatelé a
z těchto voleb se staly nejvíce hlídané volby na post starosty města v dějinách
Spojených států, 221 v celé Louisianě byly volební místnosti, kde se dalo volit a ti, kteří
již byli registrováni, mohli volit pomocí pošty. Nicméně volební místnosti nebyly
otevřeny v sousedních státech, kde bylo mnoho evakuovaných tmavé barvy pleti, kteří
stále žili mimo Louisianu. Na toto konto zorganizoval reverend Jackson spolu
s NAACP 222 pochod přes most přes řeku Mississippi. Kritizovala se především
neochota zavést volební právo pro ty, kteří nebyli schopní se vrátit do města a hlasovat,
218

Tím, že Afroameričané byli z velké části chudí, byli evakuováni dále (např. Texas)než např. bílá
střední třída, která byla nejčastěji k nalezení v okolí 250 mil a Baton Rouge. Tím, že obyvatelé tmavé
barvy pleti byli nejen v sousedních státech, ale i velmi vzdálených státech, jejich možnost volit (spolu
s faktem, že často nebyli registrováni) se prudce snižovala, ačkoliv tyto volby byly velmi důležité pro
další rozvoj města.
219
Jesse Jackson se narodil roku 1941 v Jižní Karolíně a o dvacet let později se v Greensboro účastnil
místnách sit-ins. Velmi ho ovlivnilo setkání s Martinem Lutherem Kingem, zapojil se i do mezinárodního
boje za lidská práva. Roku 1984 a 1988 kandidoval na prezidenta, kdy se zaměřil na veškeré menšiny.
Podruhé, ačkoliv se nedostal do posledního boje, získal přes 1200 hlasů na celonárodním shromáždění,
kdy jednu dobu vedl i nad dalším kandidátem, M.Dukakisem. Nakonec to byl však Dukakis, kdo byl
vyslán na boj s Georgem H. W. Bushem. Své počínání zakončil slovy: „Národ na to ještě není
připraven.“
220
BATES, Kristin. Through the Eye of Katrina: Social Justice in the United States. Durham: Carolina
Academic Press, 2007, s. 45
221
Ibid., s. 45
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Organizace hájící občanská práva etnických menšín ve Spojených státech, National Coalition for the
Advancement of Colorad People.
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v porovnání zavedení volebních místností pro menšiny Iráčanů, Bosňáků a Mexičanů,
když se v jejich domovině konaly volby. Obhájci lidských práv toto často přirovnávali
k tzv. zákonům „Jima Crowa“, které znemožňovaly černochům volit. 223 Hodně byly
například zorganizovány autobusy ze sousedních států, pod vedením ACORN, sdružení,
které organizovalo rodiny s malými příjmy.
Lidé, kteří se rozhodli volit „dálkově“, však často vyjadřovali skepsi, jelikož si
ani nebyli jisti, zda se jejich hlasy vůbec počítaly. Nakonec volilo pouze 31%
z celkového počtu obyvatel afroamerického původu, což byl prudký propad oproti 45%
roku 2002. Až 200 tisíc lidí bylo stále mimo město a ačkoliv mnoho lidí bylo
registrováno, o „dálkový“ hlas požádalo pouze 21 tisíc, zatímco procento bílých voličů
se nijak výrazně neměnilo. 224 Avšak tím, že město bylo před Katrinou tvořeno ze 68%
obyvateli afroamerického původu, odevzdali kolem 105 tisíc hlasů a pořád měli více
hlasů než bílá menšina.
Vítězem se stal znovu starosta Ray Nagin, jediný kandidát tmavé barvy pleti.
Vítězem se stal i přes fakt, že o pozici starosty se ucházelo rekordních 21 možných
kandidátů. Avšak na rozdíl od voleb roku 2002, kdy měl větší podporu bílých obyvatel,
vyhrál tentokrát s přispěním hlasů od lidí afroamerického původu, kteří stále tvořili
většinu. 225 Oproti tomu získal Nagin jen velmi málo hlasů od těch, kteří ho volili před
čtyřmi lety – bílá elita a vyšší střední třída, které popudil jeho „čokoládový projev“. 226
Díky této řeči se tak stal starostou, který přešel z podpory především bílých obyvatel
během prvních voleb, do obliby Afroameričanů.
Protikandidátem byl Mitch Landrieu, který získal 48% hlasů. 227 Je však nutné
dodat, že ani jeden z kandidátů se během kampaně nezmiňoval o plánech na
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NOSSITER, Adam. Nagin Re-elected as New Orleans Mayor. The New York Times, 21.5.2006,
http://www.nytimes.com/2006/05/21/us/21election.html?scp=23&sq=new%20orleans%20mayoral%20ele
ction&st=cse, poslední přístup 11.12.2009
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jako o městě Afroameričanů, Bůh chce aby město bylo „čokoládové“. Problémem pro bílé voličstvo se
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rekonstrukci města, případně které čtvrti budou či nebudou postaveny, jelikož se
nechtěli tímto kontroverzním tématem připravit o hlasy.
Tím, že byl roku 2006 zvolen Ray Nagin, jediný kandidát tmavé barvy pleti, je
možné vyčíst „barevné“ preference Afroameričanů ve volbách. Mnoho z nich doufalo,
že on je schopný je zahrnout do plánů přestavby města a velmi je zaujal projev o
sjednocení černošského obyvatelstva v „čokoládovém městě“.
Opakovala se tak situace z roku 2002, kdy Afroameričané v 64% volili
Afroameričana Richarda Penningtona, bývalého šéfa policie města New Orleans 228 a
bílí obyvatelé se zbytkem Afroameričanů volili právě Nagina, který byl sice zpočátku
(oproti Penningtonovi) outsider, ale brzy svým vystupováním v politických debatách a
podpoře reformy obchodní činnosti (která se spíše týkala bílých obyvatel, neboť právě
oni vlastní většinu podniků) stal jasným vítězem. Stalo se tak i díky silné podpoře
místních novin, The Times-Picayune. Obyvatelé afroamerického původu dali přednost
Penningtonovi především díky tmavší barvě kůže a tato situace nastala i o čtyři roky
později.

