


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Jana Vrbková

Role sociálních médií v počátcích egyptské 
revoluce 2011

 

Diplomová práce

Praha 2013



Autor práce: Jana Vrbková

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Švelch

Rok obhajoby: 2013



Bibliografický záznam

VRBKOVÁ, Jana.  Role sociálních médií  v počátcích egyptské revoluce 2011. Praha, 

2013. 67 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních  studií  a  žurnalistiky.  Katedra  mediálních  studií.  Vedoucí  diplomové 

práce Mgr. Jaroslav Švelch 

Abstrakt

Egyptská revoluce 2011 je v médiích, stejně jako v prohlášení samotných organizací, 

které se na svržení prezidenta Husního Mubáraka podílely, prezentována jako revoluce 

sociálních médií. Hned po prvních třech dnech protestů při tom vláda 28. ledna nechala 

zablokovat internetové připojení, a úvod revoluce sociálních médií se tudíž částečně 

musel odehrát bez nich. Tato práce zkoumá jakou úlohu tedy sociální média mohla 

v úvodu revoluce hrát. Zaměřuje se při tom na oficiální facebookovou komunikaci dvou 

prominentních aktivistických hnutí – We Are All Khalid Said a April 6th Youth 

Movement, a to v období 1. ledna až 11. února 2011, kdy prezident Mubárak ohlásil 

svůj odchod z funkce. Výsledkem je zjištění, že Facebook sloužil těmto organizacím 

pouze jako jeden z nástrojů komunikace, které měly k dispozici, a které také aktivně 

využívaly. Přestože jedna ze zkoumaných skupin – We Are All Khalid Said – Facebook 

vedle šíření informací používala v prvních dnech revoluce také k organizaci a 

koordinaci jednotlivých demonstrací, a soustavně prezentovala sociální sítě jako nástroj, 

který zažehnul revoluci, nedokázala ani ona prolomit blokádu internetu, a po obnovení 

připojení již Facebook používala také pouze jako informační platformu – což byla 

funkce, kterou Facebook plnil pro druhé ze zkoumaných hnutí – April 6th Youth 

Movement – po celou dobu příprav i průběhu protestů. Egyptská revoluce sociálních 

médií je tudíž do určité míry pouhý konstrukt, propagovaný jednou ze zúčastněných 

organizací.



Abstract

The Egyptian 2011 revolution is presented in media – as well as statements made by 

organisations participating in the overthrowing of Hosni Mubarak’s regime – as a social 

media revolution. Despite the fact that internet has been shut down on the government’s 

order on 28th January, just after three days of street protests, therefore forcing the social 

media revolution to go offline. This paper describes the role of social media in the 

events of the beginning of the revolution. It focuses on the official Facebook 

communication of two prominent anti-Mubarak organisations – We Are All Khalid Said 

and April 6th Youth Movement – in the period between 1st January and 11th February, 

the day when Hosni Mubarak resigned. The result of my research is that Facebook was 

only one of possible tools of communication actively employed by both of the 

organisations. While We Are All Khalid Said used Facebook not only to spread 

information but also to coordinate demonstrations – as well as constantly promoting 

Facebook as the tool that ignited the revolution, the activist group wasn’t able to breach 

the internet blockade, and after the renewal of internet connection, it started using its 

Facebook account mainly as an information platform – which was the role that 

Facebook played for April 6th Youth Movement throughout the whole revolution, as 

well as during the period of the initial preparations. Egyptian social media revolution is 

therefore more or less just a construct, promoted by one f the participating 

organisations.
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Úvod
     O revoluci, zahájené v Egyptě v lednu 2011 na odpor proti režimu prezidenta 

Husního Mubáraka se ve světových médiích i odborných článcích často hovoří jako o 

Egyptské  facebookové  nebo  twitterové  revoluci,  Egyptské  revoluci  2.0  či  Egyptské 

revoluci sociálních médií – a to i přesto, že je v arabském světě známá především jako 

Revoluce 25. ledna. Sociální média v ní totiž sehrála nespornou roli. Na to, o jakou roli 

se ale přesně jednalo, se snaží alespoň částečně nalézt odpověď tato práce.

 

     Byli to internetoví aktivisté, kteří v reakci na probíhající revoluci v Tunisku 

prostřednictvím Facebooku, blogů a Youtube videí vyzvali egyptskou veřejnost k účasti 

na demonstraci, naplánované na 25. ledna. 

 

     Byla  to  také  světová  média,  která  následně  prezentovala  vypuknuvší 

egyptskou  revoluci  jako  online  událost,  zprostředkovávanou  přímo  z místa  děje 

sociálními  sítěmi.  A byli  to především samotní Egypťané – jak laická veřejnost, tak 

mediální analytici, kteří úspěšné svržení Husního Mubáraka připisovali právě sociálním 

sítím. 

     Jak píše ve své knize Inside Egypt  John R. Bradley, Egypťané jsou velmi 

hrdý a patriotický národ. Sama jsem se s egyptským vlastenectvím denně mohla právě 

v kritickém období zimy a jara 2011 setkávat v podobě své tehdejší spolužačky Effat 

Mostafy,  která se například během týdenní  exkurze do sídla Evropského parlamentu 

opakovaně jednotlivých europoslanců ptala, „co hodlá Evropská Unie učinit pro blaho 

egyptského lidu“.

 

     Také základním kamenem speciální přednášky Dr. Mervat Abú-Oaf (Mervat 

Abou-Oaf)  z American  University  Of  Cairo,  které  jsme  se  účastnila  na  jaře  2011 

v prostorách  Danish  School  Of  Media  And  Journalism,  byla  hrdost  –  a  zároveň  i 

fascinace – z toho, že egyptská veřejnost nenásilně svrhla nedemokratický Mubárakův 

režim prostřednictvím sociálních sítí.

 

     Někteří  publicisté,  jako například  Jay Rosen,  Ismail  Salwa či  Malcolm 

Gladwell však ve svých článcích upozorňovali na to, že Twitter či jiné Facebook sám o 

sobě nemůže svrhnout diktátory, a státní převraty se konaly i před vynálezem internetu. 

Caroline McCarthy dokonce vyslovila teorii, že sociální média nesehrála svou roli ani 
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tak uvnitř Egypta, jako spíš vně – a to tím, že zajistila dění v Egyptě pozornost světové 

veřejnosti.

     Tato práce si klade za cíl zachytit Egypt, jeho společensko-politický vývoj i 

situaci  v médiích  v době Mubárakova režimu – tedy v okamžiku,  kdy Revoluce 25. 

ledna propukla. Další vývoj po svržení Husního Mubáraka již nesleduje.

 

     Ve svém zkoumání jsem při tom vycházela z následující premisy:  mohla 

sociální  média  hrát  opravdu  tak  velkou  roli  v událostech  počínající  revoluce,  když 

egyptská  vláda  odstřihla  v noci  z 27.  na  28.  ledna  internetové  spojení  v zemi,  a 

k internetu  se šlo  v Egyptě  připojit  znovu až po 2.  únoru?  Bylo  možné  organizovat 

prostřednictvím  sociálních  sítí  demonstrace,  pokud  k sociálním  sítím  tři  dny  po 

vypuknutí první protestní akce nikdo neměl přístup?

Pro tento účel jsem se zaměřila na dvě prominentní aktivistické skupiny, které se 

zapojily do událostí egyptské revoluce – April 6th Youth Movement a We Are All Khalid  

Said.  Obě  skupiny  využívaly  v době  revoluce  ke  komunikaci  se  svými  příznivci 

Facebook, a na ten jsem se také ve své práci zaměřila.  Za tímto účelem jsem proto 

nahradila v tezi uvedený blog  April 6th Youth Movement, v období revoluce relativně 

neaktivní, za jejich facebookový účet.

Pro přesnější obraz internetového aktivismu v Egyptě a jeho role v revoluci jsem 

zároveň původně široký záběr  teze  zúžila  a  soustředila  se  pouze  na tato  dvě hnutí, 

nikoliv již na Twitter a hashtag #jan25.
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1 Charakteristika Egypta v období vlády Husního 

Mubáraka

1.1 Politicko-společenský vývoj

     Husní Mubárak (Hosni Mubarak) nastoupil do funkce egyptského prezidenta 

po atentátu na svého předchůdce Anvara as-Sádáta1 (Anwar El-Sadat), k němuž došlo 6. 

října 1981. Vítězstvím v referendu, které se konalo měsíc po as-Sádátově smrti se tak 

stal  v pořadí  čtvrtým  egyptským  prezidentem2.  Jeho  vítězství  při  tom  nebylo  zcela 

očekávané – přestože byl  Mubárak as-Sádátovým viceprezidentem,  nepatřil  totiž  ani 

mezi nejpopulárnější3, ani nejznámější členy jeho kabinetu (KHALIL 2012).

     Ve srovnání  se  svým předchůdcem se Mubárakova  politika  v počátcích 

projevovala jako mnohem umírněnější – nový prezident nechal okamžitě propustit oběti 

as-Sadátových čistek, zavázal se, že ve funkci nezůstane déle než dvě volební období a 

oslabil  cenzuru  tisku4.  Dále  nový  prezident  vyhlásil  například  také  protikorupční 

kampaň,  v jejímž  rámci  byla  uvězněna  i  řada  prominentních  podnikatelů,  spojených 

s režimem  Anvara  as-Sádáta5.  Zároveň  nechal  Mubárak  uspořádat  ekonomickou 

konferenci, která měla pomoci pro Egypt navrhnout novou ekonomickou vizi, jenž by 

nahradila dosavadní as-Sádátovu ekonomickou politiku. 

     V jiných  aspektech  však  Husní  Mubárak  následoval  v as-Sádátových 

šlépějích – a to například v zahraniční politice. Podobně jako jeho předchůdce se totiž 

1 Prezident as-Sádát byl zabit při vojenské přehlídce každoročně konané při příležitosti výročí překročení 
Suezského průplavu v rámci Operace Badr. Společně s ním bylo zabito dalších 11 lidí a dalších 28 
zraněno – mezi nimi i tehdejší viceprezident Husní Mubárak. Pachateli útoku byla skupina egyptských 
džihádistů.
2 Vzhledem k tomu, že Mubárakova vláda trvala od roku 1981 do roku 2011, stal se tak zároveň i zatím 
nejdéle vládnoucím ze všech dosavadních egyptských prezidentů.
3 Názor veřejnosti na Husního Mubáraka – posměšně označovaného podle známého druhu taveného sýra 
jako „veselá kráva“ – byl vlastně natolik nevalný, že se nikdy nevyrojily žádné vážnější spekulace o jeho 
podílu na as-Sádátově atentátu. Byť coby viceprezident mohl těžit z prezidentovi smrti nejvíce, většina 
Egypťanů se domnívala, že mu na podobný plán chyběly jak ambice, tak potřebný intelekt – dokonce i 
vtipy, které začaly o Mubárakovi vznikat po jeho nástupu do prezidentské funkce, se většinou zaměřovaly 
na jeho údajný nedostatek inteligence (KHALIL 2012).
4 Dohled nad obsahem médií byl nově natolik mírný, že novináři směli kritizovat kteréhokoliv z vysoce 
postavených představitelů režimu – výjimkou byl jedině sám prezident (OSMAN 2011).
5 Jedním z nich byl dokonce i prezidentův bratr Esmat as-Sádát (Esmat El-Sadat)(KHALIL 2012).
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zaměřil  na  budování  vztahů  se  Spojenými  státy.  Přátelské  styky  s USA se  při  tom 

projevily  nejen  prohlubováním  vztahů  mezi  ozbrojenými  složkami  obou  zemí,  ale 

zároveň  pomohly  řešit  i  jeden  z velkých  problémů,  kterému  Egypt  na  počátku 

Mubárakovy éry čelil – rozpadající se infrastrukturu. 

     Přes  veškeré  kroky  systematicky  směřující  k hospodářské  i  politické 

liberalizaci  Egypta,  stejně jako k odstranění  zadlužení  a  boji  s inflací,  však  zemi  ve 

stejné době paradoxně chyběla – poprvé za mnoho let – vlastní velká vize o budoucím 

směřování Egypta. Snaha o překonání různých ekonomických a finančních milníků a 

plněný pětiletek se u Husního Mubáraka nepojila ani s plánem na modernizaci země po 

evropském vzoru, ani se snahou o oproštění Egypta od cizích okupantů, ani s žádným 

velkým nacionalistickým snem6 (OSMAN 2011).

     V roce  1989  se  sice  Egypt  znovu  stal  členem Ligy  arabských  států7 a 

egyptská armáda se v roce 1991 účastnila války v Zálivu8, na poli domácí politiky však 

země zároveň stagnovala. Tempo ekonomického rozvoje bylo jen velice pomalé, a také 

zlepšení životní úrovně obyvatel bylo jen nepatrné (OSMAN 2011). Postupně se navíc 

obracel k horšímu i samotný režim.

     Za jeden z klíčových okamžiků je z tohoto hlediska možné považovat 17. 

listopad 1997,  kdy došlo  k teroristickému útoku na turisty  v Hatšepsutině  chrámu v 

Luxoru9 (KHALIL 2012). V jeho důsledku totiž došlo jednak jak k vyprchání zbytku 

sympatií egyptské společnosti vůči radikálním islámským organizacím, tak především 

6 Narozdíl od předcházejících prezidentů vlastně Mubárak nedokázal zanechat svou vlastní stopu ani na 
samotné egyptské společnosti. Společenská atmosféra v Egyptě byla totiž do té doby vždy ovlivňována i 
samotnou osobností svého vůdce – narozdíl například od liberalismu a lásky k Evropě krále Farúka, jenž 
vyústily ve 40. letech i v celkově tolerantnější společnost, anebo as-Sádátovy pobožnosti, která se v 70. 
letech odrazila i v nárůstu religiozity mezi Egypťany, Husní Mubárak společnost neovlivnil nijak 
(OSMAN 2011). Pokud by se tedy za Mubárakův vliv nedal považovat morální rozklad egyptské 
společnosti (KHALIL 2012).
7 Egypt byl původně jeden z šesti zakládajících států Ligy arabských národů, vzniklé v roce 1945, v roce 
1979 byl ovšem suspendován v reakci na uzavření mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem.
8 Účast egyptských jednotek ve válce v Zálivu pomohla Egyptu posílit své postavení v Arabském světě, 
stejně jako získat finanční benefity a dosáhnout odpuštění poloviny dluhu ve výši 20 miliard dolarů ze 
strany Spojených států a dalších spojeneckých zemí, které se konfliktu účastnily (WILLIAMSON et 
KHAN 2011).
9 V brzkých dopoledních hodinách toho dne šest ozbrojených mužů, převlečených za ochranku, obklíčilo 
skupinu turistů, nacházejících se v prostorách chrámu, a postupně je pozabíjeli. Celkově bylo během 
útoku zavražděno 62 osob, samotní útočníci pak z místa činu uprchli a následně spáchali hromadnou 
sebevraždu. Za organizátora útoku byla označena protivládní Islámská skupina – Gamá al-Islamíja (Al-
gama’a al-Islamiyya).
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ke  jmenování  Chabíba  el-Adlyho  (Habib  el-Adly)10 do  funkce  ministra  vnitra.  Ten 

dostal za úkol s pomocí jakýchkoliv prostředků Egypt zbavit hrozby terorismu.

     Zatímco se ale el-Adlyho brutální tažení proti militantním náboženstvím 

skupinám setkalo s podporou veřejnosti,  začala zároveň státní bezpečnost nabývat na 

síle a pronikat do všech aspektů života v Egyptě, a stejně tak vzrostla i moc policie. 

Vztah mezi nikým nekontrolovanými bezpečnostními složkami a společností se změnil. 

S plnou podporou vlády a  zákona o výjimečném stavu (viz  1.2 Výjimečný  stav)  se 

z původních ochránců zákona postupně stali pouze ochránci režimu (KHALIL 2012). 

     Policie se v podstatě proměnila v největší a nejvíce ozbrojenou kriminální 

organizaci v Egyptě (KHALIL 2012), k níž občané neměli žádnou důvěru a přestali od 

ní očekávat dokonce i plnění těch zcela nejzákladnějších povinností. Změnilo se také i 

vnímání samotného Husního Mubáraka. Zatímco v počátcích jeho vlády se všeobecně 

nepředpokládalo, že by ve své funkci zůstal příliš dlouho, na sklonku 90. let už měl 

zcela opačnou pověst politika, který odmítá ze své pozice odejít11 (KHALIL 2012).

 

     Deziluze  z Mubárakova  režimu se  začala  na  počátku 21.  století  poprvé 

projevovat i veřejně. Účastníci demonstrací začali například vedle zahraniční politiky 

země  nově  protestovat  i  proti  vnitropolitickým  poměrům  a  požadovat  Mubárakův 

odchod12 (KHALIL  2012).  V roce  2004  pak  vzniklo  hnutí  Kifája13 (Kifaya),  které 

nejenom, že bylo proti samotnému Husnímu Mubárakovi, ale zároveň si kladlo i za cíl 

zabránit  případnému  nástupu  Mubárakova  syna  Gamala  (Gamal  Mubarak)  do 

prezidentské funkce.  Kifája  se tak stala první organizací, která se ve svých protestech 

zaměřila přímo na  – do té doby nedotknutelnou – osobu Husního Mubáraka (KHALIL 

2012).

     V roce 2005 došlo – částečně i na nátlak Spojených států (KHALIL 2012) – 

ke změně způsobu konání  prezidentských voleb.  Nově se voleb smělo  účastnic  více 

10 El-Adly ve funkci setrval až do roku 2011, a z funkce odstoupil teprve v souvislosti s počátkem 
revoluce.
11 S touto proměnou souvisela i změna prezidentských anekdot. Nově se k motivu Mubárakovy údajné 
nízké inteligence přidal i motiv jeho zdánlivě věčného setrvávání ve své funkci (KHALIL 2012).
12 V roce 2003 dokonce došlo 20. března při příležitosti demonstrace proti americké invazi Iráku poprvé 
k úspěšnému obsazení Tahrírského náměstí demonstranty – do té doby byly vždy bezpečnostní složky 
v přesile (KHALIL 2012). 
13 V překladu „dost“.
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kandidátů, kritéria pro jejich výběr však byla velmi přísná. Husní Mubárak ovšem i přes 

zavedení  této  reformy  znovu  zvítězil14.  V parlamentních  volbách,  které  se  konaly 

stejného  roku,  se  ale  na  druhou  stranu  podařilo  88  křesel  získat  oficiálně  ilegální 

politicko-náboženské  organizaci  Muslimské  bratrstvo15,  která  se  tak  stala  největším 

opozičním blokem v parlamentu16.

    Další významný moment nastal v roce 2008, kdy byla na 6. dubna v městě El-

Mahalla El-Kubra naplánována stávka zaměstnanců největší egytpské textilky17, která 

představovala vyvrcholení dvou let trvajících protestů tamních dělníků za lepší pracovní 

podmínky a vyšší plat. Policie však v den ohlášené stávky obsadila pozemek textilky18, 

a násilné srážky s dělníky, kteří se shromáždili v jejím okolí, si vyžádaly dvě oběti na 

životech. 

     Stávka  v  El-Mahalla  El-Kubra  se  při  tom  ukázala  jako  zásadní  hned 

z několika  důvodů –  protesty  proti  stávajícím poměrům se rozšířily  mimo Káhiru  a 

Alexandrii a zároveň i mimo střední vrstvu společnosti  (KHALIL 2012), protesty se 

nově  vedle  politických  aspektů  Mubárakova  režimu  začaly  týkat  i  aspektů 

ekonomických,  a odstartovala  vlna stávek různých odborů.  Stávka v El-Mahalla  El-

Kubra  zároveň  dala  vzniknout  i  internetové  aktivistické  skupině  April  6th  Youth  

Movement (viz 2.2.1 April 6th Youth Movement).