6.2.2 Přestavba New Orleans
Ohledně přestavby a nové výstavby města se strhla vášnivá debata, a to z důvodu
otázky, které čtvrti budou zrenovovány jako první a které nemá vůbec cenu znovu
stavět. Již na konci října experti doporučili, aby se místa, která jsou pod hladinou
světového oceánu (především pak Devátý okrsek a St. Bernard Parish, oblast postižená
činností kanálu MRGO), vůbec nestavěly a aby na jejich místě vznikla volná
prostranství, případně golfová hřiště, 229 což se týká až 60% silně zatopených oblastí.
Tyto návrhy byly kritizovány za snahu vyloučit návrat chudého obyvatelstva a z města
udělat zábavní park. 230 Mnoho chudších obyvatel se tak oprávněně bálo, že bude
postaveno nové New Orleans – bez jejich přítomnosti. Dokonce i republikánský
kongresman za stát Louisiana Richard H. Baker cynicky přiznal, že „konečně jsme
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vyčistili sociální byty v New Orleans. Sami jsme to nemohli udělat, ale Bůh to udělal za
nás,“ 231 čímž se zvýšily obavy nižších socioekonomických vrstev.
Rekonstrukce města probíhá na třech úrovních:
1. individuální, kdy si lidé musí uvědomit, zda se chtějí do města vrátit,
rekonstruovat své domy a riskovat další hurikány, které jednou přijdou.
2. komunitní, kdy je třeba komunikace s místními, aby se obnovily základní
funkce jednotlivých čtvrtí, vyčistily společné prostory a ulice, oslovit
soukromé organizace či známé osobnosti 232 o pomoc při rekonstrukci.
3. městská, kdy město obnovuje komunikace, veřejné budovy, atd.
Programů, které zajišťovaly rekonstrukci města (a to nejen bílými obyvateli), je
hned několik, lišily se v organizaci, která je navrhla, v přístupu vlády a komunit a
objemu rekonstrukce jednotlivých oblastí a čtvrtí.
V rámci přestavby musí čelit New Orleans dvěma základním výzvám:
1. jak umožnit všem obyvatelům návrat do města, aniž by se vrátila nerovnost a
zranitelnost určitých skupin lidí.
2. jak rozdělit omezené zdroje na přestavbu města.
V únoru 2006 vyhlásila guvernérka státu Kathleen Blanco iniciativu s názvem
„The Road Home“, který byl záštitou louisianské Louisiana Recovery Authority 233 .
Program nabízí až 150 000 dolarů na přestavbu či nové bydlení. Zabývá se také poradní
činností obyvatelům, kteří nevědí, která možnost je pro ně nejlepší a jak si nárokovat
prostředky FEMA, jelikož mnoho obyvatel o této možnosti ani nevědělo.
Dále také vznikla iniciativa bývalého starosty města Marca Moriala, toho času
prezidenta Národní městské ligy (National Urban League) „Katrina Victims Bill of
Rights.“ Morial apeloval na Kongres, aby co nejdříve přijal legislativu pro pomoc lidem
postiženým Katrinou, která by chránila jejich základní práva. Prvním počinem bylo
vytvoření kompenzačního fondu pro postižené oblasti, stejně jako se stalo okamžitě po
teroristických útocích 11. září. Dále se jednalo o podporu pro nezaměstnané obyvatele,
kteří ztratili práci kvůli Katrině, v plánu byla zdůrazněna i ochrana volebních práv.
231
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V rámci iniciativ ze strany města vzniklo celkem pět plánů.

Obrázek: Časová osa jednotlivých programů
Zdroj: Cityscape 234
Hlavním projektem byla iniciativa „Bring New Orleans Back“ (BNOB), která
vznikla těsně po Katrině, v září roku 2005. Jedná se o projekt tzv. „top-down“, tedy
organizován z vyšších míst a jejím zakladatelem byl starosta města Ray Nagin a FEMA
ho zpočátku sponzorovala. V radě se sedmnácti členy byly zastoupeny obě rasy
poměrem 50:50 (tím lichým byl Hispánec), a to z důvodu co nejvíce rovnoměrné
přestavby města. Jednalo se o místní podnikatele, představitele komunit, atd.
V poradní komisi byli zastoupeni odborníci na přestavbu, geologové a dále ještě
odborníci na sociální témata jako je kultura, vzdělání, zdravotnictví, infrastruktura, atd.
Iniciativa se zaměřila na nové rozdělení města a využití okolní půdy, aby se zabránilo
případným budoucím záplavám. Do jejích aktivit spadalo i čtyřměsíční moratorium na
233