     Mezitím, co ale Mubárakův režim začal postupně ochabovat – a protesty proti 

němu  naopak  sílit,  egyptská  společnost  jako  taková  se  v průběhu  první  dekády  21. 

století  ocitla  v morálním  rozkladu  (KHALIL  2012).  Panující  atmosféra  bezmoci  a 

zoufalství,  spolu  s  všudypřítomnou  korupcí  a  zaujatostí  úřadů  vedly  k vytvoření 

společnosti,  která  přestala  důvěřovat  zákonům a  veškeré  své  problémy,  a  konflikty 

řešila  prostřednictvím  sítě  známostí,  kde  o  vítězi  sporu  rozhodoval  vliv  dotyčného 

14 Jeden z Mubárakových protikandidátů – opoziční politik Ajman Núr (Ayman Nour), který v průběhu 
kampaně tehdejšího prezidenta ostře kritizoval – byl naopak pouhý měsíc po volbách odsouzen k pěti 
letům vězení.
15 Původně egyptská – dnes však již mezinárodní – náboženská organizace vzniklá v roce 1928, která 
požaduje návrat ke kořenům islámu.
16 Jelikož mělo Muslimské bratrstvo zakázáno vytvořit politickou stranu, jeho kandidáti do voleb 
nastoupili jako kandidáti nezávislí – ovšem se společným heslem.
17 Jednalo se při tom o státem vlastnění podnik, zaměstnávající na 27 tisíc lidí.
18 Na základě dvojice zákonů z roku 1914 a 1923 – které jsou stále v platnosti – organizátoři protestů musí 
demonstraci oficiálně nahlásit úřadům s alespoň třídenním předstihem, a úřady mají zároveň právo 
rozpustit jakékoliv shromáždění o více než pěti lidech, pokud toto shromáždění ohrožuje veřejné bezpečí. 
Na základě výjimečného stavu jsou navíc stávky jako takové postaveny mimo zákon.
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anebo  rozsáhlost  jeho  kontaktů  (KHALIL  2012).  Tradiční  hodnoty19 egyptské 

společnosti se začaly vytrácet (OSMAN 2011). 

     Nejvíce se při tom tento vývoj podepsal na generaci mladých Egypťanů, kteří 

se narodili již za Mubárakovy éry a dnes tvoří nejpočetnější složku egyptské věkové 

pyramidy.  Na jednu stranu je tuto skupinu možné charakterizovat jako angažující  se 

v různých sociálních projektech, realizující se v kultuře a usilující o překonání toho, co 

vnímá jako chyby předešlé generace (OSMAN 2011), na druhou stranu se ovšem při 

tom jedná i o skupinu trpící výrazně větší mírou nezaměstnanosti než zbytek egyptské 

společnosti, a s tím souvisejícími pocity frustrace a beznaděje (KHALIL 2012).

     Představitelem typické egyptské mládeže byl i 28letý Chálid Saíd (Khaled 

Said),  který se posmrtně stal  symbolem excesů,  jichž se v rámci  desetiletí  trvajícího 

výjimečného  stavu dopouštěla  policie  (KHALIL 2012).  K incidentu  došlo  6.  června 

2010 v Alexandrii, kdy se Saíd vydal do jedné z místních internetových kaváren. Před 

vstupem  ho  zadržela  dvojice  policistů  v civilu,  kteří  mladíka  odvlekli  do  nedaleké 

postranní uličky, kde ho ubili k smrti20.

     Dvojice fotek – jedna zachycující Chálida Saída zaživa, a druhá zobrazující 

jeho  k nepoznání  zohavený  obličej  v márnici  –  se  rychle  rozšířila  egyptským 

internetem.  Saíd  nebyl  ani  první,  ani  nejprominentnější  obětí  policejního  násilí 

v Egyptě, jeho smrt však i přesto hluboce zasáhla egyptskou společnost – a to tak, jak se 

to jiným obětem nepodařilo (KHALIL 2012).

 

     Dokud se totiž policie dopouštěla brutálního násilí na příslušnících nižších 

vrstev, rigidně kastovní egyptská společnost se s nimi nijak neztotožňovala. Chálid Saíd 

však byl archetypem mladého Egypťana ze středních vrstev – jeho smrt tudíž v lidech 

kromě hněvu na policejní zvůli vyvolala i strach, že by se něco podobného mohlo klidně 

19 Tento důraz na hodnoty egyptské společnosti a podstatu egypťanství jako takovou vychází ze 
skutečnosti, že Egypťané jsou velice silně patriotický národ (BRADLEY 2008).
20 Proč k útoku vlastně došlo není dodnes známo. Podle populární teorie byl sice zabit kvůli nahrávce, 
zachycující alexandrijské policisty s balíčky hašiše, kterou zveřejnil na internetu, není však jasné, jak se 
k tomuto videu vůbec dostal, a  za jakým účelem ho vlastnil. Podle výpovědí přátel totiž Saíd nikdy nebyl 
politický aktivistka a bylo proto stejně těžko představitelné, že by se najednou podílel na odhalování 
korupce v místním policejním oddílu. Naopak je možné, že měl Saíd určité vazby na alexandrijskou 
policii už před samotným útokem, jejich vzájemný vztah se však z nějakého důvodu výrazně zhoršil a 
policisté se ho buď snažili jen zastrašit, anebo naopak zabít (KHALIL 2012).
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stát  i  jim  (KHALIL  2012).  V reakci  na  Saídovu  smrt  se  tak  proti  režimu  začala 

angažovat i ta široká vrstva veřejnosti, která byla do té doby politicky zcela pasivní21 

(KHALIL 2012). Zároveň vznikla například i internetová skupina  We Are All Khaled  

Said  (viz 2.2.2 We Are All Khaled Said), která se začala angažovat proti policejnímu 

násilí obecně.

     Rok 2010 byl  ovšem zároveň i rokem, kdy se vzhledem ke zhoršenému 

zdravotnímu stavu tehdy 82letého Husního Mubáraka začalo znovu spekulovat o jeho 

nástupci22 (COOK  2011),  a  kdy  také  došlo  k případu  jednoho  z nejvýraznějších 

falšování voleb v moderní egyptské historii (KHALIL 2012). Nejenom, že v nich totiž 

s absolutní  převahou  zvítězila  Mubárakova  Národní  demokratická  strana  (National 

Democratic Party – NDP) – která získala  473 z 508 křesel, ale opoziční Muslimské 

bratrstvo zároveň oproti necelé stovce křesel z minulých voleb nově získalo jen jediné23. 

Přes  veřejné  sliby  režimu  o  transparentních  volbách  při  tom  docházelo  k uplácení, 

zastrašování, falšování volebních lístků, nasazování ozbrojených sil či bránění vstupu 

volebních komisařů do volebních místností.

     Zatímco ale červnová smrt Chálida Saída společnost pobouřila a rozhořčila, 

výsledky listopadových voleb a jejich nekorektní průběh ji uvrhl do beznaděje. Pozice 

politických aktivistů zůstala stejná, obyčejní občané se ovšem začali bát, že budoucnost 

přinese  jen  to  nejhorší  (KHALIL 2012).  V takovémto  stavu  pak  Egypťany  zastihly 

zprávy o vzrůstajících nepokojích v Tunisu, které 14. ledna 2011 vedly až ke svržení 

tuniského prezidenta Zína Abidína bin Alího (Zine El Abidine Ben Ali).

1.1.1 Průběh revoluce 

Mezitím, co Tunis slavil bin Alího svržení, svolaly aktivistické skupiny jako We 

Are All Khaled Said či April 6th Youth Movement demonstrace na Den policie, slavený 

25. ledna24. Částečně při tom chtěli  vzdát hold úspěchu tuniské revoluce,  a částečně 

21 Demonstrace za Chálida Saída byly pro řadu účastníků zcela první protestní akcí, které se kdy v životě 
účastnili (KHALIL 2012).
22 Na září 2011 byly totiž naplánovány prezidentské volby.
23 Dokonce i někteří z poslanců vítězné NDP se při tom vyjadřovali v tom smyslu, že nebylo zapotřebí 
zacházet do takovýchto extrémů a méně by v tomto případě bývalo více (KHALIL 2012).
24 V případě April 6th Youth Movement už se při tom jednalo o v pořadí druhou demonstraci uspořádanou 
právě na tento svátek.
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právě v tento symbolický den protestovat proti praktikám policie a ministerstva vnitra 

jako takového.

 

     Své  požadavky  na  Mubárakův  režim  při  tom  aktivisté  shrnuli  do 

následujících  čtyř  bodů:  1)  rozpuštění  současné  vlády a  konání  nových,  legitimních 

voleb, 2) omezení setrvání v prezidentské funkci na dvě po sobě jdoucí volební období, 

3)  ukončení  výjimečného  stavu  a  okamžité  odstoupení  ministra  vnitra  Chabíba  el-

Adlyho, 4) zvýšení minimální mzdy na 1200 egyptských liber25 a ustanovení podpory 

v nezaměstnanosti.

     Přestože ale tisícovky lidí potvrdily prostřednictvím sociální sítě Facebook 

svou účast na takzvaném „Dni vzdoru“ – stejně jako různá politická hnutí26, a aktivisté 

vybízeli  společnost  k tomu,  aby  se  připojila  k protestu  proti  Mubárakově  režimu 

například i prostřednictvím videozpráv, jako byla ta, kterou zveřejnila Asma Mahfúz 

(Asmaa Mahfouz) (viz 2.2.1 April  6th Youth Movement),  až do poslední chvíle byl 

výsledek  těchto  snah  nejistý  (KHALIL 2012).  Vláda  možnost  úspěchu  Dne  vzdoru 

trivializovala jako pouhé mládežnické hnutí, které nemůže mít žádný reálný dopad, a 

ani sami aktivisté nebyli schopní ještě v předvečer 25. ledna určit, nakolik bude jejich 

výzva  úspěšná.  Jakákoliv  totiž  kdy  v egyptské  společnosti  panovala  frustrace 

z vládnoucího  režimu,  Egypťané  proti  němu  nikdy  skutečně  nepovstali  (KHALIL 

2012).

     Samotného 25. ledna se demonstrace konaly vedle Káhiry také v Alexandrii, 

Asuánu  či  El-Mahalla  El-Kubra.  V  hlavním  městě  se  při  tom  asi  15  tisícům 

demonstrantů  dokonce podařilo  proniknout  skrz policejní  kordony a obsadit  náměstí 

Tahrír, kde se pak také konaly i všechny hlavní demonstrace27.

 

     Po  dvou  dnech  pokračujících  protestů  byly  další  velké  demonstrace 

naplánovány na 28. ledna, označeného jako „Den hněvu“. Vláda reagovala vyhlášením 

zákazu  nočního  vycházení  a  nasazením armády  proti  demonstrantům.  Zároveň  také 

25 V přepočtu přibližně 220 dolarů.
26 Mezi hnutí, která vyjádřila podporu naplánované demonstraci překvapivě chybělo Muslimské bratrstvo. 
To se Dne vzdoru oficiálně nezúčastnilo, aby tak vláda nemohla tuto akci spojit právě s jejich aktivitami a 
tak ji zdiskreditovat (KHALIL 2012). Svou podporu vyjádřilo až 27. ledna.
27 Protesty se při tom konaly i na mnoha dalších místech města.
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Mubárakův  režim  nechal  ve  snaze  o  ztížení  organizace  a  koordinace  protestujících 

odpojit Egypt od internetu28 (viz 2.3 Odstřihnutí internetu).

     Protesty však pokračovaly i v dalších dnech, s následující velkou demonstrací 

svolanou  opozicí  na  1.  února,  pojmenovanou  „Pochod  miliónů“,  v jejímž  rámci  se 

protestující vydali před brány prezidentského paláce. Mubárak pak později téhož dne v 

televizním přenosu slíbil Egypťanům politické reformy a své odstoupení z funkce po 

konci  svého  volebního  období.  Následující  den  armáda  vyzvala  demonstranty 

k vyklizení Tahrírského náměstí. Zároveň začalo docházet ke střetů mezi demonstranty 

a  stoupenci  Mubárakova  režimu  –  na  samotném  náměstí  Tahrír  dokonce  proti 

protestujícím vyrazili útočníci na velbloudech.

     Další velká protestní akce byla pod názvem „Den odchodu“ svolána na 4. 

února, přičemž jejím cílem bylo přimět prezidenta k okamžitému odstoupení. Rezignaci 

však následující den podali místo Mubáraka jiní členové vládnoucí NDP – včetně jeho 

syna Gamala Mubáraka.

     Po Dni odchodu následovala 6. února takzvaná „Neděle mučedníků“, během 

níž se na náměstí Tahrír odehrála společná modlitba koptských křesťanů a muslimů za 

více než 200 obětí,  které si  doposud protesty vyžádaly.  Zároveň začalo vyjednávání 

mezi viceprezidentem Omarem Sulejmanem a zástupci opozičních sil,  které doposud 

vyjednávání s Mubárakovou vládou odmítaly, dokud by sám prezident neodstoupil.

     Zcela největší účast ze všech dosavadních demonstrací měly protestní akce, 

které se odehrály 8. února – v „Den lásky Egypta“. Velké demonstrace, které se v ten 

den odehrály vedle Káhiry například i v Alexandrii, pak dále podpořila ještě i stávka 

pracovníků Suezského průplavu.

     Na 10.  února byl  naplánován  další  prezidentův  projev  v televizi.  Místo 

očekávaného ohlášení své rezignace ovšem Mubárak naopak znovu prohlásil, že ve své 

funkci zůstane až do konce volebního období. Nakonec ale ze své funkce odstoupil již 

následující den, 11. února. Ve stejný den zároveň začala oficiální komuniké vydávat 

28 Paradoxně však měl tento krok zcela opačný účinek. Ve chvíli, kdy nebylo možné získat informace o 
aktuální situaci prostřednictvím internetu a mobilů – odstřihnutí internetu totiž provázel i výpadek 
mobilních sítí, vydali se lidé v o to větším množství do ulic, aby zjistili, co se děje (KHALIL 2012).
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armáda29,  která  se  pak  po  Mubárakově  rezignaci  prostřednictvím  Nejvyšší  rady 

ozbrojených sil (Supreme Council of the Armed Forces – SCAF) chopila vlády.

1.2 Výjimečný stav

     Zákon o výjimečném stavu č. 162 byl v Egyptě přijat v roce 1958, uplatněn 

však byl až o devět let později, v roce 1967 – a to v reakci na probíhající třetí arabsko-

izraelskou  válku30.  Zákon,  jehož  první  článek  umožňuje  prezidentovi  země  či 

parlamentu vyhlásit výjimečný stav kdykoliv by válečný konflikt či povstání ohrozily 

veřejné bezpečí celé země či její části, nakonec zůstal v platnosti až do května 1980. 

     Jen o 18 měsíců později však byl výjimečný stav vyhlášen znovu – tentokrát 

v souvislosti  s atentátem na prezidenta  Anvara as-Sádáta.  V pravidelných intervalech 

pak  byl  výjimečný  stav  pod  záminkou  boje  s terorismem  a  obchodu  s drogami 

obnovován31, a to i přesto, že prezident Mubárak opakovaně sliboval jeho zrušení (ICJ 

2009).

     

Za léta trvání se totiž z výjimečného stavu – který již ze své podstaty představuje 

dočasné právní řešení obzvlášť závažné hrozby státu – stalo permanentní opatření, jehož 

prostřednictvím  stát  potlačoval  politickou  opozici.  Zároveň  se  zákon  o  výjimečném 

stavu stal i symbolem lhostejnosti Mubárakova režimu vůči konceptu právního státu a 

znakem pro  kulturu  beztrestnosti,  dovolující  policistům bez  postihu  mučit  zadržené 

(HRW 2012a).

     Na základě tohoto zákona egyptská vláda perzekuovala politické aktivisty a 

opozici32 anebo zatýkala disidenty33. Výjimečný stav zároveň umožňoval Mubárakově 

režimu omezovat právo občanů na shromažďování, stejně jako právo na organizování 

29 V kontextu Blízkého Východu při tom podobný krok armády obvykle značí blížící se puč (KHALIL 
2012).
30 Takzvaná šestidenní válka mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska, ke které došlo mezi 5. 
červnem a 10. červnem 1967.
31 Naposledy byla jeho platnost za Mubárakova režimu prodloužena v květnu 2010, a to do května 2012.
32 Například v období před volbami typicky docházívalo prostřednictvím zákona o výjimečném stavu 
k masovému zatýkání členů Muslimského bratrstva. V roce 2000 bylo v průběhu několika měsíců 
předcházejících volbám zatčeno na 1600 příslušníků tohoto hnutí, v letech 2005 a 2008 to bylo alespoň 
800 lidí a v roce 2010 přes tisíc členů Muslimského bratrstva (HRW 2012a).
33 Oficiálně pro vlastní bezpečí byl takto vzat do vazby v roce 2010 například blogger Hany Nazeer, který 
na svém blogu zveřejnil odkaz na jistý kontroverzní knižní titul (HRW 2012a).
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stávek. Ve své podstatě tedy výjimečný stav znamenal, že úřady mohly dát kohokoliv 

zadržet  z jakýchkoliv  důvodů, kdykoliv,  a  na jakkoliv dlouhou dobu (HRW 2012a). 

Proti takovémuto rozhodnutí úřadů se zároveň nebylo možné odvolat.

     

Článek 3 zákona č. 162/1958 totiž umožňoval egyptskému prezidentovi – či jeho 

zástupci – omezit svobodu pohybu, pobytu a sdružování. Stejný článek dovoloval také 

bez obžaloby nebo soudního procesu zadržet kohokoliv podezřelého z ohrožování státní 

bezpečnosti a veřejného pořádku. Zároveň byla na základě tohoto článku možná cenzura 

tištěných  médií,  stejně  jako  zabavení,  omezení  či  zastavení  všech  jiných  forem 

komunikace34.

     

V rámci  článku  číslo  7  mohl  prezident  ustanovit  soudy  státní  bezpečnosti  a 

jmenovat  jejich  soudce  –  včetně  soudců válečných.  Článek  9  pak dovoloval  předat 

civilisty obžalované z běžných trestných činů právě těmto soudům státní bezpečnosti35.

     

K ukončení výjimečného stavu, které po Egyptu požadovala řada mezinárodních 

organizací  –  a  které  zároveň  patřilo  i  mezi  jedny  z hlavních  požadavků  egyptské 

revoluce, došlo teprve při příležitosti prvního výročí revoluce 25. ledna 2012. Ovšem 

pouze  částečně  –  SCAF  výjimečný  stav  nadále  ponechával  v platnosti  v případech 

násilnictví36.

1.3 Situace v médiích 

     Dominantní roli na mediální scéně během Mubárakovy vlády hrála média 

vlastněná státem, a to jak v oblasti tisku, tak i televize a rozhlasu. Ve státním vlastnictví 

byla  navíc  také  jediná  egyptská  zpravodajská  agentura,  Middle  East  News  Agency 

(MENA).

34 Právě tento zákon tedy mohl umožnit prezidentu Mubárakovi v počátečních dnech revoluce odpojit 
Egypt od internetu (viz 2.3 Odstřihnutí internetu).
35 U rozhodnutí těchto soudů se při tom nebylo možné odvolat k soudům vyšší instance (ICJ 2009).
36 Jak přitom upozorňuje například organizace pro lidská práva Human Rights Watch, tato výjimka 
umožňuje pokračovat v zneužívání zákona o výjimečném stavu (HRW 2012b). Právě na základě obvinění 
z násilnictví – užitém podobně jako dříve uplatňované obvinění z terorismu či zneužívání drog – již totiž 
byla zadržena řada účastníků pokojných protestů.

13



     Stát tak například vlastnil kontrolní podíl ve třech největších37 egyptských 

denících  Al Ahram38,  Al Gomhuríja (Al Gomhuria) a  Al Akhbar, které se tudíž držely 

oficiální politické linie vlády a jejich případné kritické články se držely vymezených 

hranic. Ani nezávislé či opoziční deníky, jejichž počet začal v průběhu let narůstat, při 

tom nebyly schopné fungovat zcela bez přispění státu, na nějž spoléhaly v otázce papíru 

a následné distribuce (AMIN 2009). Stát navíc omezoval opozičním periodikům přístup 

k oficiálním vládním informačním zdrojům39.

     V oblasti rozhlasového a televizního vysílání měl stát za Mubárakovy éry 

coby mediální vlastník prakticky monopolní postavení – podíl soukromých vlastníků na 

trhu audiovizuálních médií byl jen minimální (MENDEL 2011). Především rozhlasové 

vysílání při tom hrálo pro režim velmi důležitou roli – v zemi, která se potýkala (a stále 

potýká)  s výraznou  mírou  negramotnosti  totiž  rádio  sloužilo  jako  jeden  z hlavních 

nástrojů  oficiální  propagandy  (AMIN  2009).  Také  obsah  televizního  vysílání 

kontrolovala  vláda  –  vzhledem  k tomu,  že  však  část  Egypťanů  neměla  přístup 

k televiznímu  přijímači,  nehrála  jeho  role  pro  šíření  informací  i  oficiálních  postojů 

Mubárakova režimu tak zásadní roli, jako rozhlas (MENDEL 2011).

1.3.1 Regulace tisku a novinářské profese

     Přestože je svoboda slova – a tím pádem i svoboda tisku – garantována 

články číslo 47 a 48 egyptské ústavy40, existuje řada zákonů, které naopak svobodu tisku 

za Mubárakova režimu omezovaly. Jedním z nich je ostatně již i sám ústavní článek 48, 

který omezuje svobodu tisku v případě vyhlášení výjimečného stavu (viz 1.2 Výjimečný 

stav).

37 Náklad Al Ahram a Al Akhbar tvořil 80 procent denního nákladu egyptského tisku (AMIN 2009) 
38 Tento deník se dostal do světového povědomí, když v roce 2010 otisknul upravenou fotografii ze 
schůze amerického prezidenta s představiteli Izraele, Palestiny, Jordánu a Egypta v Bílém Domě. Zatímco 
na původním snímku kráčel egyptský prezident za skupinkou tvořenou Barackem Obamou, Benjaminem 
Netanjahuem (Benjamin Netanyahu), Mahmúdem Abbásem (Mahmoud Abbas)a králem Abduláhem II. 
(Abdullah II), Al Ahram zveřejnil fotografii, v níž Husní Mubárak kráčel v čele těchto státníků. 
39 Por opoziční noviny tak bylo například velmi těžké získat interview s představiteli státní správy – 
většina žádostí o rozhovor byla zamítnuta (AMIN 2009).
40 Egypt navíc ratifikoval i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant 
on Civil and Political Rights – ICCPR), který taktéž garantuje svobodu projevu, a jeho dodržování – coby 
mezinárodního zákonu – má přednost před dodržováním zákonů národních (FATAH 2008).
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     Vedle samotné ústavy dále svobodu tisku za Mubárakovy vlády upravovaly 

tiskový zákon č. 156 – později v roce 1996 nahrazený zákonem č. 96, zákon o tiskové 

moci  č.  148  (viz  níže),  trestní  řád,  předpisy  syndikátů  a  odborů a  mravní  zákony 

(FATAH 2008). I na základě těchto zákonů při tom bylo možné opět dále omezovat 

svobodu tisku.

     Tiskový zákon č. 156 z roku 1960 navíc zcela omezoval možnost soukromě 

vlastněných médií – všechny významné noviny musely být ve vlastnictví státu, který je 

tak mohl využívat pro šíření oficiální propagandy.  O založení nových novin při tom 

rozhodovala  speciální  komise,  která  zároveň  udělovala  i  licence  novinářům.  Režim 

tudíž  vedle  obsahu  médií  mohl  ovlivňovat  i  to,  kdo  do  nich  bude  přispívat  –  řada 

novinářů na základě tohoto zákona nesměla publikovat, anebo byla za trest přeřazena na 

jiné pracovní místo (FATAH 2008).

     Práci  novinářů  od  roku 1970 dále  reguloval  také  zákon o novinářském 

syndikátu č. 76, který stanovil velmi přísné podmínky pro to, kdo směl v egyptských 

médiích publikovat. Jako novináři směly působit pouze osoby registrované na seznamu 

syndikátu  novinářů  –  média  pak  měla  zákaz  zaměstnat  kohokoliv,  kdo  nebyl 

registrovaným  žurnalistou41.  Nejenom,  že  získání  registrace  bylo  za  takto  přísných 

podmínek opět obtížné,  a řada publikujících novinářů se díky tomu mohla dostat do 

situace, kdy byla omezována jejich práva a oni při tom neměli nárok na žádnou asistenci 

ze strany Syndikátu, ale v příliš dobré pozici nebyl ani sám Syndikát (FATAH 2008). 

Ze zákona měla totiž jeho činnost být financována ze členských příspěvků – a pokud 

nebyly schopné pokrýt jeho náklady, musel Syndikát zažádat o finanční příspěvek stát, 

čímž se na něm tato teoreticky nezávislá instituce stala závislou (FATAH 2008).

     Ještě za as-Sádátova režimu, v roce 1980, byl přijat zákon o tiskové moci č. 

148, který média  v Egyptě  postavil  jako čtvrtý typ  moci  po bok moci  zákonodárné, 

výkonné a soudní. Tento zákon tisk definoval jako nezávislou veřejnou moc, která volně 

poskytuje  své  služby  veřejnosti.  Zároveň  ale  tento  zákon  opět  omezoval  možnost 

vlastnictví a vydávání novin – vlastníky teď směly být pouze právní osoby či politické 

strany, a nadále platil zákaz vlastnictví pro soukromé osoby.

41 Od kandidátů na registraci se při tom očekávalo, že se bude jednat o profesionální novináře 
s univerzitním diplomem, kteří sami nevydávají žádné noviny, ale mají aspoň rok praxe jako elév 
v jakýchkoliv egyptských novinách.
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     Stejný zákon také ustavil další regulační orgán, který měl vedle Syndikátu 

novinářů dohlížet na činnost médií – Nejvyšší tiskovou radu. Tato rada, tvořená vedle 

reprezentantů  médií  také  reprezentanty  režimu,  nominovanými  do  této  funkce  horní 

komorou egyptského parlamentu, mezi jinými navrhovala a dohlížela na plnění etického 

kodexu novinářů,  určovala  cenu novin  a  schvalovala  či  zamítala  žádosti  o  povolení 

publikace nových periodik42.

     Za  Mubárakovy  vlády  byl  v roce  1995  dále  přijat  nový,  mimořádně 

restriktivní zákon č. 9343 (FATAH 2008), který stanovoval vysoké pokuty – a dokonce i 

tresty  odnětí  svobody  od  jednoho  do  tří  let  –  za  šíření  falešných  či  očerňujících 

informací prostřednictvím médií, komuniké i pouhých zvěstí, stejně jako za publikaci 

falešných dokumentů  či  dokumentů  připisovaných jinému než  skutečnému autorovi. 

Pokud  obviněný  dezinformace  publikoval  za  účelem poškození  národních  zájmů  či 

hospodářství, hrozil mu trest odnětí svobody až na pět let.

     Proti  tomuto  zákonu  se  ze  strany novinářů,  humanitárních  organizací  i 

opozice  okamžitě  zvedla  velká  odporu,  která  nakonec  o  pouhý  rok  později  vedla 

k přijetí  nového tiskového zákona č. 96, který měl reagovat na výtky vznesené proti 

zákonu č. 93/1995, a zároveň rušil zákon o tiskové moci č. 148/1980 (viz výše). Nový 

zákon však v praxi nepřinesl ve věci svobody slova v egyptských médiích příliš mnoho 

změn  (KIENLE 2001)  –  média  byla  nadále  ve  službách  veřejnosti,  a  měla  působit 

v prostoru  vymezeném  základními  elementy  společnosti44,  novinářům  dále  hrozila 

pokuta a trest odnětí svobody za tiskové přečiny a výjimečný stav nadále umožňoval 

cenzuru.  Z nového  tiskového  zákona  nebylo  odstraněno  ani  předchozí  omezení 

vlastnictví novin, stanovené ve zrušeném zákonu č. 148.

42 Jediný, kdo o povolení publikace nemusel žádat, byly státní orgány, politické strany, odborové svazy a 
profesní sdružení (KIENLE 2001).
43 Tento zákon, zvaný též „zákon na zavraždění tisku“ (KIENLE 2001) byl navíc v kontextu 
nedemokratičnosti Mubárakova režimu příznačný i tím, jakým způsobem byl přijat. Při jeho konzultaci 
totiž nikdo nekonzultoval ani Syndikát novinářů, ani Nejvyšší tiskovou radu, a byl rychle odhlasován na 
konci zasedacího dne v dolní komoře parlamentu, za přítomnosti pouhých 45 z 454 poslanců (KIENLE 
2001). Samotný prezident tento zákon promulgoval ještě ve stejný den. Vláda pak mimořádně rychlé 
přijetí tohoto zákona vysvětlovala snahou o ochranu soukromí, a argumentovala například tím, že 
jakákoliv novinářská privilegia by v tomto směru byla protiústavní, a že svoboda tisku ohrožuje 
demokracii (FATAH 2008).
44 Tyto elementy definovala egyptská ústava jako úctu k rodině a vlasti, mravům a egyptským tradicím 
(KIENLE 2001).
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     V roce 2004 pak Husní Mubárak novinářům přislíbil zrušení trestu odnětí 

svobody za tiskové přečiny,  výsledný zákon č. 147 z roku 2006 však prezidentovým 

slibům příliš nedostál45 – nejenom, že tento zákon zachoval většinu původních trestů 

odnětí  svobody,  ale navíc například výrazně navýšil  pokuty za publikování obvinění 

z korupce  státních  úředníků  a  zavedl  také  vysoké  pokuty  a  trest  odnětí  svobody za 

publikování urážky cizí hlavy státu. 

1.3.2 Regulace televize a rozhlasu

     Obsah  rozhlasového  a  televizního  vysílání  za  Mubárakova  režimu 

kontrolovala  Egyptská  rozhlasová  a  televizní  unie  (Egyptian  Radio  and  Television 

Union – ERTU), založená v roce 1979 zákonem č. 13. 

     Obsah tohoto zákona – a z něj vyplývající regulace audiovizuálních médií – 

se při tom příliš nelišila od zákonů upravujících působení tištěných médií. I televize a 

rozhlas tak měly sloužit veřejnému zájmu a držet se při tom tradičních hodnot a zvyků. 

ERTU pak – podobně jako nejvyšší tisková rada – navrhovala například etický kodex 

pro audiovizuální média a dohlížela na jeho plnění.

     V jednom aspektu se však regulace tištěných a audiovizuálních médií přece 

jenom lišila – ERTU nijak neošetřuje vysílání soukromých televizních a rozhlasových 

stanic  (MENDEL 2011).  Egyptskému  mediálnímu  prostředí  tudíž  například  chyběly 

jakékoliv předpisy týkající se udílení koncesí pro vysílání či přidělování frekvencí46.

  

     Soukromé satelitní stanice, které začaly v Egyptě vysílat od roku 1990, pak 

spadaly  pod  jurisdikci  Generálního  úřadu  pro  investice47 (General  Authority  for 

Investement  – GAFI),  regulujícího veškeré investice v Egyptě.  GAFI pak regulovalo 

obsah vysílání těchto stanic, stejně tak jako si další podmínky mohly klást i společnosti, 

které  distribuovaly  signál  jednotlivých  satelitních  kanálů.  Podobně  jako  u  tištěných 

45 Podle některých kritiků tohoto zákona byl trest odnětí svobody za tiskové přečiny dokonce v podstatě 
zrušen pouze v těch případech, kde už nebyl relevantní – jako například v případě článků zabývajících se 
socialismem (FATAH 2008).
46 Na druhou stranu by však tyto předpisy – i kdyby existovaly – nenašly příliš uplatnění, protože 
v Egyptě nevysílaly prakticky žádné soukromé rozhlasové a televizní stanice (MENDEL 2011).
47 Jaké přesné podmínky museli žadatelé o licenci pro satelitní kanály plnit, není zcela známo. Figurovala 
v nich však pravděpodobně i bezpečnostní prověrka (MENDEL 2011). 
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médií  byl  výrazně  kontrolovaný  obsah  zpravodajství  –  a  získat  licenci  pro  přímé 

vysílání zpráv bylo pro satelitní kanály jen velmi obtížné (MENDEL 2011).
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2 Egypt a internet

     Egypt si vždy udržoval vedoucí pozici v rámci vývoje masových médií v 

arabských zemích  –  a  to  jak  v  oblasti  vývoje  a  produkce  mediálního  obsahu48,  tak 

v přijímání nových technologií spojených s masovými médii (ABDULLA 2005).

     Po zavedení rozhlasu a televize v padesátých, respektive šedesátých letech 

20. století, se dalším milníkem ve vývoji egyptských masových médií a komunikačních 

technologií  obecně  stala  i  léta  devadesátá,  kdy  v celém  arabském  regionu  došlo 

vedle rozšíření  satelitní  televize  a  videorekordérů  také  k rozpuku  a  větší  integraci 

telefonie, počítačové techniky a nakonec i internetu (ABDULLA 2005).

     Již od samého počátku egyptského internetu při tom jeho vývoj výrazně 

ovlivňoval stát, který v průběhu devadesátých let 20. století, a pak následně v prvním 

desetiletí 21. století podniknul řadu kroků na podporu jeho rozvoje.

     Zásahy státu však paradoxně zároveň Egyptu ještě v roce 2010 zajistily pozici 

na seznamu „nepřátel internetu“49 (RSF 2010), každoročně zveřejňovanou neziskovou 

organizací  Reporters  Without  Borders.  Sám  internet  při  tom  v Egyptě  nebyl  před 

samotnou  revolucí  příliš  omezován  –  narozdíl  od  ostatních  médií  totiž  v egyptské 

legislativě neexistuje zákon upravující používání internetu a jeho případnou cenzuru50 

(viz 2.1.1 Regulace internetu).  Země si svou pozici  v tomto žebříčku získala zásahy 

proti samotným uživatelům, kteří byli sledováni – a především v případě bloggerů také i 

zatýkáni a vězněni (RSF 2010).

2.1 Vývoj internetu v Egyptě

     Internet byl v Egyptě zaveden v říjnu 1993 prostřednictvím univerzitní sítě 

Egyptian Universities Network (EUN), která spadala pod Vrchní univerzitní koncil a 

48Z tohoto hlediska je Egypt dokonce uznáván i jako jedna z těch rozvojových zemí, které nejvíce usilují 
o formování a programování svých mediálních obsahů (ABDULLA 2005).
49 Od roku 2011 je Egypt zařazován pouze do kategorie „pod dohledem“ (RSF 2011).
50 Veškeré případné zásahy proti internetu právně vychází ze zákona o výjimečném stavu (viz 1.2 
Výjimečný stav). Na jeho základě pak došlo například k pokusu o cenzuru egyptského internetu při 
příležitosti parlamentních voleb v roce 2010, kdy byly  ve snaze skrýt zfalšování volebních výsledků 
vybrané stránky – jako třeba web Muslimského bratrstva – po dobu 24 hodin zablokovány (RSF 2011).
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Regionální  centrum  pro  informační  technologii  a  softwarové  inženýrství  (Regional 

Information Technology and Software Engineering Center – RITSEC) spolu s Centrem 

pro informace a podporu rozhododování (Information and Decision Support Center – 

IDSC)  spadajícím pod egyptskou  vládu.  Technologické  zázemí  pro  navázání  tohoto 

internetového spojení poskytla největší egyptská telefonní společnost Telecom Egypt. 

Uživatelská komunita EUN čítala odhadem pouze 2 tisíce lidí (KAMEL 1997), což je 

méně než 0,01 procenta tehdejší egyptské populace, která činila na 60 milionů51.

     O rok později, tedy v roce 1994, byl internetový provoz v Egyptě rozdělen na 

tři  základní  domény:  vědeckou,  akademickou a státní.  K bezplatnému internetovému 

připojení tak vedle akademické obce získaly přístup také vědecká pracoviště a státní 

instituce52, pro komerční účely v té době internetové služby v Egyptě poskytovány ještě 

vůbec nebyly. Díky nízké rychlosti připojení však potencionální uživatelé o internetové 

připojení zájem stejně příliš neměli (ABDULLA 2005). 

     Po skončení mezinárodní konference Organizace spojených národů (OSN) o 

populaci  a rozvoji,  která  se v Egyptě  konala v září  stejného roku, se vláda rozhodla 

v rámci  propagace  internetu  zachovat  linku,  vytvořenou  speciálně  pro  účely  tohoto 

sjezdu, a poskytla ji zdarma k užívání vybraným nevládním organizacím a soukromým 

společnostem. 

     Dalším krokem v propagaci a podpoře rozvoje internetu v Egyptě bylo v roce 

1995 také spuštění projektu egyptské informační dálnice (Egypt Information Highway 

Project), na němž se opět společně podíleli IDSC a RITSEC. Cílem tohoto projektu bylo 

vytvoření  informační  dálnice,  která  by  přispěla  k socio-ekonomickému  růstu  země53 

(ABDULLA 2005).

     V období 1995–1996 se v Egyptě – zase s podporou státu (KAMEL 1997) – 

objevili  první  soukromí  poskytovatelé  internetového  připojení,  čímž  došlo  ke 

51 http://www.unsystem.org/scn/archives/rwns94update/ch09.htm
52 Akademické stránky používaly koncovku „.eun“, vědecké „.sci“ a státní „.gov.eg“. 
53 Egypt Information Highway Project zároveň hrál významnou roli ve vývoji arabského internetu jako 
takového. V rámci tohoto projektu totiž byly v roce 1996 spuštěny první internetové stránky v arabštině 
(ABDULLA 2005).
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komercializaci  místního  internetu54 a  jeho  zpřístupnění  širší  egyptské  veřejnosti55. 

Rychlost připojení se zároveň zvýšila na dvacetinásobek původního, a stejně se zvýšil i 

počet uživatelů z původních 2 na 20 tisíc.

     Stát opět zasáhl do vývoje internetu v Egyptě v roce 2002, kdy byl spuštěn 

další projekt usilující o zpřístupnění internetu a zvýšení internetové konektivity. Vláda 

spustila  novou,  unikátní  službu  (ABDULLA  2005),  v jejímž  rámci  bylo  připojení 

k internetu  prostřednictvím  kteréhokoliv  z tehdejších  68  poskytovatelů  pro  všechny 

uživatele zdarma – jediným poplatkem zůstal nízký poplatek za samotný telefon56, jehož 

prostřednictvím se dotyčný uživatel k internetové síti připojil.

     Tento krok57 vedl v rámci následujícího konkurenčního boje jak k rozšíření 

nabídky  nových  bezplatných  služeb  ze  strany  jednotlivých  poskytovatelů,  tak  i 

k uvedení vysokorychlostního přístupu k internetu,  tzv.  broadbandu, na egyptský trh, 

který měl této výhodné státní nabídce na vytáčené připojení konkurovat (ABDULLA 

2005).  Jen  v průběhu  následujících  dvou  let  došlo  k nárůstu  počtu  poskytovatelů 

internetového připojení z 68 na 180, počet uživatelů internetu dosáhl 4 miliónů a roční 

nárůst uživatelů v období 2002–2004 činil 500 procent (ABDULLA 2005).