Orgán zabývající se obnovou Louisiany po Katrině.
Plné čáry znázorňují zveřejnění a hlavní období diskuzí, tečkované čáry znázorňují existenci plánu,
kdy ještě nebyl zveřejněn.
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stavební povolení v záplavových oblastech, což umožnilo oblast prozkoumat a případně
schválit její bezpečnost či najít řešení na její ochranu. Dalším počinem, poměrně
nešťastným, byl čtyřměsíční limit pro návrat obyvatel. Pokud by daný okrsek do konce
roku nevykázal návrat alespoň 50% původních obyvatel, mělo se přestat počítat s jeho
přestavbou, jelikož to údajně znamenalo nechuť lidí navrátit se zpět. Z některých čtvrtí
se měla stát otevřená prostranství s parky, avšak veřejnost se těmto plánům velmi ostře
postavila. V okamžiku založení iniciativy si R. Nagin neuvědomil, jak důležité je
zapojení samotných obyvatel a jejich názory a jejich vyloučení vedlo k určité míře
nedůvěry. To nakonec bylo trochu dorovnáno schůzemi, které byly otevřeny široké
veřejnosti, avšak ta se nemohla zapojit do rozhodování a hlasování o jednotlivých
projektech. Tím, že v komisi byli zastoupeni podnikatelé, vidělo mnoho lidí v jejich
počínání jen další způsob, jak se obohatit a zabránit chudším obyvatelům návrat do
města.
Tento plán se nakonec přetransformoval do iniciativy „Office of Recovery
Management“ (viz. níže), který podporovala i FEMA. Starosta si také plně uvědomil
unikátnost New Orleans a jeho kultury a ke dni Martina Luthera Kinga pronesl projev o
důležitosti města a jeho afroamerického dědictví:
„Říkáme lidem: Je čas. Je čas, abychom se spojili. Je čas znovu
postavit New Orleans, které by mělo být čokoládovým městem. A je mi
jedno, co na to říkají lidé na předměstích. Toto město bude na konci dne
čokoládové. V tomto městě budou tvořit většinu Afroameričané. Bude to
tak, jak to Bůh chce. Musí to tak být, jinak by to nebylo New Orleans.“ 235
Kolem projevu se posléze strhla debata, zda projev byl falešný a rasistický, což
tvrdili bílí občané, nebo správný, jak tvrdili obyvatelé tmavé barvy pleti, kteří Nagina
hájili a naopak kritizovali bílé za pomluvy a neochotu přijmout chudé černé
obyvatelstvo zpět do města. Tímto projevem si Nagin zajistil hlasy afroamerického
voličstva, avšak ztratil mnoho bílých voličů, kteří mu dali hlas v předešlých volbách
roku 2002.
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Na jaře 2006 vznikl „New Orleans Neighborhoods Rebuilding Plan“ (NONRP),
který na rozdíl od BNOB počítal s iniciativou menších komunit a jejích obyvatel. Jedná
se o celkové nastínění situace a jednotný plán pro většinu postižených oblastí, se
zdůrazněním určitých míst, které chce daná komunita opravit nejdříve (komunitní
centra, kostely, školy, atd.). Tento plán také, na rozdíl od BNOB počítal s tím, že budou
postavena všechny čtvrti, ne jen některé. 236
Na počátku tohoto plánu stál těsně po Katrině zájem jednotlivých sousedství
znovu vybudovat své čtvrti, avšak jeho slabou stránkou bylo financování, FEMA
odmítla poskytnout takové množství, které by bylo potřeba a organizace nebyla schopná
najít jiné vhodné zdroje. I přes to všechno se ale snažily jednotlivé čtvrti podle plánu
postupovat. Proto na konci roku 2006 ustanovil místní výbor komisi pro přebudování
jednotlivých komunit, jehož hlavním cílem bylo poskytnout technickou a odbornou
pomoc a bojovat proti čtyřem faktorům, které se po Katrině ve městě objevily:
1. „jack-o´-lantern“ efekt, kdy v jednotlivých čtvrtích je mnoho domů
opuštěných a v noci vypadá čtvrť jako úsměv halloweenské dýně, které
chybí některé zuby a některé svítí. Místo toho chtělo NONRP nabídnut
opuštěné pozemky přednostně původním majitelům či těm, kteří žijí
v těsném sousedství či.
2. nutnost vybudování bezpečného ubytování pro starší obyvatele.
3. poskytování peněz z prodaných pozemků nejchudším oblastem, které
potřebovaly finance již před Katrinou.
4. podpoření komerčních zařízení, avšak jen v omezeném měřítku, aby se
z města nestal zábavní park a skanzen.
Tím, že se v této iniciativě promíchali odborníci na danou problematiku a
obyvatelé jednotlivých částí města, došlo k vytvoření ideálního promíchání odborníků a
místních obyvatel pro budoucí výstavbu a tento plán se dnes uskutečňuje.
V létě roku 2006 zorganizovala Louisiana Recovery Authority, státní organizace
která zajišťovala rekonstrukce měst či čtvrtí i v minulosti, sbírku 237 a plány na přestavbu
určitých částí města – iniciativu „The Unified New Orleans Plan“. Tento plán má dvě
236
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města a další milion z Bush-Clintonova fondu.
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úrovně působení. Tou první je 13 menších plánů pro 49 okrsků, které se zabývají
využitím pozemků na základě komunitních setkání a doporučení odborníků. Druhou
úrovní působení je samotné město, pro které existuje jednotný plán. Ten se spíše zabývá
oblastí bezpečnosti města a okolí, vyvýšení domů v záplavových oblastech, a která
místa postavit nejdříve. Časový rámec je deset let, kdy budou vystavěny čtvrti, které
nebyly tolik zatopeny, čímž se peníze využijí na stavbu místní infrastruktury a služeb.
Do tohoto plánu byli zapojeni i obyvatelé města, kteří si tak mohli dopředu vybrat, do
jakých čtvrtí a oblastí se budou stěhovat, pokud jejich původní čtvrť nebude znovu
postavena. Do tohoto projektu spadá i iniciativa „People´s Plan for Rebuilding the 9th
Ward.“
V lednu 2007 ustanovil starosta další program „Office of Recovery Management“
(ORM), který měl za úkol koordinovat veškeré stavební úpravy ve městě, aby některé
čtvrti neměly více plánů, zatímco některé žádný, což velmi podporovala i FEMA, která
je zčásti dotuje a zaštiťuje. Dalším úkolem bylo i rozvíjení již vzniklých plánů a
podpora výstavby veřejných míst ve čtvrtích, aby lidé měli důvod vracet se zpět a
pozdvihnout ekonomický růst těchto míst. V první fázi si ORM vybrala 17 nejvíce
postižených oblastí na základě přírodních podmínek, ne politických tlaků. Devátý
okrsek byl hned v první vlně, spolu s dalšími oblastmi v záplavové zóně.
Jeden projekt byl i pod záštitou FEMY již v srpnu roku 2006, který se však
nezaměřoval pouze na New Orleans, ale na region jako takový.
Některé z projektů se prodloužily oproti původnímu plánování, jelikož se
obyvatelé neshodli s odborníky na definitivní podobě přestavby. Avšak procesy, které
budou následovat, nemohou být vedeny způsobem „top-down“, snaha a úsilí musí
vycházet od samotných lidí ve spolupráci s odborníky. Lidé si musí uvědomit jaké hrozí
nebezpečí v případě nastěhování se zpět do vysoce záplavových oblastí. Tím se zvýší
podpora programů na přestavbu těch částí, které k tomu jsou vhodné. Afroameričané by
se měli vyhnout skepticismu k vládním nařízením, neboť stále mnoho z nich věří, že
vláda nemá zájem na jejich návratu do města. Tím, že se obyvatelé města zapojí do
rozhodování i přestavby, budou mít větší vztah k novému New Orleans, budou jeho
součástí a ne pouze figurkami, které byly do daných čtvrtí poslány bydlet.

83

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému

7

Mezinárodní reakce
Bezprostředně po každé přírodní katastrofě následuje vždy mezinárodní odezva

v podobě pomoci – jak humanitární, tak finanční. Po shlédnutí záběrů z Mississippi a
Louisiany se z celého světa hrnuly nabídky pomoci. Přispět chtěly nejen bohaté země,
ale i chudé, jako je El Salvador a země Afriky a také nepřátelé Spojených států. Víra, že
nejmocnější země světa je schopná si poradit sama, se velmi rychle rozplynula, jelikož
obrázky nekorespondovaly s tím, co se o Spojených státech říká a jak se prezentují –
jakožto světový vůdce. Humanitární pomoc nespočívala jen ve faktické pomoci zemi,
která se ocitla uprostřed přírodní katastrofy, ale byla i v popíchnutí supervelmoci, která
nebyla s to pomoci svým občanům – a to nejenom v době bouří a záplav, ale i několik
dní poté.
Tehdejší ministryně zahraničních věcí, Condoleeza Rice, stále tvrdila, že „ačkoli
pomoc nabídlo přes 60 států a organizací, musíme vyčkat s rozvahou, až budou
opravdové potřeby vyčísleny FEMA.“ 238 Toto otálení však nebylo příliš šťastné, jelikož
v té době bylo spíše nutné jednat rychle a přijmout každou pomoc, stejně jako se dělo
po ničivém tsunami v prosinci roku 2004. Thajsko zpočátku žádalo pouze o techniku,
která by pomohla identifikovat oběti, ale zdravotní materiál, čistící prostředky,
dobrovolníci i finanční pomoc se i přesto do země dostaly a nakonec byly rychle
využity. V době ohrožení státu není možné čekat na vyčíslení škod či počtu obětí, tím
nejdůležitějším jsou rychlá rozhodnutí a je lepší mít nevyžádanou pomoc, než pouze
sledovat obyvatele vlastního státu, jak trpí.
Vláda i lidé se dlouhou dobu nezaobírali problémem chudých obyvatel a je
smutné, že pozornost přitáhla až tak velká katastrofa, jakou Katrina byla. Celý svět
najednou viděl to, co USA po dlouhou dobu neviděli a nechtěli vidět – zanedbání tak
velkého problému na domácí půdě.
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7.1 Příklady zemí, které nabídly svou pomoc
Jako příklad zemí, které Spojeným státům okamžitě pomohly, jsem si vybrala
Kubu, Venezuelu a Francii. První dvě země z důvodu jejich ne příliš přátelského vztahu
ke Spojeným státům. Navíc jejich hodnocení a popíchnutí může připomínat paralelu se
sovětskou kritikou v období 50. let, která zapříčinila zrychlený proces přijetí legislativy
a zvrat soudních precedentů v hnutí za občanská práva a změnu celkového pohledu na
tuto tematiku. Bude i tentokrát kritika od ekonomicky slabších zemí jedním z podnětů
ke změně? Francii jsem vybrala jakožto zástupce z evropského kontinentu a také kvůli
pomoci v mnoha oblastech (kulturní pomoc, vysokoškolská stipendia, atd.).
Může se to zdát jako paradox, ale mezi prvními zeměmi, které pomoc nabídly,
byla Kuba a Venezuela. Kuba nabídla pomoc v podobě téměř 1600 lékařů a 26 tun léků
a jiného zdravotnického materiálu. 239 Americké ministerstvo zahraničí pomoc
odmítlo 240 a již se k věci nevyjadřovalo. S tímto rozhodnutím však nesouhlasili i někteří
američtí politikové, například demokratický kongresman ze státu New York, Jose
Serrano. Ten byl názoru, že „rozhodnutí pomoci lidem by nemělo být politickým
kalkulem. Lidé umírají, tak proč Kongres nemůže pomoc jednoduše přijmout?“ 241
Spolu s kongresmanem za stát Arizona Raulem Grijalvem zaslal Serrano otevřený dopis
na americké ministerstvo zahraničí, aby Spojené státy přijaly kubánskou pomoc.
Informační kanál NBC zareagoval na tento dopis uveřejněním ankety na svých
internetových stránkách, zda Spojené státy mají odmítnout pomoc Kuby. Výsledek
skončil následovně: 22% bylo pro odmítnutí, 74% hlasujících bylo proti odmítnutí
pomoci a 4% si nebyla jista. 242 I lidé byli tedy názoru, že v době přírodní katastrofy by
měly jít politické nesváry stranou. Kuba také vyhlásila 2. září minutu ticha za oběti
hurikánu Katrina v kubánském Národním shromáždění. 243
239
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Tímto gestem pomoci se Kuba před celým světem Spojeným státům vysmála a
dokázala, že ne všechno je ve Spojených státech tak, jak si ostatní myslí. Ačkoli díky
ekonomické situaci a embargu na tom není Kuba nejlépe a nemá tolik prostředků jako
Spojené státy, evakuaci a celou hurikánovou sezonu zvládá obecně mnohem lépe a tím
pádem měla po Katrině navrch. Důvodem tohoto úspěchu je kubánský socialistický
režim, který nařizuje evakuaci (povinná je evakuace pouze pro těhotné ženy a maminky
s malými dětmi), pravidelně provádí branná cvičení a má velmi dobrý systém
evakuačních center. Navíc lidé mají mnoho příbuzných a více spolu drží pohromadě,
takže není problém odjet k nim na určitou dobu. Nařízení o příchodu hurikánu se hlásí
dostatečně brzy a tudíž všichni mají šanci odejít do bezpečí. Dalším důvodem vysoké
evakuace je geografická poloha Kuby. Země leží na počátku Mexického zálivu a díky
podlouhlému tvaru země většina hurikánů, které se v oblasti objeví, zemi postihne. Za
celé desetiletí má Kuba na kontě pouze 23 ztrát 244 na životech během přírodních
katastrof, což je zanedbatelné číslo oproti Spojeným státům. 245 Katrina se na Kubě
dokonce obešla bez ztráty na životech, stejně tak o dva týdny později hurikán Rita. 246
V říjnu roku 2009 se sešel starosta města New Orleans Ray Nagin s kubánskými
představiteli, aby prodiskutovali evakuační plány a protipovodňová opatření. 247 „Je nám
jasné, že se máme od Kubánců hodně co učit, co se připravenosti týče a také jak se
s hurikány efektivně vypořádat.“ 248
Pomoc nabídla i Venezuela, která nabídla dvě mobilní nemocnice, lékaře,
potraviny, ropu a hotovost v hodnotě až 5 milionů dolarů, 249 avšak její pomoc byla také
odmítnuta. Situaci se poté snažil zachránit americký velvyslanec v Caracasu William
Brownfield, který si pomoci velmi vážil a kritizoval Bushovu zamítavou odpověď. 250
Původně Chávez, spolu se státem vlastněnou rafinérskou společností Petroleos de
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Venezuela nabídl pouze ropu v hodnotě jednoho milionu dolarů, ale po důrazném „ne“
amerického ministerstva zahraničí, provokativně nabídku zvýšil na 5 milionů. Ve
stejném projevu nezapomněl také kritizovat Spojené státy za nedostatečné přípravy a
také, že „prezident Bush má plány na to, jak vést válku, ale nedokáže naplánovat pomoc
vlastním občanům při přírodní katastrofě.“ 251 „Po čtyři dny se mluvilo o nebezpečí
možného přímého údery Katriny na New Orleans a „king of vacations“ na svém ranči
pouze nabádal lidi, aby z města odešli a ani neřekl jak.“ 252 Dále také poradil Spojeným
státům, jak se potýkat s chudobou. „Jestli chcete vymýtit chudobu, musíte zplnomocnit
chudé a ne s nimi jednat jako s žebráky.“ 253 Chávez tento proces nevidí jako věc, kterou
má udělat vláda pro svůj lid, ten na ní musí participovat, aby si uvědomil své možnosti a
aby měl pocit zadostiučinění. Tento pohled se také neliší od názoru Martina Luthera
Kinga, který po nepokojích viděl tento problém stejně. 254
Mezi prvními evropskými zeměmi, které Spojeným státům nabídly pomoc, byla
i Francie, a to hned 31. srpna. Federální vláda francouzskou pomoc odmítla, avšak 4.
září o pomoc sama požádala. Pomoc zahrnovala stany pro lidi, kteří museli opustit svá
obydlí, jídlo, dezinfikující tablety a odborníky na pomoc po přírodních katastrofách,
kteří byli posláni především z Martinique a Guadeloupe, kde se také čas od času
potýkají s podobnými problémy.
Ačkoli USA o pomoc požádaly, nebyly schopné specifikovat přesné místo, kde
mají letadla s humanitární pomocí přistát, a proto první letadlo přistálo až 7. září.
Největší díl pomoci poskytla Francie v podobě kulturní rekonstrukce, na dobu určitou
bylo zapůjčeno několik desítek uměleckých děl přímo z Francie od malířů jako např.
Picasso, Manet, Toulouse-Lautrec, atd., ze kterých byla sestavena výstava v New
Orleans Museum of Art (NOMA) o zobrazení žen ve francouzské společnosti v 19.
století. Další výstavou, kterou pořádal francouzský generální konzulát, byla výstava ke
voa21.cfm?CFID=320106146&CFTOKEN=58748995&jsessionid=663074da7cc4e0d29ea1433154d1f69
4d506, poslední přístup 22.10.2009
251
BOWMAN, Michael. US Ambassador: Venezuelan Post-Katrina Welcome. Voice of America,
6.9.2005, http://www.globalsecurity.org/security/library/news/2005/09/sec-050906-voa07.htm#, poslední
přístup 22.10.2009
252
FORERO, Juan. Storm and Crisis: Foreign Aid, U.S. Allies, and Others, Send Offers of Assistance.
The New York Times, 4.9.2005,
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C06E6D71431F937A3575AC0A9639C8B63&sec=&sp
on=&&scp=5&sq=venezuela%20aid%20katrina&st=cse, poslední přístup 23.10.2009
253
Hugo Chavez a rozhovor s Amy Goodman pro pořad Democracy Now!, 19.9.2005,
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=104x4824310,
22.11.2009
254
BOGGS, Grace Lee. Empower the Poor or the Fire Next Time. In: CHILDS, John Brown. Hurricane
Katrina: Response and Responsibilities. Santa Cruz: New Pacific Press, 2005, s. 111