     V roce 2004 ministerstvo komunikace a výpočetní techniky představilo další 

iniciativu státu na podporu a rozvoj internetu v Egyptě. Tato takzvaná „broadbandová 

strategie“ (Broadband Initiative) si kladla za cíl zpopularizovat a finančně zpřístupnit 

vysokorychlostní internet. I přes spuštění tohoto projektu si ovšem vytáčené připojení 

udrželo  své  místo  mezi  egyptskými  internetovými  uživateli.  Ještě  v roce  2008  byl 

poměr mezi broadbandem a pomalejším, vytáčeným připojením 60,58 procent ku 42,5 

(ITU  2009).  Přes  šedesát  procent  domácností  disponujících  vysokorychlostním 

internetem při tom sdílelo své připojení s dalšími sousedy58 (ITU 2008). Teprve v roce 

54 Nově založené stránky při tom vedle mezinárodních domén používaly také koncovku „.com.eg“.
55 První digitální síť sice byla vybudována v Káhiře – a to díky společným snahám IDSC, RITSEC a  
Egyptské národní telekomunikační organizaci (Arab Republic of Egypt National Telecommunication 
Organization – ARENTO) – v rámci jiného projektu  však zároveň Egypt Telecom a další 
telekomunikační společnosti začaly s budováním sítě VSAT, která by umožnila připojení k internetu i 
v rurálních oblastech.
56 Egypt Telecom pak 70 procent tržby z telefonních poplatků proplatila jednotlivým internetovým 
poskytovatelům.
57 Vedle prudkého nárůstu používání internetu v Egyptě se tento model bezplatného internetu navíc stal i 
vzorem pro ostatní rozvojové země (ONI 2007).
58 Ve většině případů – 81,9 procentech – se mezi sebou při tom o vysokorychlostní připojení dělily více 
než tři sousední domácnosti (ITU 2008)
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2009 se podíl broadbandu na egyptském trhu přehoupnul přes sedmdesát procent (ITU 

2009).

     Z roku 2009 zároveň pochází i zatím nejnovější statistické údaje o věkovém 

průměru uživatelů internetu v Egyptě.  Největší skupinu – celých 35 procent – tvořili 

uživatelé mladší 18 let, následovaní uživateli ve věkové kategorii 18–24 let, tvořících 25 

procent všech uživatelů (MCIT 2011a).

     Na počátku roku 2011 měl internet v Egyptě na 24,15 milionů uživatelů – 

přístup  k internetu  tedy  mělo  32,68  procent  domácností  (MCIT  2011b).  Celých  13 

procent  z nich  při  tom stále  využívalo  vytáčené  připojení  k internetu,  34 procent  se 

připojovalo  prostřednictvím ADSL a 41 procent  používalo  buď USB modem anebo 

internet v mobilu (MCIT 2011b).

     Poměrně vysoké procento uživatelů mobilního internetu – 33,93 procent ze 

všech egyptských uživatelů internetu (MCIT 2011b) – je zapříčiněno i tím, že pro řadu 

Egypťanů je mobil jediným zdrojem přístupu na internet59 (HILL 2011). Zatímco totiž 

kvalita  internetového připojení a nabídka s ním spojených služeb v Egyptě  průběžně 

vzrůstala,  osobní  počítač  vlastnilo  například  ještě  v roce  2006  pouze  3,78  procent 

egyptské  populace  (ONI  2007).  Většina  uživatelů  se  místo  toho  připojovala 

prostřednictvím  internetových  kaváren,  klubů  výpočetní  techniky  či  mobilních 

internetových center (ONI 2007). 

     Egyptské ministerstvo komunikace a výpočetní techniky při tom již v roce 

2002 spustilo sedmiletý plán „Počítač do každého domu“ (PC For Every Home), který 

si kladl za cíl nabídnout občanům osobní počítače za výhodnou cenu, a navýšit do roku 

2009 jejich počet v egyptských domácnostech na šest milionů (MCIT 2003). 

     Tento projekt však i přes několik restrukturalizací uspěl pouze částečně60 – 

cena  počítačů  nabízených  v rámci  PC  For  Every  Home  totiž  byla  pro  některé 

socioekonomické vrstvy egyptské  společnosti  stále  příliš  vysoká (ZUHAIR 2011),  a 

59 V roce 2010 se jednalo o celých 70 procent uživatelů mobilního internetu (HILL 2011).
60 I přes částečný neúspěch ministerstvo komunikace a výpočetní techniky prostřednictvím dalších 
projektů navazuje na snahy původního projektu PC For Every Home a dále usiluje o posílení počítačové 
gramotnosti a navýšení počtu osobních počítačů v egyptských domácnostech i školách.
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ještě v roce 2011 bylo proto množství osobních počítačů v egyptských domácnostech 

relativně nízké – počítač vlastnilo pouze sedm procent domácností (MCIT 2011c).

2.1.1 Regulace internetu

     Internet za Mubárakova režimu ošetřoval zákon č. 10 z roku 2003 o regulaci 

telekomunikace,  který  po  všech  poskytovatelích  připojeních  požadoval  registraci  u 

Národního  úřadu  pro  regulaci  telekomunikace  (National  Telecommunications 

Regulatory Authority - NTRA) – veškeré nelicencované telekomunikační služby totiž 

byly postaveny mimo zákon61.

    Samotný obsah internetu už však za Mubárakovy vlády narozdíl od obsahu 

tištěných  a  audiovizuálních  médií  (viz  1.3.2  Regulace  televize  a  rozhlasu)  nebyl 

regulován žádnými zákony62.  Zásahy státu byly  v oblasti  internetu  spíše ojedinělé,  a 

přicházely  ve  formě  blokování  vybraných  stránek  ve  volebním  období,  rušení 

facebookových  stránek  věnovaných  obětem  policejního  násilí  či  zákazů  webů  s 

pornografickým obsahem (MENDEL 2011). 

2.2 Sociální média jako nástroj protestu proti režimu

     Egyptští  političtí  aktivisté  začali  využívat  internet  pro  kritiku  vlády  či 

organizaci  různých  demonstrací  a  bojkotů  počínaje  rokem  2004  (FAHMY  2010). 

Nástup internetového aktivismu byl při tom spojen s nárůstem počtu nových egyptských 

blogů  –  právě  blogosféra  totiž  začala  sloužit  jako  nástroj  boje  proti  státem 

kontrolovanému obsahu médií (FAHMY 2010). Spíše než jako způsob přímého nátlaku 

na vládu, volající po politických reformách, je proto možné na egyptskou blogosféru – a 

egyptský internetový aktivismus jako takový – nahlížet jako na nepřímý tlak na oficiální 

média (AL MALKY 2007).

61 Zákon o regulaci telekomunikace při tom samotné nelicencované telekomunikační služby definuje jen 
velmi povrchně jako telekomunikační služby poskytované jakýmikoliv prostředky, čímž byly v Egyptě 
formálně mimo zákon postaveny například i chatovací programy jako Skype či lokální wifi sítě 
(MENDEL 2011).
62 Tohoto využil například deník Al-Šáb (Al-Shaab), jehož vydávání bylo zastaveno poté, co v těchto 
novinách vyšla série článků kritizujících vládu. Al-Šáb se proto přemístil na internet (AMIN 2009).
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     Zlom, který přispěl k propojení egyptské blogosféry a aktivismu – a částečně 

také zpravodajství, však přišel teprve v roce 2006 (RADSCH 2008). Skupina bloggerů 

tehdy publikovala sérii článků, videí a fotografií informujících o sérii sexuálních útoků 

na ženy, ke kterým došlo v káhirských ulicí 25. října 2006 po skončení Ramadánu, a při 

nichž  přítomná  policie  navíc  odmítla  zasáhnout.  Oficiální  média  se  při  tom danou 

kauzou začala zabývat teprve s několikadenním zpožděním63.

     Vztah mezi oficiálními médii a blogy se postupně změnil – blogy se staly 

legitimním zdrojem informací64,  v některých  případech  dokonce  média  citovala  celé 

bloggerské příspěvky (AL MALKY 2007). Bloggerovi Vaílu Abbásovi (Wael Abbas), 

patřícímu mezi nejprominentnější postavy egyptské blogosféry (RSF 2009) se dokonce 

podařilo dosáhnout ještě více. Na základě jím zveřejněného videa došlo k – v Egyptě 

bezprecedentnímu  (TAVAANA  2011)  –  trestnímu  řízení  a  následnému  odsouzení 

skupiny pachatelů.

     V roce 2007 Abbás na svém blogu Misr Digital  zveřejnil video brutálního 

mučení mladého řidiče autobusu, Emada el-Kebíra (Emad el-Kebir), který byl  zbit  a 

sexuálně  zneužit  policisty,  již  celou  událost  zároveň  natáčeli  na  mobilní  telefon  a 

nahrávku následně rozeslali el-Kebírovým spolupracovníkům. Celé kauzy se pak vedle 

Abbáse chopila i nezávislá média, a tři ze zúčastněných policistů byli zatčeni a následně 

odsouzeni k několikaletému trestu odnětí svobody. Sám blogger se při tom tímto činem 

stal  vzorem65 pro  egyptskou  mládež,  která  na  základě  jeho  příkladu  začala  se 

zakládáním a psaním vlastních blogů (RSF 2009).

     Vedle samotných blogů začali postupně egyptští aktivisté využívat i jiných 

možností  pro  šíření  svého  poselství  prostřednictvím  internetu,  a  to  především 

prostřednictvím  Facebooku  a  Twitteru.  I  přesto,  že  ale  tyto  sociální  sítě  poskytly 

především mladé generaci aktivistů prostor pro vzájemnou interakci – a nahradily tak 

63 A to navíc teprve to poté, co se novinářka a aktivistka Navara Negm (Nawara Negm), pozvaná do 
populární talkshow al-Ašara Masán (al-Ashara Massa’an), obrátila na moderátorku tohoto pořadu s 
dotazem, proč média o daných útocích neinformovala (AL MALKY 2007).
64 Kauzy, u nichž blogy slouží jako exkluzivní zdroj informací, se při tom týkají především tématu 
zneužití moci ze strany státu (FAHMY 2010).
65 Bloggeři se dokonce v očích egyptské mládeže stávají pro svou odvahu svébytnými lidovými hrdiny 
(FAHMY 2010).
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v tomto směru funkci univerzitních studentských svazů (RSF 2009) – členové egyptské 

aktivistické/bloggerské komunity mezi sebou udržovaly těsné vztahy přesahující rámec 

virtuálního  světa  (FAHMY  2010).  Neúspěch  takových  akcí,  jako  prostřednictvím 

Facebooku zorganizované demonstrace skupiny  April 6th Youth Movement  (viz níže) 

v den narozenin Husního Mubáraka, navíc dokazuje stálou nezbytnost propojení mezi 

internetovým aktivismem a reálným světem (RADSCH 2008).

     Stejně tak  je navíc nutné mít  na paměti,  že internetový aktivismus byl 

schopen ovlivnit pouze tu část egyptské populace, která měla přístup k internetu.

2.2.1 April 6th Youth Movement

     Byli to pak právě mladí bloggeři – Isrá Abdel-Fattah66 (Israa Abdel Fattah) a 

Ahmed  Maher,  kteří  založili  facebookovou  skupinu a  stejnojmenné  hnutí  April  6th  

Youth  Movement,  představující  další  příklad  konvergence  internetu  s  politickým 

aktivismem – ale zároveň i nutnost propojení online aktivismu s „offline“ organizací 

(RADSCH 2008). 

     Tato facebooková skupina byla založena na podporu stávky zaměstnanců 

textilky ve městě El-Mahalla El-Kubra, chystané právě na 6. dubna roku 2008 (viz 1.1 

Politicko-společenský  vývoj).  Během  několika  týdnů  se  počet  jejích  členů  rozrostl 

z původních 300 pozvaných na 70 tisíc (RADSCH 2008), a prostřednictvím Facebooku 

začali  April 6th Youth Movement  na 6. dubna plánovat demonstrace na podporu této 

stávky i v jiných městech. Zároveň ale zakladatelé April 6th Youth Movement usilovali i 

o komunikaci s tou částí veřejnosti, která přístup k internetu neměla. Údaje o plánované 

demonstraci proto například psali i na bankovky, rozesílali zprávy na náhodně zvolená 

mobilní čísla (RSF 2009) a dokonce si zaplatili i reklamní sdělení v televizi (WOLMAN 

2008).

     I přes odchod jednoho ze zakladatelů a částečný odliv členů po 6. dubnu 

hnutí  April 6th Youth Movement  nejenom, že přežilo svůj původní účel, ale naopak se 

66 Poté, co byla – spolu s dalšími bloggery – 6. dubna 2008 zatčena policií, stala se Abdel-Fattah 
symbolem této skupiny. Po propuštění z vazby se však veřejně veškerého politického aktivismu zřekla a 
stáhla se do ústraní.
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dál  etablovalo  coby amorfní  internetové  hnutí  mladých  Egypťanů,  které  je  zároveň 

vlastenecké  a  usiluje  o  reformu  země,  aby  při  tom  bylo  politicky  nevyhraněné,  a 

postrádalo  konkrétnější  cíl  (WOLMAN 2008).  Skupina  v dalších  letech  pokračovala 

s různým  úspěchem  v organizování  protestních  akcí  při  různých  příležitostech,  jako 

například den oslavy narozenin Husního Mubáraka 4. května stejného roku67, anebo Den 

policie 25. ledna 2010 a 2011.

     Vedle příprav samotného protestu v rámci vlastního hnutí při tom jedna ze 

členek  April  6th  Youth  Movement,  Asma  Mahfúz,  zveřejnila  18.  ledna  2011  na 

Facebooku video68 vyzývající Egypťany, aby se nebáli  vlády, protestovali za svá práva 

a svobodný Egypt, a zúčastnili se pokojné demonstrace naplánované na 25. ledna na 

náměstí Tahrír. Její video rychle získalo na popularitě a byla to podle některých právě i 

videovýzva Mahfúz69, která přispěla k úspěchu tohoto protestního shromáždění – a tím 

pádem i zahájení samotné revoluce (KHALIL 2012).

     Na počátku února pak April 6th Youth Movement  vstoupili spolu s dalšími 

hnutími70 do  Koalice  revoluční  mládeže (Revolutionary  Youth  Coalition),  která  po 

Mubárakově rezignaci vyjednávala s představiteli Nejvyšší rady ozbrojených sil.

2.2.2 We Are All Khaled Said

     Facebooková  stránka  We  Are  All  Khaled  Said byla  založena  Vaílem 

Ghanímem71  (Wael Ghonim) v roce 2010 v reakci na smrt Chálida Saída, který byl 6. 

června  téhož  roku  ubit  k smrti  při  zatčení  (viz  1.1  Politicko-společenský  vývoj). 

67 Tato demonstrace neměla větší účast – a nesetkala se v podstatě ani s větší podporou ze strany starších a 
zkušenějších aktivistů a bloggerů. Ti argumentovali, že na další protestní akci je příliš brzy, a její 
uskutečnění by naopak mohlo oslabit význam předchozí dubnové generální stávky (RADSCH 2008).
68 http://www.youtube.com/watch?v=SgjIgMdsEuk
69 Samotná Mahfúz, která natočila sérii dalších videovýzev, pak byla za svůj přínos oceněna spolu 
s dalšími aktivisty Arabského jara Sacharovou cenou za svobodu myšlení za rok 2011.
70 Dohromady Koalici revoluční mládeže tvoří vedle reprezentantů April 6th Youth Movement a We Are 
All Khaled Said  také zástupci Muslimského bratrstva, Hnutí mládeže za spravedlnost a svobodu, členové 
opoziční skupiny Mohameda El Baradeie, Národní asociace pro změnu, mládežnické organizace 
některých politických stran (Demokratická fronta, al-Karama, Tagammu‘ a al-Ghad) a vybraní nezávislí 
aktivisté.
71 Ghaním, v reálném životě marketingový manažer Googlu, původně stránku založil anonymně. Jeho 
autorství bylo odhaleno až v průběhu samotné revoluce, kdy byl Ghanim zatčen a několik dnů držen ve 
vazbě.
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Nejdříve se věnovala pouze tématu jeho smrti, postupně se však z We Are All Khaled  

Said stala stránka věnovaná tématu policejní brutality v Egyptě obecně72. 

     Podobně jako  April  6th Youth Movement  se i  We Are All  Khaled Said  

etablovala jako apolitická internetová skupina mladých Egypťanů – narozdíl od  April  

6th Youth Movement  ovšem s konkrétním programem: skončit  s policejním mučením 

v Egyptě. Za tímto účelem skupina přinášela informace o dalších případech policejního 

násilí a organizovala protestní akce na Saídovu památku. Přibližně za půl roku svého 

fungování při tom We Are All Khaled Said získala na 380 tisíc členů, což z ní učinilo 

největší a také nejaktivnější organizaci na podporu lidských práv v Egyptě (GIGLIO 

2011).

     Od svého hlavního tématu se ovšem stránka odklonila v polovině ledna 2011, 

kdy se v reakci na probíhající revoluci v Tunisku – stejně jako na skutečnost, že tuniská 

policie násilně zasahovala proti demonstrantům – na stránce We Are All Khaled Said 15. 

ledna  objevila výzva k účasti na pokojné demonstraci naplánované symbolicky na Den 

policie 25. ledna73 na káhirském náměstí Tahrír.

     Stejně jako April 6th Youth Movement se i zástupci We Are All Khaled Said  

stali členy Koalice revoluční mládeže, vyjednávající se SCAF.

2.3 Odstřihnutí internetu

     Hned  v den  původně  plánované  demonstrace  –  tedy  25.  ledna  –  byl 

zablokován Twitter  a videostreaming bambuser.com,  o den později  byl  pak dočasně 

zablokován  také Facebook.  Zároveň  byl  kvůli  zpomalenému  připojení  ztížen  přístup 

k vybraným zpravodajským serverům,  jako například  ke  stránkám deníků  Al-Dustúr 

(Al-Dustour) či  Al-Masrí  Al-Júm (Al-Masry  Al-Youm),  které  byly  později  také 

zablokovány (RSF 2011).

72 Samotný Chálid Saíd se však znovu dostal do popředí zájmu v souvislosti s událostmi Arabského jara, 
kdy se jeho tvář – z pera brazilského karikaturisty Carlose Latuffa – stala jedním ze symbolů celé 
egyptské revoluce (KHALIL 2012).
73 Prostřednictvím anglické verze We Are All Khaled Said se začaly zároveň plánovat protesty, které by se 
ve stejný den uskutečnily před egyptskými ambasádami po celém světě.
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     V noci  z 27.  na 28.  ledna došlo na popud vlády k celkovému odstavení 

internetového spojení v Egyptě. Tento výpadek trval do 2. února, a provázel ho také 

dočasný výpadek mobilních sítí.  Pevné telefonní  linky a fax však zůstaly funkční, a 

někteří zahraniční poskytovatelé internetového připojení – jako například francouzský 

French  Data  Networks  anebo  švédský  Telecomix  –  poskytli  egyptským  uživatelům 

speciální  telefonní  čísla  a  hesla,  jejichž  prostřednictvím  se  bylo  možné  k internetu 

připojit (RSF 2011).

     Od 31. ledna byla také zprovozněna nová twitterová služba Speak to Tweat,  

která umožňovala zanechat hlasovou zprávu na určené telefonní lince, aby mohla být 

tato zpráva přetransformována do podoby mikroblogového záznamu a publikována na 

Twitteru74.  Zároveň  bylo  možné  si  na  stejných  číslech  zaznamenané  zprávy  i 

poslechnout.

74 Takto publikované zprávy byly při tom označeny hashtagem #egypt.
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3 Role sociálních médií v událostech egyptské 

revoluce 

3.1 Leden – příprava a zahájení revoluce

3.1.1 April 6th Youth Movement

Poprvé se zmínka o 25. lednu na oficiální facebookové stránce April 6th Youth  

Movement objevuje 9. ledna, a to v podobě pozvánky na demonstrace,  které se měly 

uskutečnit  toho dne v Káhiře. Plánováním této akce se při tom organizátoři  přihlásili 

k řadě  dalších  skupin,  které  již  stihly  ohlásit,  že  si  zvolily  právě  25.  leden  pro 

zorganizování svých protestů proti Mubárakově režimu.

V pozvánce  se  April  6th  Youth  Movement odkazují  na  probíhající  revoluci 

v Tunisu a stanovují své základní požadavky na Mubárakovu vládu – chtějí mezi jinými 

zvýšení minimálních mezd, zrušení výjimečného stavu a odvolání Chabíba el-Adlyho 

z funkce  ministra  vnitra.  V závěru  textu  pak  April  6th  Youth  Movement  vyzývají 

k distribuci k distribuci letáků informujících o protestech naplánovaných na 25. ledna.

Tato pozvánka je však na několik následujících dnů jediný post, který se týká 25. 

ledna.  April  6th Youth Movement  se v této době věnuje jiným tématům,  a publikuje 

například  motivující  videa  s vlasteneckou  tematikou,  zprávy  o  nejnovější  oběti 

policejního násilí Saídu Bilálovi75 (Sayed Bilal) či aktuální informace o dění v Tunisku 

spolu s posty podporující snahy tuniských demonstrantů.

Znovu se 25. leden objevuje na facebookové stránce April 6th Youth Movement 

až ve trojici  postů z 15. ledna,  které se zabývají  šířením informací  o nadcházejících 

demonstracích  prostřednictvím  Facebooku,  internetových  diskusí  a  SMS  zpráv  či 

atmosférou příprav, plnou naděje i napětí.

75 Příslušník saláfistického hnutí, který byl umučen při výsleších spojených s vyšetřováním výbuchu 
v koptském kostele v Alexandrii, ke kterému došlo 1. ledna 2011.
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Nadcházející  protest  připomíná  16.  ledna  zveřejnění  dvojice  letáků,  kterým 

dominuje číslice „25“ – přičemž jeden z nich je podle doprovodného komentáře přímo 

vhodný  k tomu,  aby  ho  zájemci  začali  používat  jako  svou  profilovou  fotku  na 

Facebooku.  Jeden  post  ze  stejného  dne  také  připomíná  blížící  se  den  plánovaných 

demonstrací,  který  je  zde  prezentován  jako  zahájení  revoluce  a  počátek  nové 

budoucnosti Egypta. Stejně jako ve zprávě z předchozího dne je i v tomto krátkém textu 

vyzdvižena důležitost naděje a víry v Boha i Egypt.

O den později, 17. ledna, publikují April 6th Youth Movement post informující o 

tom,  že  organizace  kontaktovala  členy  egyptských  komunit  žijících  mimo  Egypt,  a 

k plánovaným  protestům  se  tak  25.  ledna  možná  manifestacemi  před  budovami 

egyptské ambasády připojí i Egypťané žijící v různých cizích zemích.

Posty z 18. ledna, věnované 25. lednu, se snaží především různými prostředky 

navodit atmosféru nadcházející akce – a to prostřednictvím odvolávek na demonstrace 

z 6.  dubna 2008. Atmosféru  naděje a  odhodlání  při  tom  April  6th Youth Movement  

neevokují  pouze textem,  ale  také  například  i  hudebním videem  s dobovými  záběry 

z protestů v El-Mahalla El-Kubra.

19. ledna April 6th Youth Movement sdílejí odkaz na video Amsy Mahfúz, která 

vyzývá  egyptskou  veřejnost  k tomu,  aby  se  k ní  25.  ledna  při  demonstracím  proti 

Mubárakovu režimu připojila. Další post pak fanouškům facebookových stránek April  

6th Youth Movement  poskytuje odkaz k letákům o 25. lednu, prosí o jejich vytištění a 

instruuje případné zájemce, kde mají letáky vylepit – dveře budov, stanice metra, ulice 

atd.

Jeden  post  pak  přináší  odkaz  na  článek  z webové  verze  deníku  Al-Dustúr, 

informujícím o chystaném protestu spolku Free Front For Change, plánovaném právě na 

25. ledna. Další zpráva se pak věnuje vysvětlení toho, proč April 6th Youth Movement  

spolu  s dalšími  organizacemi  plánují  protesty  právě  na  Den  policie  –  jedním  ze 

zveřejněných  důvodů  je  symbolický  význam  tohoto  svátku,  dalším  pak  revoluce 

v Tunisku, která sloužila Egypťanům jako inspirace, motivace i impuls pro sjednocení 

snah různých protestních skupin.
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Ze  stejného  dne  pochází  také  zveřejnění  čtyř  prvních  fotografií  z galerie 

pojmenované  „25  January  –  The  Beginning  of  Intifadah“,  zobrazujících  letáky 

informující  o  chystaných  demonstracích  a  snímky  podpůrců  této  akce,  pózujících 

s vytištěnými protestními slogany či egyptskou vlajkou.

20.  ledna  jsou  všechny  posty  věnované  25.  lednu  –  s výjimkou  tří  nových 

snímků v galerii „25 January – The Beginning Of Intifadah“, odkazu na článek z Al-

Dustúr  o  oficiální  neúčasti  Muslimského  bratrstva  při  protestech  a  již  jednou 

zveřejněného hudebního videa se záběry z demonstrací z 6. dubna 2008 – spíše čistě 

zákulisního charakteru.

Jeden post je věnovaný poděkování třem dívkám, které přes hrozbu policejní 

perzekuce distribuovaly letáky na připravovanou demonstraci. Další pak přináší odkaz 

na  delší  článek publikovaných  na  stránkách  April  6th  Youth  Movement ,  v němž je 

vysvětleno, proč by účastníci protestů měli protestovat pouze pod egyptskou vlajkou – a 

nikoliv pod emblémy svých organizací. Jeden je také věnován skutečnosti, že April 6th  

Youth Movement dosud neoznámili, kde se budou moci účastníci protestu setkat – post 

vysvětluje,  že  pro  zajištění  co  největšího  úspěchu  celé  akce  budou  místa  setkání 

oznámena až 72 hodin před samotnou akcí.

Závěrečný post z 20. ledna věnovaný nadcházejícím demonstracím pak vzývá 

budoucí  účastníky,  aby se  během protestů  chovali  klidně  a  mírumilovně.  Pokud by 

demonstranty napadli  příslušníci  policejních  složek,  žádá je post,  aby se bránili,  ale 

neútočili zpátky. Stejně tak by se protestující měli vyvarovat konfliktů s provokatéry. 

Zároveň se April 6th Youth Movement v tomto textu tvrdě vymezují proti vandalismu a 

rabování.

První post z 21. ledna věnovaný nadcházejícím demonstracím přináší  obsáhlý 

souhrn  tipů  na  šíření  informací  o  25.  lednu,  a  to  prostřednictvím  široké  škály 

komunikačních kanálů. Vedle Facebooku a Twitteru – kde jsou příznivci akce vyzýváni 

k tomu,  aby si  například změnili  profilovou fotku na takovou,  která  by propagovala 

plánovaný  protest,  mohou  zájemci  šířit  informace  také  na  diskusních  fórech  a 

v komentářích na populárních stránkách tipu Youtube. Své okolí mohou dále motivovat 

i  rozesíláním  e-mailů  a  zpráv  v různých  chatovacích  programech,  stejně  jako 
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rozesíláním hromadných SMS zpráv a zasíláním zpráv do všech satelitních stanic, které 

poskytují službu zobrazení zpráv během vysílání.

Znovu April 6th Youth Movement publikují odkaz na video Asmy Mahfúz, stejně 

jako pozvánku na protest 25. ledna, a do galerie jsou přidány další motivační plakáty 

s tematikou 25. ledna. Další posty pak vyzývají případné zájemce o účast na protestech, 

aby se nebáli  a vytrvali  ve svém odhodlání.  Vytrvat  přitom – jak vyplývá  z dalšího 

příspěvku – hodlají i samotní April 6th Youth Movement, kteří se zavazují i přes trvající 

policejní zásahy pokračovat v distribuci letáků o 25. lednu. 

V návaznosti na post informujícím o možném konání protestů před budovami 

egyptské ambasády v cizích zemích pak  April 6th Youth Movement  zveřejňují  trojici 

zpráv,  přinášejících  konkrétnější  plány  pro  tři  takovéto  možné  manifestace  –  jednu 

v Dublinu, jednu v Tunisu a jednu před sídlem Spojených národů v New Yorku.

Dvacetiminutové  video Omara  Afifi  Sulejmána76 (Omar  Afifi  Suleyman)  pak 

budoucím účastníkům demonstrací přináší základní informace o tom, jak se mají během 

celé  akce  chovat.  Zdůrazňuje  dochvilnost,  dodržování  pokynů  organizátorů,  rychlost 

přesunů, nutnost se chránit navzájem při pohybu ve velkém otevřeném prostoru a zákaz 

nošení jakýchkoliv zbraní.

22.  ledna  zveřejňují  April  6th  Youth  Movement  další  dvě  motivační  videa, 

vyzývající  k účasti  na  protestech,  stejně  jako  zprávy  ze  zpravodajských  serverů, 

věnovaných happeningům na podporu demonstrací 25. ledna. Zveřejněny jsou také další 

motivační  snímky  v galerii  „25  January  –  The  Beginning  Of  Intifadah“  a  jedno 

instruktážní  video  na  podomáckou  výrobu  štítů,  které  mohou  demonstranty  chránit 

v případech střetů s policií. Jeden post pak vyzývá příznivce April 6th Youth Movement, 

aby začali publikovat tweety s hashtagem #Jan25.

V návaznosti  na informace  o plánovaných manifestacích  v Dublinu,  Tunisu a 

New Yorku se objevuje také post informující o dalším chystaném protestu – tentokrát 

v Londýně.

76 Bývalý příslušník egyptské policie, v době revoluce žijící v USA, který demonstrantům prostřednictvím 
videí, Facebooku, Twitteru i skypeových hovorů soustavně pomáhal s vytvářením taktik, které by 
účastníkům protestů pomohly v případě srážek s ozbrojenými silami.
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Tři posty se pak věnují organizační stránce věci – jeden vyzývá dobrovolníky 

k tomu, aby šířili  informace o protestech prostřednictvím e-mailů,  jeden informuje o 

konání  informační  schůze  o  průběhu  25.  ledna  a  další  pak  přináší  informace  o 

jednotlivých místech setkání pro demonstranty, a zároveň zveřejňuje i telefonní čísla na 

jednotlivé vedoucí protestů.

Pozitivní  a  optimistickou  náladu postů,  doposud věnovaných 25.  lednu,  však 

zároveň narušuje dvojice příspěvků, ve kterých  April  6th Youth Movement  vyvracejí 

falešné  zprávy o tom,  že by na svých facebookových stránkách instruovali  budoucí 

demonstranty k používání Molotovových koktejlů.

První post z 23.  ledna,  týkající  se nadcházejících  protestů,  navazuje na jeden 

z organizačních  příspěvků  z předchozího  dne  a  nabádá  všechny  účastníky,  aby 

nekontaktovali  v případě nouze žádné jiná čísla, než jaká  April 6th Youth Movement  

oficiálně  sami  uveřejní,  a  vybízí  je  ke  zvýšené  obezřetnosti  –  měli  by  posílit 

zabezpečení svých facebookových účtů a nepřijímat žádosti o přátelství od neznámých 

osob. Zároveň také post budoucí demonstranty vyzývá, aby se nebáli – svou účastí na 

protestech totiž pouze brání svoji zemi. 

Další  příspěvky  pak  opakují  výzvu  k účasti  na  demonstracích,  rekapitulují 

některá z telefonních čísel zveřejněných předešlý den a zveřejňují kontaktní informace 

pro  demonstranty  ze  všech  regionů  Egypta.  Dva  posty  také  zveřejňují  informace  o 

dalších organizacích a odborech, které se budou 25. ledna protestů účastnit. 

Prostor je také věnován článku z Al-Masrí Al-Júm, v němž se píše o 20 tisících 

letáků zvoucími na chystaný protest, které se April 6th Youth Movement podařilo rozdat.

Ve stejný den dále  April 6th Youth Movement  zveřejňují i odkazy na další tři 

motivační  videa s tematikou nadcházejícího  25. ledna,  a  galerii  rozšířilo  dalších šest 

snímků  se  stejnou  tematikou.  Jeden  post  se  pak  také  věnuje  i  reakci  prezidenta 

Mubáraka na chystané protesty – jeho nesouhlas však pro  April 6th Youth Movement  

představuje pouze další pozvánku k účasti.

33



Jeden příspěvek také přináší odkaz na článek egyptského herce Amra Wakeda, 

v němž  tento  umělec  vyjadřuje  svoji  podporu  pro  chystanou  protestní  akci  proti 

Mubárakovu režimu.

Další post přinášející odkaz na vyjádření slavné osobnosti na podporu 25. ledna 

přichází  hned  zkraje  24.  ledna,  kdy  April  6th  Youth  Movement  zveřejňují  text 

egyptského  hudebníka  Abú  Lífa  (Abou  Leef).  Symbolicky  se  při  tom  stejný  den 

k protestům  přidává  i  Anvar  as-Sádát  –  alespoň  tedy  prostřednictvím  facebookové 

stránky věnované jeho osobě, jejíž správci se také připojili k chystané akci.

Ve  stejný  den  April  6th  Youth  Movement  publikují  aktualizovaný  seznam 

kontaktních osob a doplněn je i výčet organizací, které se k protestům přidají, o poslední 

nové demonstranty – Unii penzistů. Další posty také přinášejí nové zprávy o chystaných 

manifestacích  v zahraničí  v podobě místa  a  času setkání  pro protesty v New Yorku, 

Washingtonu D.C.,  Torontu a Londýně – spolu se snímky z protestní  akce,  která na 

podporu 25. ledna v New Yorku proběhla již 23. ledna.

Další posty vyzývají všechny, kdo milují Egypt, ať se připojí k demonstracím 

anebo publikují fotky členů April 6th Youth Movement pózujících se štosy letáků i další 

snímky  příznivců  April  6th  Youth  Movement  se  slogany  na  podporu  chystané 

demonstrace. Dále jsou zveřejněny odkazy na jedno tematické video, dva proslovy – 

z toho jeden patřící  malé dívence jménem Ajša (Aisha), odkaz na egyptskou hymnu, 

jeden instruktážní klip o výrobě domáckého brnění z kartonu a plastových lahví a tři 

odkazy na tematické proslovy April 6th Youth Movement.

Jinak  převážně  seriózní  atmosféru  narušuje  publikace  dvou  vtipů  –  a  podle 

jednoho z nich egyptská vláda oficiálně nově měsíc leden ukončuje 24. dnem, po němž 

místo 25. ledna nastane 1. února.

První  posty  ze  samotného  25.  ledna  se  věnují  organizačním  záležitostem  – 

obsahují telefonní čísla a místa setkání a instruují demonstranty, aby v případě, že bude 

někdo z nich zatčen, zavolali na jedno ze zveřejněných čísel.
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Následuje  několik  motivačních  příspěvků –  včetně  jedné  politické  karikatury 

zobrazující  Chálida  Saída  v mikině  s hashtagem  #Jan25,  vybízejícího  zemi,  aby  se 

vzbudila.  V těchto  postech  se  April  6th  Youth  Movement  zpravidla  obrací  k Bohu, 

zavazují se k tomu, že budou bojovat a zvítězí a vyzývají k jednotě.

Zbytek postů z 25. ledna tvoří stručné, věcné zprávy, výjimečně doprovázené i 

fotografiemi,  které udávají  místa  demonstrací  a přibližný počet  účastníků – a to  jak 

v Káhiře, tak například i v Suezu, informují o střetech s policií anebo přinášející jména 

několika zadržených demonstrantů.77

Také většina postů z 26. ledna jsou stručné zprávy informující o vývoji situace 

jak v hlavním městě, tak mimo něj – nově také rozšířené o videa a odkazy na stránky 

různých  zpravodajských  serverů,  jak  egyptských,  tak  zahraničních.  Příspěvky  také 

informují o prvních zraněných a posléze i prvním mrtvém demonstrantovi. Narozdíl od 

zpráv z 25. ledna však už některé posty z tohoto dne vybízejí čtenáře, aby se k některým 

demonstracím připojili.

April  6th Youth Movement  také publikují i  dvojici  postů,  v nichž radí,  jak se 

připojit  k Facebooku,  který  vláda  ten  den  zablokovala  společně  například  ještě 

s Twitterem,  oficiálním  stránkami  April  6th  Youth  Movement  a  alternativními 

zpravodajskými  weby.  Jeden  příspěvek  pak  znovu  přináší  aktualizovaný  seznam 

telefonních čísel organizátorů jednotlivých demonstrací.

Pouze tři  posty obsahují  jakékoliv informace o nadcházejících dnech – jeden 

informuje o konkrétních protestech naplánovaných na 27. ledna a další dva se odkazují 

na pátek 28. ledna. Lakonicky jsou však plány April 6th Youth Movement shrnuty svým 

způsobem shrnuty v příspěvku, který prohlašuje, že Egypt demonstroval včera i dnes a 

protestovat bude i zítra – dokud Husní Mubárak neodstoupí ze své funkce.

K účasti na nadcházejících protestech naplánovaných na 28. ledna pak 27. ledna 

vyzývá  nové  video  Asmy  Mahfouz  a  také  tři  další  posty.  Dva  z nich  se  při  tom 

například odvolávají na památku zemřelých obětí policejního násilí,  ani jeden ovšem 

77 Jedním z těchto zadržených je při tom bratr herce Amra Wakeda, který předtím vyjádřil svou podporu 
protestům plánovaným na 25. ledna.
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zároveň  neobsahuje  konkrétnější  informace  o  průběhu  a  organizaci  této  plánované 

akce.  Znovu  jsou však  v samostatném postu  alespoň  zveřejněny  kontaktní  údaje  na 

organizátory protestů.

Většinu příspěvků z tohoto dne opět tvoří stručné zprávy o průběhu demonstrací 

po celém Egyptě – opět v některých případech s odvolávkami na vybrané zpravodajské 

agentury či servery včetně Reuters a CNN. Část takovýchto příspěvků je ovšem narozdíl 

od předchozích dnů explicitně označena jako nejistá či neověřená. Ani jeden z těchto 

postů – ať už prezentovaných jako ověřených, neověřených či bez dalších specifikací – 

již neobsahuje explicitní výzvy k tomu, aby se ti, kdo tyto příspěvky čtou, k té či oné 

konkrétní demonstraci připojili. 

Narozdíl od předchozích dnů dále nově April 6th Youth Movement přinášejí také 

sérii  fotografií  zachycujících  okamžik  střetu  osamělých  demonstrantů  s policejními 

kordony.  Tito bezejmenní  účastníci  protestů jsou při  tom prezentováni  jako egyptští 

hrdinové a  April 6th Youth Movement  vyzývá fanoušky svých facebookových stránek, 

aby tyto fotky mezi sebou dále sdíleli a šířili.

Poslední  příspěvky za  měsíc  leden  April  6th  Youth Movement  zveřejňují  28. 

ledna.  Hned první příspěvek informuje o tom, že veškeré informace o konání průběhu 

akce budou na facebookových stránkách We Are All Khaled Said (viz 3.1.2 We Are All 

Khaled Said). 

Hned následující post však přece jenom přináší základní informace o průběhu 

28. ledna – zveřejněn je v tomto příspěvku seznam míst, kde se mohou demonstranti 

setkat, stejně jako základní pravidla chování při protestních akcích. Opět je zdůrazněna 

nutnost klidného, mírového průběhu demonstrací a požadavek na egyptskou vlajku coby 

jediný, sjednocující symbol všech účastníků. Budoucí účastníci jsou zároveň varováni 

před možnými snahami bezpečnostních složek demonstranty rozdělit. Na závěr pak text 

doporučuje,  ať se demonstranti  dostaví ve sportovním oblečení a s šátky,  kterými se 

budou chránit před slzným plynem.
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Další  dva posty informují  o  plánovaném odstavení  mobilních  sítí  a  vyzývají 

k tomu, aby čtenáři ještě před zahájením demonstrací zprávu o jejich konání co nejvíce 

rozšířili prostřednictvím Facebooku, Youtube a diskusních fór.