87

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému
400. výročí francouzské přítomnosti v Louisianě. Jednalo se především o dobové mapy,
fotografie, mince, listiny a cílem této výstavy bylo upozornit na obrovské (nejen
francouzské) kulturní dědictví Louisiany. Dále Francie dále nabídla pomoc jazzovým
umělcům a organizovala benefiční koncerty. 255 Tato kulturní pomoc se může zdát
nedůležitá, především v kontextu obrovských finančních ztrát v regionu, avšak pro
Francii je kultura velmi důležitým tématem. Navíc umění poskytne lidem zábavu a
alespoň chvilkový únik od nelichotivé reality. Následně to byly dotace středním školám
a štědré granty univerzitám Tulane a University of New Orleans (UNO). Hned po
Katrině nabídla Université d´Orleans ve Francii256 stipendia na celý akademický rok pro
35 studentů z UNO a stejně tak učinily i některé další francouzské vysoké školy. 257
Na mezinárodním poli znamenalo odmítnutí pomoci některých zemí další
příklad Bushovy arogance a jeho teorie „do-it-alone“ a taková pohroma a neschopnost
se s ní vypořádat signalizovala snížení důvěryhodnosti a spolehlivosti USA jakožto
světové supervelmoci.
Na těchto příkladech (a mnoha dalších) je vidět neflexibilita amerických úřadů.
Země, ať již přátelské či nepřátelské, byly ochotny (ať už z jakýkoliv důvodů) poslat
pomoc do postižené oblasti, ale často byly buď odmítnuty, nebo se se souhlasem
vyčkávalo. Nač Bushova administrativa vyčkávala? Od počátku bylo jasné, že následky
jsou obrovské, evakuace ponechala mnoho obyvatel ve svých domovech a „ubytování“
v Superdomu či podobných zařízeních je velmi špatné řešení. Spojené státy, včetně
koordinačního orgánu FEMA, však dlouhou dobu nebyly připraveny pomoc přijmout.
Místo rychlých záchranných prací a vyprošťování přeživších obyvatel z jejich příbytků
odmítla Amerika země, které nabízely vrtulníky, techniku, atd. a místo toho požadovala
pouze hotovost, případně již jídla připravená k okamžité distribuci. 258 Ačkoli
v jihovýchodní Asii se stala podobná katastrofa, ani jedna ze zúčastněných zemí takto
pomoc neodmítla a dokázala přizpůsobit záchranné akce tomu, jaké druhy pomoci byly
255