Jeden příspěvek je také věnován výzvě k další simultánní vlně manifestací před 

budovami egyptské ambasády po celém světě. Další pak informuje o tom, že koptští 

křesťané budou během pátečních modliteb chránit protestující muslimy.

Předposledním příspěvkem z 28. ledna je galerie nazvaná „Egyptian Revolution“ 

– kolekce záběrů z demonstrací za poslední čtyři dny. Poslední post pak vzývá proroka 

Mohameda a odkazuje se na nedávné události v Tunisku.

3.1.2 We Are All Khaled Said

Poprvé se plánování protestní akce na Den policie na facebookové stránce  We 

Are All Khaled Said objevuje 10. ledna, kdy We Are All Khaled Said publikují pozvánku 

na akci ironicky prezentovanou coby oslavu policie. 

V obsáhlém postu  publikovaném 15.  ledna  však  admin  stránky Vaíl  Ghaním 

objasňuje, že původně obyčejný protest – jeden z mnoha – v jeho očích v uplynulých 

dnech nabyl pod vlivem probíhající revoluce v Tunisku nový význam, a nově proto akci 

naplánovanou na 25. ledna označuje jako revoluci.

V dalším, již kratším příspěvku ze stejného dne pak  We Are All  Khaled Said  

konstatují,  že  odpovědí  na  aktuální  situaci  v Egyptě  je  vyrazit  25.  ledna  do  ulic  a 

dožadovat se svých práv.

O den později, 16. ledna pak We Are All Khaled Said publikují první pozvánku 

na svou novou protestní akci naplánovanou na 25. ledna. V textu je vyzdvižena nutnost 

informovat o této akci v rámci všech egyptských regionů – a to jak ve městech, tak na 

vesnicích,  stejně jako nutnost  přesunout protesty do ulic,  továren  i  mešit.  Text  dále 

vyzývá Egypťany, aby přestali být otroky režimu a nepřinášeli mu už žádné další oběti. 
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Pozvánka zároveň informuje o tom, že na Facebooku svou účast na této akci potvrdilo 

na 27 tisíc lidí.

Ze  stejného  dne  pochází  také  galerie  nazvaná  „January  25th  Revolution“, 

přinášející tematické fotografie a skeny článků, a dále série tří citátů, přinášející názory 

vybraných osob na nadcházející 25. leden – autor jednoho z těchto výroků je dokonce 

podle svých slov ochoten za plánovanou revoluci i zemřít.

We Are All Khaled Said  však v jednom postu zároveň důrazně upozorňují, že 

přesné  časy  a  místa  setkání  pro  25.  leden  budou  zveřejněna  teprve  těsně  před 

demonstrací.

17.  ledna  We Are All  Khaled Said  dvakrát  znovu publikují  pozvánku na 25. 

ledna a ve dvou dalších postech pak zveřejňují instrukce, jak rozeslat pozvánku na tuto 

akci  dalším  uživatelům  Facebooku.  Další  dva  posty  se  věnují  šíření  pozvánek 

prostřednictvím rozesílání SMS zpráv na náhodná čísla. Propagaci 25. ledna se věnuje i 

rozsáhlý post, který kromě šíření informací skrz sociální sítě a SMS zprávy vybízí také 

k tomu,  aby  lidé  kontaktovali  s informacemi  o  nadcházejících  protestech  média  či 

známé osobnosti – tento text při tom navazuje na dříve zveřejněnou prosbu ze stejného 

dne,  vybízející  příznivce  We  Are  All  Khaled  Said,  aby  pišli  s vlastními  návrhy  na 

propagaci 25. ledna. 

Jeden post ze 17. ledna také nabádá k tomu, aby se účastníci chystaných protestů 

nedopouštěli rabování ani vandalismu a vyhnuli se fyzickému konfliktu s policií.

Opakovaně také v průběhu dne  We Are All Khaled Said  prostřednictvím svých 

příspěvků zdůrazňují, že 25. ledna je pouhý začátek, a pak toto téma rozvíjí i obsáhlý 

post kritizující vládu a vysvětlující,  že 25. leden je pro Egypťany možnost se poprvé 

dožadovat svých práv – a pomoci jim při tom podle  We Are All Khaled Said   možná 

bude moci i  Facebook. V závěru tohoto textu autor opakuje myšlenku, která se jiném 

příspěvku objevila již předešlý den – že je za své ideály připraven během demonstrací i 

zemřít.
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Dále  We Are All Khaled Said  přidávají nové fotografie do galrie věnované 25. 

lednu, a zveřejňují odkaz také na jedno propagační video k chystaným demonstracím.

Další  tematické  snímky  jsou  do galerii  „January  25th  Revolution“  přidány 

následující den, 18. ledna.

Ve stejný den  We Are All Khaled Said  shrnují své požadavky pro Mubárakův 

režim – chtějí zrušení výjimečného stavu, zvýšení minimálních mezd a nástup skutečné 

demokracie.

Další dva posty z 18. ledna navazují na téma 25. ledna coby začátku změn – a za 

tímto  účelem je  podle  We  Are  All  Khaled  Said  třeba  zajistit,  aby  se  v ten  den  do 

demonstrací  zapojil  co  největší  počet  lidí.  Toto  volání  po  jednotě,  která  má  být 

začátkem konce dosavadního režimu, při tom u jednoho z postů doprovází karikatura 

Gullivera,  marně  se  snažícího  se  oprostit  od  množství  provazů,  kterými  ho  k zemi 

připoutali Liliputové.

Jeden  příspěvek  pak  vybízí  k šíření  informací  o  25.  lednu  mezi  dělníky 

z továren, aby byla účast na protestní akci ten den co nejvyšší.

We Are All Khaled Said pak dále prostřednictvím jednoho příspěvku zveřejňují 

odkaz na dokument, v němž jsou pro lepší komunikaci pro případ potřeby uloženy e-

mailové adresy budoucích demonstrantů.

We Are All Khaled Said 19. ledna zveřejňují odkaz na motivační proslov Asmy 

Mahfúz, stejně jako dále i odkaz na článek z Al-Dustúr, informující o distribuci 3 tisíc 

pozvánek na 25. leden. Další post pak znovu rekapituluje způsoby, jakými je možné šířit 

informace  o  plánované  protestní  akci.  Do  galerie  jsou  přidány  další  tematické 

fotografie.

20. ledna We Are All Khaled Said znovu zveřejňují odkaz  na  video 

Mahfúz,  a  do  galerie  přibývají  další  fotografie.  V samostatných  postech  jsou  pak 

zveřejněny  dvě  fotografie  příznivců  chystaných  protestů,  pózujících  s protestními 

slogany.
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Publikován  je  dále  také  odkaz  na  video  zachycující  mladého  egyptského 

fotožurnalistu při práci a slogan „The camera is my weapon“ – „Foťák je má zbraň“. 

Cílem videa je podle průvodního textu motivovat budoucí demonstranty k tomu, aby 

každý k úspěchu 25. ledna přispěli po svém – aspirující fotografové mohou například 

průběh demonstrací fotografovat a natáčet.

Ve dvou příspěvcích We Are All Khaled Said znovu apelují na nutnost jednoty 

všech demonstrantů – v jednom z těchto postů se při tom například přímo obracejí na 

mladé křesťany a muslimy. Jeden příspěvek pak informuje o skupině odborů, které se 

nově rozhodly připojit k protestům.

Poslední  post  z 20.  ledna  pak  obsahuje  údaje  o  prvním  z míst  setkání  pro 

nadcházející demonstrace.

Další místo a čas pro schůzi demonstrantů  We Are All Khaled Said  zveřejňují 

hned další  den, 21. ledna – a v průběhu dne k tomuto postu také přibývá další,  s již 

finálním rozpisem. Jeden příspěvek je také věnován sloganům, které mohou protestující 

skandovat, stejně jako symbolům a emblémům, které u sebe během demonstrací mohou 

mít.

Jeden  post  také  vyzývá  muslimy,  aby  po  skončení  modliteb  oslovili  své 

spoluvěrce a rozšířili mezi ně informace o demonstracích.

Další příspěvky pak informují o tom, že členové opozice hodlají během protestů 

25. ledna předat seznam svých požadavků v sídle Vrchního soudu, a že mladí Tunisané 

plánují na stejný den demonstraci na podporu egyptských demonstrantů před budovou 

egyptské ambasády v Tunisu.

V jednom postu  také  We Are  All  Khaled  Said  vyjadřují  radost  z toho,  že  se 

obyčejní  lidé  na  ulicích  mezi  sebou  baví  i  o  nadcházejících  demonstracích.  Další 

příspěvek pak na fotografii zachycuje distribuci informačních letáků v ulicích.
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Galerii  „January  25th  Revolution“  rozšiřují  další  fotografie  a  plakáty,  a 

samostatný post je opět vyhrazen jednomu příznivci chystané akce. We Are All Khaled  

Said také zveřejňují odkaz na jedno tematické hudební video k 25. lednu.

Jeden  post  z 21.  ledna  také  ještě  opakuje  upozornění,  že  25.  leden  je  nutné 

chápat teprve jako pouhý začátek všech změn.

We Are All  Khaled Said  zveřejňují  22.  ledna sérii  hned šesti  fotografií  osob 

pózujících se slogany na podporu 25. ledna – tentokrát dokonce ve třech případech i 

doplněných průvodním textem, v němž se jednotliví lidé z fotografií stručně představují 

a vysvětlují, jestli se budou protestů smět účastnit, či nikoliv. Jeden z těchto snímků je 

při tom dokonce až z Německa. 

Jeden  post  pak  naopak  paroduje  výmluvy  těch  příslušníků  mladé  egyptské 

generace, kteří o sobě sice tvrdí, že bojují za svobodu, protestů se ale 25. ledna účastnit 

nehodlají.

Další  osoba,  která  se  vyjadřuje  k 25.  lednu,  je  pak  prostřednictvím  krátkého 

videa také matka zesnulého Chálida Saída. Ta v klipu vedle požadavků na Mubárakovu 

vládu hovoří také o přípravě kampaně Mohameda el-Baradeje (Mohamed El-Baradei).

Dva posty We Are All Khaled Said věnují v souvislosti s 25. lednem samotnému 

Facebooku. Jeden příspěvek zveřejňuje odkaz na článek z Gulf Times, zabývající se rolí 

Facebooku  v přípravách  na  25.  leden,  další  pak  oznamuje,  že  počet  potvrzených 

účastníků  na  facebookové  stránce  chystané  protestní  akce  dosáhnul  již  71  tisíc 

z osloveného 1 milionu.

Jeden příspěvek znovu upozorňuje na to, že demonstrace se musejí obejít bez 

jakéhokoliv vandalismu – a to se týká jak soukromého, tak veřejného majetku. V dalším 

postu je pak explicitně zakázáno provokovat během protestů příslušníky bezpečnostních 

složek.

We Are All Khaled Said  opět 22. ledna zveřejňují i pozvánku na 25. ledna. Ta 

obsahuje  seznam  míst,  kde  se  mohou  demonstranti  setkat,  stejně  jako  seznam 
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kontaktních  čísel  na  organizátory.  Znovu  jsou  zde  také  zopakovány  požadavky 

protestujících – zvýšení minimálních mezd, zrušení výjimečného stavu a transparentní, 

čestné volby. Součástí této pozvánky je také odkaz na další chystanou protestní akci, 

tentokrát 28. ledna.

Jeden post ze stejného dne ovšem adresuje také šířící se pomluvy o tom, kdo se 

demonstrací bude či nebude účastnit, a We Are All Khaled Said zde všechny vyzývají, 

aby o své účasti či neúčasti nelhali.

23.  ledna  We Are All  Khaled Said  publikují  post  s poděkováním Tunisanům, 

kteří chystají 25. ledna demonstraci na podporu Egypta. Tunisku se pak věnuje ještě 

jeden post, ve kterém We Are All Khaled Said vyzývají Egypťany, aby se sjednotili a po 

tuniském vzoru se domohli svých práv.

We  Are  All  Khaled  Said  dále  v jednom  postu  také  děkují  i  dobrovolníkům 

z Alexandrie, kteří natiskli k distribuci na 2500 pozvánek na nadcházející demonstrace. 

Tyto letáky jsou v textu označeny za nejdůležitější způsob, jak oslovit další lidi mimo 

Facebook.

Facebooko si však pro We Are All Khaled Said  nadále zachovává svůj význam – 

jak ukazuje ostatně další post, v němž skupina hovoří o tom, jak prostřednictvím této 

sociální sítě mobilizují spásu Egypta. 

Ve  stejný  den  je  také  zveřejněna  série  čtyř  portrétů  podpůrců  chystaných 

protestů – jeden z nich při tom na snímku pózuje v ikonické masce Guye Fawkese78. 

Fotky dalších příznivců protestní akce 25. ledna jsou pak publikovány také v galerii.

Svoje důvody pro účast na nadcházejících demonstracích pak ve zveřejněném 

videoposelství objasňuje také bezejmenná egyptská matka. Další video pak rekapituluje 

události z období Mubárakovy vlády s komentářem, že We Are All Khaled Said odmítají 

další nespravedlnost.
78 Stylizovaná maska usmívajícího se muže s nakrouceným knírem původně pochází z komiksu Alana 
Moora V jako Vendetta, pro nějž ji navrhl ilustrátor David Lloyd. Poté, co se stejný design objevil také ve 
filmové adaptaci tohoto Moorova komiksu, rozšířilo se používání masky Guye Fawkese na demonstracích 
proti politikům a finančním institucím. Jako svůj symbol tuto masku přijala také hackerská aktivistická 
skupina Anonymous.
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Organizační stránce věci se pak věnuje skupina příspěvků, v nichž  We Are All  

Khaled  Said  mimo  jiné nabádají  budoucí  demonstranty,  aby  se  drželi  pokynů 

organizátorů,  prosí  organizátory  aby okamžitě  zveřejňovali  informace  o  jakýchkoliv 

změnách v programu anebo zvou na regionální protesty 25. ledna.

Dva posty se věnují mediálnímu obrazu chystaných protestů. V jednom z těchto 

příspěvků se We Are All Khaled Said vyhrazují proti zobrazení 25. ledna jako počátku 

chaosu, ve druhém pak prezentují názor, že každá špatná publicita z oficiálních zdrojů 

je v případě 25. ledna pro odpůrce Mubárakova režimu dobrá publicita.

Jeden příspěvek pak zveřejňuje odkaz na otevřený dopis prezidentu Mubárakovi 

k 25. lednu, publikovaný na stránkách Al-Dustúr. 

První  post  z 24.  ledna  je  karikatura  vězeňských  dveří  s nápisem  „Egypt“, 

odemykaných klíčem se zuby ve tvaru „Jan25“, kterou pak  We Are All Khaled Said  

publikují během stejného dne ještě jednou. 

Následuje  pak  příspěvek,  který  znovu  publikuje  video  „The  camera  is  my 

weapon“  z 20.  ledna.  Zcela  nové  je  naopak  video  zachycující  reakci  prezidenta 

Mubáraka  na chystané  demonstrace  – jedná se o stejný proslov,  který publikovali  i 

April  6th  Youth  Movement,  a  We  Are  All  Khaled  Said  ho  dokonce  v průběhu  dne 

publikují hned dvakrát.

Šest  postů  přináší  nové  fotografie  sympatizantů  s nadcházejícími  protesty,  a 

další jsou pak publikovány i v galerii. Jeden z těchto příspěvků je při tom snímek dopisu 

tuniského vojáka, který v něm vyjadřuje svoji podporu Egypta. Demonstranty pak podle 

dalšího příspěvku podpoří 25. ledna i Egypťané žijící v Kuvajtu, kteří plánují ve stejný 

den svou vlastní demonstraci před budovou egyptské ambasády.

V průběhu celého dne pak We Are All Khaled Said publikují posty – často velmi 

obsáhlé,  které  přinášejí  informace o průběhu následujícího dne.  Jeden příspěvek tak 

přináší seznam míst a času setkání demonstrantů a kontaktní údaje na organizátory jak 

v Káhiře, tak v ostatních regionech, další žádá účastníky demonstrací, aby pro případ 
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nutnosti zanechali na stránkách svoji e-mailovou adresu, další dva příspěvky se věnují 

pravidlům chování při demonstracích a rekapitulují základní požadavky na Mubárakův 

režim, stejně jako důvody k protestu. 

Jeden příspěvek je také věnován podrobnému vysvětlení  práv, která účastníci 

protestních akcí mají. V kostce pak tato práva shrnuje další příspěvek, citující ústavu a 

vysvětlující, že občané mají právo se shromažďovat, pokud tak činí v poklidu a nejsou 

ozbrojeni.

Několik  postů,  doplněných  o  odkazy  na  jednotlivé  zpravodajské  zdroje, 

informuje o tom, které organizace a odbory se nově rozhodly podpořit akci na 25. ledna.

Tři příspěvky také odhalují totožnost provokatérů, kteří na facebookové stránce 

We  Are  All  Khaled  Said  prostřednictvím  falešných  účtů  kritizovali  plánované 

demonstrace a snažili se v ostatních fanoušcích stránek vzbudit strach.

Tématem provokatérů  se  We Are  All  Khaled  Said  zabývají  i  samotného  25. 

ledna,  kdy  jsou  zveřejněny  údaje  o  dalším  falešném  účtu.  Další  post  zveřejněný 

v průběhu dne pak nabádá k tomu, aby lidé nevěřili všem neověřeným informacím o 

probíhajících událostech.

První  post  z tohoto  dne  se  však  věnují  organizačním  otázkám.  Znovu  jsou 

zveřejněna místa setkání a časy jednotlivých demonstrací spolu s kontaktními údaji na 

pořadatele.  Následující  příspěvek  znovu  důrazně  opakuje,  že  demonstrace  musí 

proběhnout v poklidu a demonstranti nemají reagovat na policejní provokace. Pokud by 

se nějaký účastník protestů dopustil násilí, mají ho ostatní okamžitě nahlásit a dotyčný 

bude z demonstrace vyloučen.

Dva příspěvky také znovu opakují, že We Are All Khaled Said chtějí svých cílů 

dosáhnout nenásilnou cestou a 25. leden si neklade za úkol rozpoutat v zemi chaos.

V průběhu celého dne We Are All Khaled Said publikují aktualizované instrukce 

pro účastníky demonstrací, informující o změnách v místech setkání či překážkách na 

trase. Část postů také popisuje atmosféru na demonstracích – zpravodajství We Are All  
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Khaled Said přenechávají na alternativní facebookové zpravodajské stránce Rassd News 

Network (R.N.N), která byla 25. ledna spuštěna právě pro tyto účely.

V průběhu dne se také objevují posty odkazující na dvě videa Asmy Mahfúz, 

stejně  jako  další  videoposelství  na  podporu  25.  ledna,  tentokrát  od  jednoho 

křesťanského aktivisty.  Publikováno je pak dále i jedno motivační video, stejně jako 

karikatura  Chálida  Saída,  vybízejícího  Egypt  k tomu,  aby se  probudil  –  jedná  se  o 

stejnou karikaturu, kterou tentýž den publikovali i April 6th Youth Movement.

Dva příspěvky se také věnují mediálnímu obrazu 25. ledna. We Are All Khaled  

Said v nich upozorňují na to, že pozornost celého světa a médií se upírá právě na Egypt.  

V jednom z těchto postů zároveň i děkují Facebooku, který skupině pomohl se svým 

poselstvím dosáhnout do všech koutů země.

Jeden post se také věnuje protestům probíhajícím v Tunisu na podporu 25. ledna, 

a  závěrečný  příspěvek  z 25.  ledna  přináší  odkaz  na  video  rekapitulující  události 

uplynulého dne.