Francouzský ministr kultury Renaud Donnedieu de Vabres o kulturní pomoci, 7.9.2005
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files_156/united-states_425/hurricanekatrina_2001.html#sommaire_2, poslední přístup 24.10.2009
256
Université d´Orleans má s University of New Orleans smlouvu o meziuniverzitní výměně studentů.
Počet stipendií, která francouzská strana poskytuje, jsou dvě, avšak pro školní rok těsně po Katrině tento
počet výrazně navýšila, stejně tak tomu bylo i v následujícím akademickém roce.
257
Kulturní pomoc Francie: French cultural aid to Louisiana post Katrina and Rita, September 2005 –
October 2006, http://www.wtcno.org/1ststop/pdf/French%20cultural%20aid.pdf, 23.10.2009
258
BRINKLEY, Joel. Storm and Crisis: Foreign Aid; Offers Pour In, but the U.S. is Unprepared. The New
York Times, 8.9.2005,
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F01E7DA1231F93BA3575AC0A9639C8B63&scp=8&
sq=russian%20aid%20katrina&st=cse, poslední přístup 23.10.2009
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poskytovány. Spojené státy, ač bohatší a mocnější země, si s tímto problémem
nedokázaly poradit. Jedním z důvodů může být fakt, že Spojené státy bývají vždy
dárcem humanitární pomoci, ne příjemcem. Tím, že by přijaly pomoc i od chudších
států světa (včetně zemí, kterým v minulosti pomáhaly, jako je Izrael, Afghánistán,
atd.), měla Bushova administrativa pocit, že by mohla v očích ostatních zemí vypadat na
mezinárodním poli jako slabý hráč, kdyby přiznala své pochybení a slabost. Nicméně
pomalou reakcí si nijak nepomohla, ba dokonce jí tato nerozhodnost mohla na úrovni
mezinárodních vztahů uškodit. Jak mají Spojené státy rozhodovat o dění ve světě, když
si nedokážou zajistit pořádek a zkoordinovat zahraniční pomoc doma?

8

Závěr
Bylo by jednodušší a pohodlnější věřit tomu, že Katrina byla pouhou přírodní

katastrofou, která se mohla stát kdykoliv a kdekoliv. Tím by odpadla celá diskuse na
téma rasy, socioekonomické třídy a jejich provázanosti, ačkoliv přístup FEMA k otázce
přírodních katastrof by se stejně musel změnit. Vláda by sice byla kritizována za
pomalou odpověď a neefektivitu, avšak toto téma by brzy vyprchalo do ztracena.
Katrina však Spojeným států ukázala, že problém rasy a socioekonomické vrstvy
ve společnosti stále přetrvává, ačkoliv se společnost snažila dlouho tomuto přiznání
vyhnout. Od chvíle, kdy problém vystoupil na povrch, je třeba lépe se zamyslet nad
možnými řešeními. V New Orleans je problém o to větší, že chudinu tvoří převážně lidé
afroamerického původu, proto je nutné se zamyslet i nad otázkou rasy a jejím
propojením se sociální stratifikací, které je značné a nelze jej brát z omezeného
barvoslepého („color blind“) hlediska.
Pořekadlo „není kouře bez ohýnku“ v případě Katriny opravdu bylo na místě.
Chudí obyvatelé (především afroamerického původu) v New Orleans by nebyli
opomenuti, pokud by v minulosti dostali šanci na pozvednutí svého života a svých
možností, kdyby měli rovný přístup ke vzdělání, lékařské péči, atd. Stejně jako před sto
lety i v New Orleans roku 2005 panoval odkaz již zrušeného soudního rozhodnutí
„separate but equal“ 259 tak, jak ho viděli doboví pozorovatelé: „separate and

259

Tento výrok je součástí soudního rozhodnutí Plessy vs. Ferguson z roku 1896, který podporuje
segregaci. Podle výroku jsou sice obě rasy ve veřejných službách od sebe oddělené, ale jejich možnosti
jsou rovné.
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unequal“ 260 . Ačkoliv bydleli bohatí a chudí lidé ve stejném městě, žili v odlišných
světech, které buď zvyšovaly (v případě bohatých) či snižovaly (v případě chudých)
šanci na přežití.
Katrina byla tragickou událostí, ale její následky budou ještě tragičtější pro další
generace, pokud město a celý region nevyužije obrovskou možnost k zásadní změně
socioekonomického a rasového prostředí. Od Katriny se percepce Spojených států
změnila i ve světě a přeměnila náhled americké polečnosti na administrativu G.W.
Bushe. Katastrofa ukázala na nedostatky, které se snažila Amerika dlouho skrývat.
Jedná se především o sociální témata, jakými jsou stále trvající rasové rozdělení
společnosti, ponechání chudých lidí svému osudu, nedostatečné sociální zajištění
společnosti a nedostatečná infrastruktura. Tím druhým aspektem je enormní selhání
vlády v době, kdy ji země potřebovala nejvíce. Nyní mají Spojené státy šanci ukázat
nejen svým obyvatelům, ale i ostatním státům, které zapochybovaly o efektivní
odpovědi této země, že zde existuje řešení. Že se tato země, kde míra chudoby je vyšší
než v mnoha ostatních západních státech, i přes počáteční úskalí dokáže postavit
k problému čelem a alespoň částečně vysokou míru chudoby snížit. Pokud se zde podaří
promíchat obyvatele různých socioekonomických tříd, ras a původu do stejných čtvrtí,
vytvořit pro ně školy, kam by jejich děti chodily pohromadě, bude to velký úspěch,
který v tak širokém měřítku nemá obdoby. 261 Avšak je nutné vidět tuto situaci
realisticky. Není možné změnit chování a jednání lidí tak rychle, jako by se stihlo
obnovit New Orleans. Avšak novým by měl být přístup jak v New Orleans, tak celých
Spojených států, jak se nově s chudobou vypořádat a výrazně ji snížit. Nelze již
ignorovat rozdělení společnosti, které vyústilo v úmrtí několika set lidí. Kdo jiný než
světová supervelmoc by měl jít zbytku světa příkladem v boji proti chudobě?
Co se přestavby města týče, postupem času je vidět zlepšení situace, kdy se do
města vrací původní obyvatelé, ačkoliv nelze počítat s tím, že by se vrátili všichni, kteří
město opustili. Mnozí nemají finanční prostředky na návrat, další se již usadili v jiných
komunitách, mnozí mají také strach z podobné události, která by jim opět mohla vzít
jejich obydlí a majetek a již příliš nedůvěřují vládním autoritám, které selhaly a
260

Tento výrok je parafrází výše zmíněného úryvku z rozhodnutí Nejvyššího soudu a dle této interpretace
jsou sice obě rasy oddělené, ale jejich možnosti a celkové zacházení není rovnocenné.
261
Zatím nejrozsáhlejším podobným projektem je tzv. „Gautreaux Project“, který umístil obyvatele
afroamerického původu do převážně bílých předměstí. Jedná se o zatím největší desegregaci v oblasti
bydlení, které bylo nařízeno Nejvyšším soudem, a to na základě rozhodnutí Hills versus Gautreaux (425
U.S. 284), kdy se podobně umístilo 7500 obyvatel.
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nepostaraly se o ně. Lidé ze všech socioekonomických vrstev by měli participovat na
přestavbě města (tedy systém „bottom-up“), čímž by se více upevnil vztah k novému
New Orleans, kde by byli součástí města a ne se pouze nastěhovali tam, kam chtěla
vláda. Díky širšímu zapojení si občané uvědomí možná nebezpečí záplavových zón a
sami pro své dobro se odstěhují do vyšších poloh.
Katrina měla dopad na myšlení americké populace nejen v souvislosti s rasou a
třídou ale i v jiném kontextu. Začalo se hovořit o roli federální vlády při zvládání
následků přírodních katastrof. Federální orgány sice měly vymyšleny postup při
teroristickém útoku, avšak dovolím si tvrdit, že přírodní katastrofa je pravděpodobnější
než opakování útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Celý Mexický záliv a
Východní pobřeží jsou ohrožovány každoročně tropickými bouřemi a hurikány, Západní
pobřeží leží na styku dvou tektonických desek, tudíž hrozí nebezpečí zemětřesení a na
Středozápadě se vyskytují tornáda a také povodně (jako např. roku 2008 v Iowě).
Jedinými opatřeními, jaká byla v reakcích na přírodní katastrofy přijata, jsou technická
zajištění (hráze, a to nejen v New Orleans, ale po celých Spojených státech, určité
podmínky pro stavbu domů v oblasti se zvýšeným výskytem zemětřesení, atd.).
Velkým zlomem pro zefektivnění odpovědi na přírodní katastrofu a pro
vyloučení dalšího selhání bylo dosazení odborníků s patřičnými zkušenostmi do čela
FEMA, což se po selhání Michaela D. Browna úspěšně děje. Od rezignace Browna se
na místě ředitele FEMA vystřídaly tři osoby. 262 Měla by se i zlepšit komunikace mezi
jednotlivými složkami a případné osobní či stranické nesváry musí jít stranou, na
prvním místě musí být bezpečnost obyvatel. Pro dobu krize by mělo být ujednáno
jednotné velení, orgán či osoba, které budou všichni podléhat a jejíž rozkazy budou
okamžitě plněny. V podobných katastrofách nelze dlouze promýšlet, zda katastrofa
přesahuje či nepřesahuje úroveň státní pomoci, z čehož vyplývá zda onen problém má
vlastně na starost stát či federace. Přírodní katastrofa nemůže být horkým bramborem,
který se bude přehazovat a následně se zamete pod koberec. Podobné události je nutné
řešit efektivně a okamžitě, nejlépe jim však předcházet, což v případě hurikánu Katrina
ve městě New Orleans podle všeho šlo, alespoň co se technického zajištění týče.

RUBINOWITZ, Leonard. Crossing the Class and Color Lines: From Public Housing to White Suburbia.
Chicago: The University of Chicago Press, 2001, s. 5
262
Po Brownově rezignaci to byl David Paulison, který v úřadě setrval až do konce Bushova
prezidentství. V období od ledna do května 2009 byla v čele FEMA Nancy Ward a od května je to Craig
Fugate.