První post z 26. ledna přináší fotografii osamělé ženy v okně panelového domu, 

zvedající ruku na podporu demonstrací – snímek je pak doplněn komentářem „ať žije 

Egypt“.

Následuje  série  stručných  postů  informujících  o  aktuálním vývoji  protestů  a 

vybízejí k účasti na konkrétních demonstracích.

V průběhu celého dne We Are All Khaled Said publikují posty věnované blokaci 

Facebooku a Twitteru. Prostřednictvím těchto příspěvků informují o probíhající blokaci, 

přinášejí odkazy na stránky a prohlížeče, schopné blokaci překonat – společně s návody 

na  jejich  použití  a  opakovaně  vybízejí  demonstranty,  aby  pro  lepší  komunikaci 

zveřejnili na přiloženém odkazu svou e-mailovou adresu.

Facebooku je  pak  věnován i  post  v němž  We Are All  Khaled  Said  –  na své 

poměry netradičně  – svoji  úlohu popisují  jako pouhé publikování  informací  na této 
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sociální  síti,  zatímco  do ulic  vyrazili  vedle  příznivců  We Are All  Khaled  Said  také 

členové April 6th Youth Movement anebo lidé podporující el-Baradeje. 

 

Egypťany  nacházející  se  v zahraničí  pak  tento  den  We  Are  All  Khaled  Said  

žádají,  aby  na  svých  facebookových  a  twitterových  účtech  publikovali  co  nejvíce 

informací o probíhající situaci, šířili tyto informace mezi své známé a kontaktovali také 

ambasády.  Všichni  jsou  pak  v dalším  postu  vyzváni  k tomu,  aby  publikovali  videa 

z protestů na Youtube a pomohli tak dál šířit zprávy o 25. lednu. Opět je také zveřejněn 

odkaz na  R.N.N.  O nadcházejících dalších protestech pak mají  věřící informovat své 

spoluvěrce po skončení modliteb.

Další příspěvky přinášejí informace o první oběti demonstrací i ostatních útocích 

policie na protestující davy a jeden post pak přímo přináší ujištění, že admini  We Are 

All  Khaled  Said  jsou  v bezpečí.  We Are All  Khaled  Said  dále  vyzývají  v některých 

příspěvcích ještě k vyhlášení generální stávky a prosí právníky, aby se v co největším 

počtu vydali do sídla policie a pomohli zadrženým demonstrantům.

V jednom  postu  pak  We  Are  All  Khaled  Said  opakovaně  skandují  „pryč 

s Mubárakem“.

První post z 27. ledna informuje o tom, že Facebook je opět přístupný. Následuje 

stručná zpráva o aktuálním vývoji situace a video a fotografie zachycující zásahy policie 

proti  demonstrantům – fotografie  je při  tom tatáž,  jakou  April  6th Youth Movement  

zveřejnili ve své sérii zachycující hrdiny 25. ledna.

Další post pak publikuje pozvánku a instrukce pro nadcházející demonstrace 28. 

ledna – a tuto pozvánku We Are All Khaled Said během dne zveřejní ještě několikrát. 

Zároveň při tom žádají, aby lidé šířili informace o 28. lednu alternativními způsoby – 

prostřednictvím SMS zpráv a chatovacích programů.

Jeden  příspěvek  také  znovu  nabádá  k tomu,  aby  lidé  věřili  pouze  ověřeným 

zdrojům informací a nešířili dál fámy o protestních akcích. V dalším postu pak We Are 

All Khaled Said  opět rekapitulují svou pozici – včetně prohlášení, že jsou ochotni za 

úspěch celé akce položit vlastní život.
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Znovu  cíl  a  požadavky  We  Are  All  Khaled  Said objasňuje  také  jeden  post 

výjimečně  psaný  anglicky.  Aktivisté  se  v něm  zavazují,  že  neustoupí,  dokud 

nedosáhnou svého.  Zároveň se v tomto textu  We Are All  Khaled Said  stylizují  jako 

důkaz  toho,  že  internetoví  aktivisté  nejsou  pasivní  minorita  –  a  že  prostřednictvím 

sociálních sítí lze úspěšně mobilizovat egyptskou veřejnost.

Na  tyto  posty  také  navazuje  jeden  příspěvek  vyzývající  Mubáraka,  aby 

vyslechnul požadavky svého lidu. 

Další  posty  se  věnují  policejnímu  násilí  proti  demonstrantům  a  přinášejí  i 

informace o dalších obětech protestů.  Jeden příspěvek zároveň vyzývá k nalezení  co 

nejefektivnějšího způsobu, jak pomoci demonstrantům, kteří se ocitli ve vazbě.

We Are All Khaled Said dále publikují na pět samostatných fotografií z protestů, 

a  další  pak  přidávají  i  do  galerie.  27.  ledna  zároveň  publikují  i  nová  videa 

z demonstrací,  stejně  jako  odkazy  na  zahraniční  noviny  přinášející  zprávy  o 

probíhajících demonstracích na titulní stránce.

Opakovaně také We Are All Khaled Said v průběhu dne vyzývají, aby se do ulic 

vydali skutečně všichni – tedy i žurnalisté, fotografové či odborníci na IT, jejichž hlavní 

význam do té doby pro We Are All Khaled Said spočíval v šíření informací. Nyní však 

aktivisté v jednom příspěvku netradičně zdůrazňují, že se revoluce odehrává v ulicích, 

nikoliv na internetu. Ke konci dne je však zároveň publikován i post, v němž We Are 

All Khaled Said  znovu vyzdvihují Facebook coby místo, v němž byl zažehnut plamen 

revoluce.

Vzhledem k tomu,  že  27.  leden  je  zároveň  den  narozenin  Chálida  Saída,  je 

několik příspěvků věnováno i  jemu – například v podobě videa věnovaného obětem 

režimu  či  karikatury  zachycující  velký  narozeninový  dort  s Chálidovou  podobiznou, 

který padá na vyděšeného zkorumpovaného politika.
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Jedním z prvních postů publikovaných 28. ledna přináší podrobné instrukce o 

nadcházejících protestech, které jsou pak v dalších příspěvcích dále doplňovány, a to jak 

o další informace, tak i o fotografie z protestů. 

Dva posty se také věnují dosavadní reakci prezidenta Mubáraka na probíhající 

demonstrace, a samostatný příspěvek se také obrací na mobilní operátory a vyzývá je, 

aby sloužili masám a neodstřihovali je pod tlakem režimu od svých služeb.

Poslední tři posty z 28. ledna informují o tom, že vláda nechává odpojit internet. 

Nejdříve je tato informace publikována v arabštině,  záhy na to i  v angličtině a zcela 

posledním příspěvkem je odkaz na článek  Reuters o výpadcích internetového spojení 

v Egyptě.

Znovu se  We Are All Khaled Said  daří připojit 31. ledna,  kdy však publikují 

pouze  dva  posty –  jeden obsahuje  odkaz  na  již  jednou zveřejněné  video o  obětech 

režimu, doplněné opět prohlášením, že autor textu je ochoten za úspěch revoluce položit 

i svůj vlastní život. Ve druhém příspěvku se pak píše, že oslava narozenin zesnulého 

Chálida Saída je zároveň i oslavou konce vlády Husního Mubáraka.

3.2 Únor – odstoupení Mubáraka

3.2.1 April 6th Youth Movement

Facebooková stránka  April  6th Youth Movement se odmlčela  až do 3.  února. 

Jeden  z prvních  postů  pak  informuje  o  útoku  jezdectva  na  náměstí  Tahrír  –  další 

příspěvek  pak  na  tuto  zprávu  navazuje  přirovnáním  soudobé  Mubárakovy  vlády 

s vládou krále Farúka I. (Farouk I), který namísto, aby na své odpůrce vyslal kavalerii či 

rozpoutal občanskou válku, abdikoval a zachoval si tak svou důstojnost.

Ve  stejný  den  dále  také  April  6th  Youth  Movement  zveřejnili  pět  videí 

z demonstrací, stejně jako sérii fotografií zachycující průběh protestů. 
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Dva příspěvky komentují články o Mubárakovi, zveřejněné na stránkách novin 

Al-Dustúr – jeden z těchto článků se při tom věnuje Mubárakovými dobrými vztahy se 

zahraničními velmocemi, a druhý pak rozebírá jeho nejnovější proslov.

V závěru dne pak  April  6th Youth Movement  publikují důrazné varování,  aby 

účastníci  demonstrací  nekontaktovali  žádné  z předem  zveřejněných  čísel  na 

organizátory – centrum operací April 6th Youth Movement totiž bylo obsazeno policií.

Posty z 4. února tvoří většinou stručné zprávy informující o aktuální vyhrocené 

situaci  na  protestních  akcích.  Jedním  z publikovaných  příspěvků  je  však  i  báseň 

popisující události posledních dní.

První  příspěvek  z 5.  února  informuje  o  celkovém  počtu  demonstrantů, 

protestujících proti Mubárakovi, a dává toto číslo – 9 milionů – do paralely s počtem 

hlasů, které údajně zajistily Mubárakovo vítězství ve volbách v roce 2005 – 6 miliony.

Další post zachycuje atmosféru svornosti na demonstracích, kde bok po boku za 

společný cíl protestují křesťané i muslimové či vyznavači tradičních hodnot i moderny.

6. února zveřejňují April 6th Youth Movement řadu fotografií pořízených během 

demonstrací,  stejně  jako  několik  vybraných  videí,  zachycujících  vedle  masových 

protestů například i brutální násilí skupiny policistů proti osamělému demonstrantovi.

V jednom příspěvku se pak  April 6th Youth Movement  distancují od některých 

osob,  které  v televizním  vysílání  vystupují  jako  údajní  členové  April  6th  Youth  

Movement,  jedná  se  však  přitom  o  najaté  figuranty,  kteří  mají  za  úkol  toto  hnutí 

zdiskreditovat. Součástí postu je pak i oficiální kontakt na April 6th Youth Movement.

Jeden post z 6. ledna se také zabývá uplynulou blokádou internetu – jedná se 

totiž o odkaz na citát Paula Coelha, který na své svém facebookovém profilu zveřejnil 

jeden post na podporu Egypťanů – ovšem s dodatkem, že si tuto zprávu asi nebudou 

moci přečíst, jelikož jsou odstřižení od internetu.
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Hned dva posty ze 7. února přinášejí fotografie těch demonstrantů, kteří během 

protestních akcí zahynuli.  April 6th Youth Movement  stejný den zveřejňují dále i šest 

videí  z nichž  čtyři  v různých  formách  rekapitulují  dosavadní  průběh  událostí,  jedno 

přináší záběry útoku policejního odstřelovače na tři neozbrojené demonstranty a další je 

pak  mezinárodním,  několikajazyčným  motivačním  videem  na  podporu  egyptské 

revoluce.

Jeden post pak přináší odkaz na rekapitulaci událostí 25. ledna, kterou April 6th  

Youth Movement umístili na svůj SoundCloud.

8. února  April 6th Youth Movement  publikují další dvě videa z demonstrací, a 

dále  i  záznam  jednoho  interview  s viceprezidentem  Omarem  Sulejmánem  (Omar 

Suleyman). 

Zveřejněny jsou také dvě výzvy k účasti na demonstraci před budovami rozhlasu 

a televize.  April 6th Youth Movement  zároveň v jednom postu prohlašují, že ve svých 

snahách  nepoleví,  dokud  vedle  Mubáraka  neodstoupí  ze  svých  funkcí  i  další  jeho 

spojenci.

Dále  April  6th  Youth  Movement  zveřejňují  odkaz  na  další  mluvené  slovo 

zveřejněné na Soundcloudu – tentokrát věnované obětem demonstrací.

Obětem protestů se dále věnují i posty z 9. února, kdy April 6th Youth Movement  

zveřejňují  fotografii  další  z obětí  uplynulých  demonstrací,  stejně  jako  komentář  ke 

článku  z Al-Masrí  Al-Júm informujícímu  o  tom,  že  policie  při  některých  střetech 

s demonstranty používá ostré náboje.

Ve  stejný  den  také  April  6th  Youth  Movement  zveřejňují  video  věnované 

hrdinům 25. ledna.

Další  dvě  videa  věnovaná  obětem  demonstrací  April  6th  Youth  Movement  

zveřejňují 10. února. Společně dále s videem zachycujícím dvojici malých amerických 
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holčiček,  skandujících79 v obývacím pokoji  hesla  na  podporu  25.  ledna.  Toto  video 

doprovází text o tom, jak je celý svět fascinován aktuálním děním v Egyptě. 

Další video, které April 6th Youth Movement ten den zveřejňují je klip z pořadu 

Andersona Coopera ze  CNN, přinášejícím informace o tom, že egyptská policie mučí 

zadržené demonstranty.

Ze stejného dne pocházejí také odkazy na další dva články z Al-Masrí Al-Júm. 

Jeden  informuje  o  tom,  že  představitelé  April  6th  Youth  Movement  odmítli  jednat 

s Omarem  Sulejmánem.  Druhý  se  pak  věnuje  zprávám  o  tom,  že  policií  najatí 

provokatéři  se  dopuštějí  vandalismu  a  samotná  policie  zároveň  vysílá  do  ulic  více 

jednotek.

Jeden post dále prosí o pomoc a informace pro jeden z egyptských guvernorátů, 

Al-Vádí al-Gadíd (Wadi al-Jadid), kde policie střílí do demonstrantů. Další příspěvek 

pak informuje o Sulejmánově plánu na koncentrovaný útok proti  demonstrantům na 

náměstí Tahrír.

První  zpráva  z 11.  února  informuje  o  schůzi  Husního  Mubáraka  s jeho 

viceprezidentem. V následujících postech pak  April 6th Youth Movement opakují svůj 

požadavek na Mubárakovo odstoupení a celkovou změnu systému – zároveň se také 

vyhrazují  proti  Mubárakovu  možnému  nástupci,  Sulejmánovi.  Sulejmánovi  je  dále 

věnován i post přinášející odkaz na aktuální video interview, které poskytnul redaktorce 

americké  televizní  stanice  ABC  News  Network.  Jedna  zpráva  dále  také  stručně 

rekapituluje samotný Mubárakův projev.

Další porce postů z tohoto dne pak průběžně informuje o pohybu demonstrantů 

Káhirou a nabádá protestující k tomu, aby zachovali mírový ráz protestu a nedopouštěli 

se ani násilí, ani vandalismu.

Jedna zpráva je věnovaná také mládeži, která souhlasila s obsahem Mubárakova 

projevu a  bez  námitek  akceptovala  vládou navržené  řešení  situace.  April  6th  Youth  

79 Komentář autora záznamu při tom vysvětluje, že se po zhlédnutí televizního zpravodajství také chtěly 
účastnit událostí na tahrírském náměstí.
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Movement jim děkují, jelikož však s výsledkem Mubárakovi rezignace a předáním moci 

do rukou jeho viceprezidenta nesouhlasí,  vzkazují jim,  že sami hodlají  dál ve svých 

snahách pokračovat.

V  posledním  postu  zveřejněném  11.  února  se  April  6th  Youth  Movement 

vyhrazují proti roli mluvčího egyptského lidu, kterou jim podle nich nikdo nepřidělil – a 

oni sami si ani nepřejí se jí chopit.

3.2.2 We Are All Khalid Said

We Are All Khaled Said začínají na svém facebookovém účtu opět publikovat 2. 

února.  Dva posty z tohoto dne zvou na další  vlnu demonstrací  naplánovaných na 4. 

února, které si We Are All Khaled Said stanovují jako konec Mubárakovy vlády. Jeden 

post pak upozorňuje na paralely mezi Ben-Alího proslovy těsně před jeho vynucenou 

rezignací a projevy, které zatím učinil Mubárak.

Další  posty  We Are All Khaled  Said  věnují  na  300  zemřelých  během 

dosavadních  protestů.  Jednak  připomínají  jejich  samotný  počet,  jednak  vybízejí 

Egypťany k tomu, aby nezapomněli na jejich oběť a neochabovali ve svém úsilí. Jako 

další zdroj motivace má při tom podle We Are All Khaled Said  sloužit i to, že události 

v Egyptě sleduje celý svět.

3.  února  We Are All Khaled  Said  opět  publikují  pozvánku  na  nadcházející 

protestní  akci  a  vybízejí  opět  k účasti  –  tentokrát  s podotknutím  na  nejnovějších  6 

mrtvých a stovky zraněných.

Další  posty  pak přinášejí  informace  o  plánovaném úderu  ozbrojených  sil  na 

náměstí  Tahrír  a žádají  o pomoc a ochranu. Jeden post pak přináší  odkaz na článek 

CNN věnovaný tomuto plánovanému útoku prorežimních ozbrojených složek.

Jeden  příspěvek  pak  obsahuje  video  –  výjimečně  s anglickými  titulky  – 

rekapitulující největší prohřešky Mubárakova režimu.
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Závěrečný  post  ze  3.  února  pak  opět  varuje  před  provokatéry  publikujícími 

dezinformace prostřednictvím falešných facebookových účtů.

We Are All Khaled Said 4. února ještě třikrát v průběhu dne zveřejňují pozvánku 

na protesty probíhající  tentýž  den.  Většinu postů z tohoto  dne však tvoří  polemické 

příspěvky vyjadřující se k aktuální situaci, v nichž například  We Are All Khaled Said 

žádají zahájení procesu demokratizace, upozorňují na špatné životní podmínky většiny 

Egypťanů, komentují nejnovější Mubárakův proslov anebo upozorňují na to, že režim 

většinu Egypťanů ovládá tím, že v nich vyvolává strach – strach z násilí,  policejního 

mučení či chaosu. Tento post proto zároveň Egypťany vyzývá, aby překonali svůj strach 

a začali myslet sami za sebe.

V prvních  dvou  postech  z 5.  února  We Are All Khaled  Said  publikují  dvě 

fotografie z protestů v Káhiře a Alexandrii. K těmto pak v průběhu dne přibývají další 

dvě fotografie z demonstrací, stejně jako snímek zachycující koptské křesťany chránící 

muslimské účastníky protestů během času modliteb.

Jeden příspěvek pak přináší odkaz na článek zabývající se tím, jak režim ovládá 

média – a kontroluje tedy tímto způsobem svou image.

Zbytek  postů je stejně jako předešlý den polemického charakteru  – tentokrát 

věnovaných  úloze  policie  v Mubárakově  režimu.  Poslední  post  z 5.  ledna  pak 

připomíná, že miliony Egypťanů překonalo svou slabost a na popud aktivně smýšlející 

menšiny se vydali bojovat za své právo na samostatnost a svobodu volby.

Také většina příspěvků z 6. února má charakter komentářů.  We Are All Khaled 

Said  v nich  mimo  jiné  popisují  optimistickou  náladu  na  tahrírském náměstí  po  dni 

dalších  demonstrací,  analyzují  mediální  projevy  prorežimních  osobností  –  z nichž 

pociťují nejistotu a úzkost anebo konstatují, že zprávy ze samotných demonstrací jsou 

pozitivní.

Jeden post pak přináší odkaz na video o egyptské revoluci 2011 s komentářem, 

že Egypt je po dlouhých tisíciletích nezájmu v očích světa symbolem odvahy, svobody a 

odhodlání.
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Jeden z prvních postů ze 7. února je věnován 10 obětem demonstrací – post při 

tom doprovází stejná fotografie, jakovou ve svém příspěvku na stejné téma publikovali 

také April 6th Youth Movement. 

We Are All Khaled Said  dále tento den zveřejňují  dvě videa z demonstrací  a 

přidávají do galerie věnované revoluci nové fotografie z demonstrací.

Jeden post se také věnuje způsobu, jakým Mubárakův režim využívá média a 

propagandu v boji proti probíhajícím protestům.

Další dva příspěvky pak rekapitulují  co demonstranti  od režimu chtějí – a co 

všechno si zatím při protestech museli od ozbrojených sil vytrpět.