91

Diplomová práce: Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení
obecnějšího problému
Prezident Bush se bohužel svou reakcí nevyznamenal, což mu zajistilo nejnižší
oblibu prezidenta v moderní historii. Místo činů pouze sliboval obnovu města,
překonání rasových a třídních rozdílů, avšak brzy se téma New Orleans a chudoby
dostalo mimo jeho agendu. Nezájem je částečně dán i celkovou politickou kulturou
Spojených států. V zemi nekonečných možností je svoboda jednotlivce na nejvyšším
místě pomyslného žebříčku hodnot, s čímž je spojeno menší zasahování lidem do života
právě proto, aby občané byli více zodpovědní za své činy a aby měli větší svobodu
v rozhodování. Prezident Reagan dokonce viděl v případě nárůstu chudoby vinu právě
ve vládních sociálních programech. Republikáni obecně nejsou příliš přívrženci sociální
tematiky a prezident Bush nebyl žádnou výjimkou. Vzhledem k nákladné válce v Iráku
se jiným plánům, obzvláště těm na domácí půdě snižovaly dotace a nedostávala
pozornost. Ani šok způsobený Katrinou obyvatelům z nižší socioekonomické třídy
během Bushovy administrativy nepřinesl na federální úrovni žádné výraznější zlepšení.
Na problém se sice poukázalo a mnoho lidí si uvědomilo celkovou situaci chudších
obyvatel, avšak žádná progresivní legislativa nebyla přijata.
Na státní a městské úrovni se jednalo o zdokonalení evakuačních plánů, které
byly s úspěchem převedeny do praxe během hurikánové sezony roku 2008. Dále se
jedná o zapojení nižších vrstev do projektů na přestavby čtvrtí, které byly Katrinou
smeteny. Obyvatelé však zatím příliš nebyli příliš integrováni do bohatších čtvrtí, jak se
plánovalo a o opakování projektu z Chicaga („Gautreaux project“) nemůže být zatím
řeč.
V rámci řešení nerovnosti ve Spojených státech existují určité nápady a modely,
avšak je otázkou, zda jsou realizovatelné a zda by je americká společnost přijala.
V mých očich nejdůležitějším opatřením jsou vládní investice do komunit a lidí, kteří
tyto finance potřebují. Ekonomika bez vládních zásahů v podobě, v jaké ve Spojených
státech existuje, není příliš efektivní a zásahy jsou nutné. Jako ideální model vidí někteří
sociologové v Evropské unii, 263 kdy probíhá redistribuce příspěvků a investuje se do
chudších oblastí a užitek by měly mít obě strany, 264 kdy z ekonomické rovnováhy plyne
sociální stabilita.
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LUI, Meizhu. The Color of Wealth: The Story Behind the U.S. Racial Wealth Divide. New York: The
New Press, 2006, s. 57
TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 1996, s. 43
264
Dobrým příkladem jsou investice do Irska, které se vyplatily a Irsko již není chudou zemědělskou
zemí, kterou bývalo dříve.
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Bude zajímavé vidět, jak si s problémem města poradí Barack Obama, který
město několikrát po Katrině navštívil. Ve svém projevu na půdě University of New
Orleans v říjnu 2009 mimo jiné řekl, že „ve dnech, které následovaly po příchodu
Katriny jsme se stali svědky, že zničení města nebylo způsobené přírodní katastrofou,
ale nemožností vlády rychle reagovat na nově vzniklou situaci a nepřipraveností na
okamžitou odezvu. Viděl jsem toto pochybení a neefektivitu během své cesty sem ještě
jako Senátor a posléze jako prezidentský kandidát. Tudíž když jsem přišel do úřadu,
jedna z prvních věcí, které jsem udělal, bylo sdělení mému kabinetu, že přestavba a
obnova Mexického zálivu a efektivnější odpověď na katastrofy je bodem číslo
jedna.“ 265 Zatím ani on však nepředvedl alespoň náznak zlepšení, a tak je možné že i
tentokrát se přestavba města a problém chudoby odsune na vedlejší kolej a na první
místa nastoupí jiná tematika.
Domnívám se, že se mi v rámci diplomové práce podařilo shrnout problém a
přiblížit tak českému čtenáři téma, o kterém se v České republice tolik nemluví,
především z nedostatku dostupné literatury. Práce měla pro mě i osobní přínos, jelikož
jsem na místní univerzitě měla možnost detailně se seznámit nejen s materiály, ale i
s lidmi, kteří Katrinu prožili na vlastní kůži a porovnat jejich zážitky s mými vlastními.
Také jsem mohla srovnat odpověď federálních, státních a městských orgánů během
Katriny a hurikánu Gustav o tři roky později. Připravenost města byla vysoká, lidé
disciplinovaně město opouštěli a bylo nachystáno mnoho bezpečných přístřeší mimo
město, kam se mohl dostat díky koordinované dopravě každý, kdo měl zájem.
S tématem přírodních a sociálních katastrof souvisí mnoho dalších témat.
Nejvýznamnější a nejzajímavější mi přišla diskuse kolem globálního oteplování 266 jeho
a vlivu na lidstvo v pobřežních oblastech po celém světě. Tento problém se netýká
pouze malé oblasti Mexického zálivu, ale mnoha milionů lidí a k jeho řešení je třeba
zapojení co nejvíce států. Pokud se v brzké době situace nezmění, zvýší se mimo jiné i
hurikánová činnost a podobné obrázky, jaké bylo možno vidět během Katriny, budeme
vídat každý rok. Dalším zajímavým tématem je i debata o federalismu v odpovědi na
Katrinu a jiné katastrofy, avšak tyto diskuze přesahují rámec mé diplomové práce.
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Obama v New Orleans, 15.10.2009
http://www.wdsu.com/news/21307587/detail.html#, 22.10.2009
266
Hurikán vzniká v rovníkových oblastech, kde teplota vody dosahuje alespoň 27°C. Tím, že se Země
celkově otepluje, dochází ke zvětšení plochy, kde se hurikán (či tropická bouře) může vytvořit. Dále platí,
čím teplejší voda, tím více hurikán nabírá na velikosti a na síle. Se vzrůstající teplotou oceánu se tak dá
počítat s častějším výskytem hurikánů stupně 4 a 5 Saffir – Simpsonovy stupnice.
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Co se tedy po Katrině změnilo? Na poli legislativy žádné velké převraty dosud
nenastaly. Tím se bohužel potvrdilo tvrzení, že katastrofy a krize téměř nikdy
nevyprodukovaly dlouhodobé a efektivní změny v oblasti sociální politiky. 267
Republikánská vláda mohla toto téma pevně uchopit a přeměnit ho ve svůj prospěch,
avšak ani přes sliby George W. Bushe, že „máme povinnost postavit se chudobě
důsledným zákrokem!“ 268 se žádný progres neobjevil. New Orleans a jeho
socioekonomická stratifikace tak zůstaly marginálním problémem, který sice měl
aspirace stát se

velkým tématem, které by do značné míry ovlivnilo americkou

společnost, avšak díky ne příliš velkému zájmu federálních orgánů zůstane u regionální
problematiky. Změny se ale udály v oblasti hlavy FEMA, která již je kompetentní
k vykonávání svého úřadu. Dalším pozitivem je také větší komunikace mezi
jednotlivými orgány a zefektivnění evakuačních plánů, které se v praxi vyzkoušely
v září 2008 během hurikánu Gustav.
Práci bych chtěla zakončit citátem Martina Luthera Kinga z konce 60. let, který
je však stále velmi aktuální, a to nejen v případě města New Orleans a jeho problémů –
pokud se myšlení jednotlivce nezmění, není možné efektivně reformovat celou
společnost.
„Ztratili jsme smysl pro společnost, vzájemné propojení a spolupráci. Abychom tyto
vlastnosti opět získali, musíme bojovat nejen s rasismem, ale i s militarismem a
materialismem. Musíme se posunout od společnosti, která je materiálně orientovaná
(thing-oriented society), směrem ke společnosti, která bude orientovaná na lidi (personoriented society).“
Martin Luther King, 1967 269
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9

Summary
The topic of my diploma thesis is called “The Impacts of the Hurricane Katrina on

lower social class: the disclosure of a more common problem”.
I am going to write about the situation in New Orleans after the hurricane Katrina
hit the region of Gulf of Mexico. In the following days, the whole world could see the
images of the poorest citizens in the United States, standing on the roofs and waiting for
help or dying in front of the Superdome. Although hurricanes are classified as natural
disasters, the flooding and high mortality were consequences of human mistakes from
the past. Thus in sociological terms, Katrina is described as a “man-made disaster”.
The response was not better, federal organs failed to help their own citizens and
let them in unbearable conditions for many days. The rest of the United States and the
world could see the disclosure of a big problem on the domestic ground. Poverty was
present and even though Americans tended to look away for many years, now they had
to face it. The United States has the opportunity to show other countries that the
problem of poverty could be diminished. They have a unique possibility to restore the
city and mix all citizens together, with no regard of class or race. Will this super power
be successful? Unfortunately, the Bush administration did lack social feelings and did
not adopt any legislation combating the poverty. Bush’s efforts were in reorganizing
FEMA and its headquarters to be effective in fighting natural disasters, which proved to
be successful in 2008, during the hurricane Gustav.
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