Jeden  z postů  z 8.  února  popisuje  atmosféru  na  demonstracích,  při  nichž  se 

muslimové  a  křesťané  chrání  navzájem.  Další  je  pak  výzvou  k tomu,  aby  při 

přerozdělování sil po konci revoluce stálo blaho Egypta na prvním místě.

Zbytek  příspěvků  z tohoto  dne  se  věnuje  návratu  Vaíla  Ghaníma  z vězení  – 

jednotlivé  posty jsou pak Ghanímovými komentáři  k situaci  a  popisem doby,  kterou 

strávil ve vazbě.

300 obětí revoluce připomínají i dva posty z 9. února, které připomínají jejich 

oběť a následně zvou všechny na jejich symbolický pohřeb 11. února. 

V dalších  příspěvcích  z tohoto  dne  We Are All Khaled  Said  vyzývají  ke 

sjednocení  jednotlivých  iniciativ,  které  se  v průběhu  protestů  vznikly  –  v jednom 

z těchto  příspěvků jsou pak tyto  iniciativy  sarkasticky vyjmenovány jako Hnutí  25. 

ledna, Proud 27. ledna, Koncil 29. ledna či Komise 5. února – aby konečně všichni 

odpůrci Mubárakova režimu dosáhli společně svého stanoveného cíle. Jak totiž We Are 

All Khaled Said znovu opakují, už za myšlenku revoluce stihlo zemřít na 300 Egypťanů.

Ještě  v  jednom  příspěvku  pak  We Are All Khaled  Said  vyjadřují  svoji 

nespokojenost s aktuální situací – a to když píší, že vyjednávání s režimem mělo začít 
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25. ledna a režim místo toho odpověděl vlnami násilí proti demonstrantům. We Are All 

Khaled  Said  proto  odmítají  dále  přistoupit  na  jakékoliv  kompromisy  ze  strany 

Mubárakovy vlády. Požadují splnění všech svých požadavků a vyzývají Egypt, aby do 

té doby nepolevoval v protestech.

Další  posty z 9.  ledna pak přinášejí  dvě fotografie  s demonstrací  či  například 

odkaz na aktuální videorozhovor, který Omar Sulejmán poskytnul  ABC News.  We Are 

All Khaled Said také informují o skupině Egypťanů ve Španělsku, kteří si přejí se vrátit 

do vlasti a účastnit se demonstrací – pro tuto skupinu dokonce We Are All Khaled Said 

zveřejňují kontaktní údaje na jednoho z organizátorů protestů.

Jeden stručný post pak informuje o tom, že všichni zadržení demonstranti budou 

propuštěni z vazby.

V prvním postu z 10. února  We Are All Khaled Said  znovu zvou na smuteční 

akci za oběti revoluce, naplánovanou na 11. února – a tuto pozvánku pak v průběhu dne 

publikují ještě jednou. Další příspěvek pak hledá zkušené videoeditory, kteří by mohli 

k nadcházející smuteční akci vytvořit vhodné propagační video.

Obětem demonstrací je věnován i post publikující odkaz na video rekapitulující 

dosavadní průběh revoluce. V tomto příspěvku zároveň We Are All Khaled Said znovu 

opakují, že 25. leden byl počátkem konce.

Jeden  příspěvek  pak  prostřednictvím  fotografie  tanku  vytvořeného 

z nafukovacích balonků připomíná, že ci demonstranti přejí nenásilnou revoluci.

V závěrečném příspěvku z 10. února pak jeden z adminů facebookové stránky 

We Are All Khaled Said vyjadřuje nad událostmi posledních dnů a aktivitami egyptské 

mládeže svoji hrdost z toho, že je Egypťan.

První post z 11. února je stručná zpráva, že Mubárak s největší pravděpodobností 

odstoupí z funkce.  Následuje série krátkých osobních příspěvků, v nichž Vaíl Ghaním 

vysvětluje svůj názor na aktuální situaci – vyslovuje se pro revoluci a dosažení jejích 
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cílů, prohlašuje o celém protirežimním hnutí, že je nejsilnější, označuje aktuální situaci 

za komplikovanou a upozorňuje na zásadní dilemata, kterým teď aktivisté čelí.

Své názory dále  Ghaním rozvádí  i  ve dvou obsáhlejších postech – v jednom 

z nich vyjmenovává požadavky, které aktivisté nyní mají na Mubárakův režim, v dalším 

pak zdůrazňuje, že blaho země je momentálně nadevše – celé revoluční hnutí při tom 

označuje za interní záležitost Egypta a vyjádření sympatií ze strany cizích států proto 

považuje za zbytečná.  Zároveň ve stejném příspěvku prohlašuje,  že  není  mediálním 

expertem a odmítá s médii hovořit víc, než je naprosto nezbytně nutné.

Tři posty jsou pak věnovány systému, odstupujícímu Mubárakovi a západním 

státům.  Systému  Ghaním  vzkazuje,  že  požadavky  Egypťanů  na  změny  teď  budou 

s postupujícím  časem  rychle  přibývat  –  a  ty  momentální  by  měly  být  splněny  co 

nejdříve.  Mubárakovi  Ghaním vzkazuje,  že  by  měl  co  nejrychleji  odstoupit  ze  své 

funkce a opustit Egypt. Západní státy pak Ghaním obviňuje z toho, že je nezajímá blaho 

Egypta,  nýbrž  jen  dosažení  vlastních  zájmů  –  po  dlouholeté  podpoře  Mubárakova 

režimu by teď tedy neměly do záležitostí Egypta vůbec zasahovat.

Poslední  post  z 11.  února  je  pak  již  věnován  památce  čerstvě  zesnulého 

generálporučíka  egyptské  armády  Sáda  el-Šazlyho  (Saad  El-Shazly,  hrdiny 

jomkippurské války.
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Závěr

Cílem mé magisterské  práce bylo  popsat,  jakou roli  sehrála  vybraná  sociální 

média v událostech počátku egyptské revoluce 2011. V obecné rovině je k jejich roli 

možné říct toto: audiovizuální i tištěná média byla – narozdíl od internetu – za vlády 

prezidenta Husního Mubáraka pod tak silnou kontrolou státu, že je zcela pochopitelné, 

že se odpůrci jeho režimu uchýlili k internetu coby svému hlavnímu komunikačnímu 

prostředku, a odtud také organizovali své aktivity. 

Je při tom ale nutné mít na paměti, že internet měl při vší své svobodě menší 

dosah  než  ostatní  média  –  což  byl  ovšem  možná  také  důvod  jeho  relativně  malé 

regulace ze strany státu. Přes rozsáhlou státní podporu rozvoje internetu – při pohledu 

zpět značně ironickou – měla v roce 2011 přístup k počítačům a internetu jen omezená 

část  populace.  Internetoví  aktivisté  tudíž  vždy  museli  vedle  internetu  použít  i  jiné 

kanály  pro  šíření  svého  poselství,  ať  už  v podobě  letáků,  SMS  zpráv  či  vzkazů 

napsaných na bankovky anebo vysílaných v televizi.

A  teď  ke  konkrétním  příkladům.  Jak  vyplývá  z pozvánky  April 6th Youth 

Movement na demonstraci plánovanou na 25. ledna, jednalo se pouze o jednu z mnoha 

protestních  akcí,  pořádaných  ve  stejný  den  víceméně  nezávisle  na  sobě  různými 

protirežimními organizacemi. April 6th Youth Movement – prezentovaní spolu s We Are 

All Khaled  Said  v zahraničních  médiích  jako  neprominentnější  skupiny  organizující 

celou revoluci, byli tudíž jen jednou z mnoha skupin, které si zvolily 25. leden pro svůj 

protest proti Mubárakovi.

V přibližně dvou týdnech mezi oznámením své akce na 25. ledna a samotným 

datem  konání  se  April 6th Youth Movement  na  své  facebookové  stránce věnují 

především propagaci celé akce, podrobnější informace o průběhu a organizaci se však 

zároveň  objevují  až  relativně  pozdě.  Jak  ale  vyplývá  právě  z postů  věnovaných 

konkrétnímu  programu  25.  ledna,  absence  konkrétních  informací  představovala  pro 

určitou bezpečnostní pojistku.

Z toho, že  April 6th Youth Movement  v několika příspěvcích důrazně nabádají 

k tomu, aby demonstranti nekontaktovali členy organizace prostřednictvím jiných než 
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oficiálně  zveřejněných  čísel,  zlepšili  zabezpečení  svých  facebookových  účtů  a 

nepřijímali v posledních dnech před 25. lednem žádosti o přátelství od neznámých osob, 

jednoznačně vyplývá, že byť egyptská vláda neovládala internet tak, jako ostatní média, 

nejednalo se o zcela bezpečný prostor – tyto posty naopak naznačují, že se  April 6th 

Youth Movement obávali možného monitorování svého oficiálního facebookového účtu 

ze strany bezpečnostních složek.

Když navíc  April 6th Youth Movement vybízeli k šíření informací o 25. lednu, 

kladli stejný důraz na komunikaci prostřednictvím e-mailů a facebookových příspěvků 

jako  na  distribuci  letáků  v ulicích.  I  uskutečnění  fyzické  organizační  schůze  před 

zahájením  demonstrací  a  publikací  kontaktních  údajů  na  jednotlivé  organizátory 

protestů je důkazem toho, že internet  a sociální  sítě představují  pro  April 6th Youth 

Movement pouze jednu z mnoha metod komunikace se svými příznivci.

Facebooková  stránka  slouží  April 6th Youth Movement  především  k šíření 

informací  –  v tomto  světle  je  při  tom možné vnímat  i  instruktážní  videa  na výrobu 

podomáckých  chráničů  či  tipy  na  to,  jak  se  připojit  z zablokovaným  stránkám –  a 

k motivování  svých  příznivců  například  v podobě  vlastenecky  laděných  videí  či 

příspěvků  slavných  osobností  na  podporu  25.  ledna,  přesvědčujících  potenciální 

demonstranty, že účastí na protestech dělají správnou věc.

Během samotných demonstrací 25. ledna se ale posty April 6th Youth Movement  

omezily na čisté zpravodajství o průběhu protestů, počtu demonstrujících a zprávách o 

zraněných. Některé posty se při tom odvolávají na informace takových zpravodajských 

médií, jako je Reuters či CNN. 

Primárně  zpravodajskou  funkci  pak  facebooková  stránka  April 6th Youth 

Movement plnila i v následujících dnech – většina postů přinášela jen zprávy o aktuální 

situaci,  organizačních  výzev  k tomu,  aby  se  například  lidé  připojili  k té  či  oné 

demonstraci bylo i v následujících dnech jen minimálně.

Explicitně jsou po 25. lednu oznámeny dopředu také pouze dvě protestní akce – 

jedna menší demonstrace naplánovaná na 27. a pak velká chystaná na 28. ledna. Při této 

příležitosti April 6th Youth Movement opět žádají o šíření povědomí o této demonstraci, 

58



rekapitulují pravidla pro demonstranty a znovu publikují telefonní čísla organizátorů. 

Skutečná organizace probíhá stejně jako v případě předchozích dnů offline. Tentokrát 

však vzhledem k odstřihnutí internetového spojení doslova.

Posty  z  února,  kdy  April 6th Youth Movement  začínají  na  své  facebookové 

stránce opět publikovat, pak opět plní především informační a motivační funkci.  April 

6th Youth Movement  v nich prezentují své stanovisko na aktuální vývoj, v menší míře 

pak opět přinášejí i zprávy o průběhu demonstrací. Prostřednictvím jednoho postu z 11. 

února – tedy den Mubárakova odstoupení z funkce – se pak navíc vymezují proti roli 

mluvčí celého protestního hnutí.

We Are All Khaled Said narozdíl od April 6th Youth Movement prezentují ve své 

pozvánce 25. leden nikoliv jako pouhý protest, nýbrž jako začátek revoluce. Zároveň se 

při tom chlubí tím, že s koncepcí 25. ledna jako startu revoluce přišli zcela první – a 

možná proto pak ve svých postech předcházejících  samotné protestní  akci  prakticky 

nezmiňují  existenci  jiných  protestních  akcí  naplánovaných  na  stejný  den.  Zatímco 

demonstrace propagovaná April 6th Youth Movement je pouze jedna z mnoha, protestní 

akce We Are All Khaled Said jako kdyby byla jedinou sérií demonstrací naplánovaných 

na tento den.

Také  We Are All Khaled  Said  v deseti  dnech  před  datem konání  intenzivně 

propagují 25. leden, a to podobnými prostředky jako April 6th Youth Movement. Jejich 

kampaň je však narozdíl od  April 6th Youth Movement  interaktivnější a více zapojuje 

fanoušky svých facebookových stránek do plánovacího procesu.  Zároveň je  výrazně 

agresivnější ve svém tónu – označením 25. ledna za start revoluce počínaje a ochotou za 

úspěch akce zemřít konče, a klade mnohem větší důraz na roli sociálních sítí.

Tam, April 6th Youth Movement opakovaně instruují dobrovolníky, aby letáky 

s informacemi o nadcházejících protestech vytiskli a distribuovali v ulicích, soustředí se 

We Are All Khaled  Said  na  Facebook  –  byť  i  oni  publikují  telefonní  čísla  na 

organizátory protestů. Nejenom, že se v jejich  postech opakovaně přímo objevuje téma 

Facebooku coby nástroje organizace protestů,  role  sociálních  sítí  je zdůrazněna i  ve 

chvíli,  kdy se  We Are All Khaled  Said  chlubí  počtem lidí,  kteří  se  prostřednictvím 

Facebooku přihlásili k účasti na demonstracích 25. ledna.
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Zároveň  se  při  tom  ale  musejí  We Are All Khaled  Said  potýkat  s hrozbou 

falešných informací a falešných účtů v mnohem větší míře, než v jaké se tato témata 

dotýkají facebookového působení April 6th Youth Movement.

Také  od  samotného  startu  demonstrací  využívají  We Are All Khaled  Said  

Facebook v mnohem aktivnější roli. Zatímco April 6th Youth Movement prostřednictvím 

svého účtu především informují o aktuálním vývoji situace – v případě samotného 25. 

ledna  dokonce  prakticky  hodinu  po  hodině,  We Are All Khaled  Said  demonstrace 

s pomocí facebookových postů skutečně organizují a koordinují, a pravidelně například 

publikují výzvy, žádající účastníky protestů, aby se dostavili na to či ono místo.

Zatímco se ale  We Are All Khaled Said už od samého začátku stylizují do role 

facebookových  vůdců  protestů,  uznávají  v jednom  postu  zveřejněném  po  několika 

dnech protestů,  že  revoluce  se  koná na ulicích,  nikoliv  na  internetu,  a  žádají  proto 

všechny, aby opustili své počítače a přidali se k demonstrujícím davům.

Po konci blokády internetu se však We Are All Khaled Said omezují spíše už jen 

na příspěvky komentující aktuální dění či posty, které mají demonstranty dál motivovat. 

I v této poloze je však jejich přístup agresivnější než u  April 6th Youth Movement  – 

zatímco ti totiž oslavují jednotu, s jakou Egypťané z rozdílných vrstev i náboženských 

skupin svorně protestují  proti  Mubárakovi,  kritizují  We Are All Khaled Said  přístup 

ostatních protimubárakovských skupin a nejsou spokojeni s dosavadními výsledky.

We Are All Khaled Said se od April 6th Youth Movement liší i ve svém přístupu 

k otázce reprezentace revoluce. Neodmítají explicitně roli mluvčích celého protestního 

hnutí – naopak se od samého začátku stylizují do rolí jejího zakladatele. Zároveň se 

však zdráhají komunikovat s tradičními médii více, než je nezbytně nutné.

A jakou roli tedy sehrála sociální média v událostech počátku egyptské revoluce 

2011  na  příkladu  dvou  předních  aktivistických  hnutí  bojujících  proti  Mubárakovu 

režimu? April 6th Youth Movement používají Facebook především k šíření informací  - 

během prvního dne protestů dokonce svůj účet mění v pohotovostní zpravodajský kanál. 

Význačnou část organizace protestů  April 6th Youth Movement se odehrává offline – 
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včetně pořádání fyzické informační schůze den před 25. lednem.  We Are All Khaled 

Said oproti nim už od samého začátku konstruují obraz Facebooku coby nástroje, který 

zažehnul revoluci, a do blokády internetu na konci ledna také svůj facebookový účet 

používají k organizaci probíhajících protestů.

Obrat „konstruovat obraz“ je při tom v tomto případě zcela klíčový. Sledovat 

přípravy revoluce – a posléze i samotný jejích průběh – na svém facebookovém news 

feedu je  jedinečný  zážitek.  We Are All Khaled  Said se  však  paradoxně  při  vší  své 

znalosti možností sociálních sítí a jejich využití nechali podle mého názoru Facebookem 

zaslepit.  Desetitisíce  potvrzených  virtuálních  pozvánek  na  protestní  akci  jsou 

nepochybným důkazem dosahu sociálních sítí. Tyto virtuální desetitisíce však nemohou 

nijak  napomoci  ke  svržení  žádného  režimu,  pokud  se  každý  jeden  z uživatelů 

Facebooku,  který svou pozvánku potvrdil,  také nevydá  do ulic  –  skutečnost,  kterou 

v jednom, pro sebe necharakteristickém postu, uznávají i samotní  We Are All Khaled 

Said.

Z příspěvků  We Are All Khaled  Said  je  opakovaně  cítit  opojení  možnostmi 

internetu  a  sociálních  sítí.  Zakladatel  těchto  facebookových  stránek  je  koneckonců 

zaměstnancem Googlu – nadnárodního poskytovatele internetových služeb a produktů. 

Toto opojení, které ovšem s  We Are All Khaled Said  sdílela například i mezinárodní 

média – a kterého si začal být v průběhu událostí vědom i Mubárakův režim, jim ovšem 

nedovolilo vidět to, že Facebook sloužil pro aktivisty angažované v událostech počátku 

egyptské revoluce pouze jako jeden z možných komunikačních kanálů. 

A to i přesto, že odstřihnutí internetového připojení donutilo všechny používat 

alternativní možnosti komunikace – ani samotní We Are All Khaled Said se po obnovení 

internetového připojení na začátku února již k přímému organizování dalších protestů 

prostřednictvím Facebooku nevrátili.  Právě období od 28. ledna do 2. února při tom 

potvrdilo skutečnost, že egyptská revoluce se neodehrávala na internetu. Tato revoluce 

se odehrávala v egyptských ulicích.
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Summary
The aim of my thesis was to describe the role that chosen social media have 

played in the events of the beginning of the 2011 Egyptian revolution. The period I have 

chosen to analyse, 1st January to 11th February,  allowed me to see how social media 

were used in the preparatory stage of the revolution and compare it to the way they were 

used during the revolution itself. It also allowed me to see how much did the shutting 

down of internet affect the activities of the chosen internet activist groups.

Through the research of Facebook posts published by the two most prominent 

internet activist groups involved in the revolution,  April 6th Youth Movement and  We 

Are All Khaled Said, I have come to the conclusion that social media – or Facebook, as 

the case may be – served as a simple tool of communication.

This is particularly visible in the case of April 6th Youth Movement who use their 

Facebook account mainly to spread information and motivate and give courage to the 

fans of the movement. We Are All Khaled Said are more aggressive in their approach to 

social media, they present Facebook as the tool that ignited the revolution and actually 

even employ Facebook to give last-minute orders to demonstrators.

In  this,  however,  Facebook  isn’t  any  different  from  other  tools  of 

communication,  e.g.  flyers,  text  messages  or  phone  calls.  Tools  which  both  of  the 

activist groups use – and which become their main means of communication after the 

government shuts down internet from 28th January to 2nd February. 

That the protests didn’t cease in the days Egypt was cut off from internet shows 

that while a powerful tool in the hands of internet activists, Facebook wasn’t by far 

indispensable to the success of the revolution.
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