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1.  Úvod  

 

Když jsem přijela do Belgie, abych zde uskutečnila svůj terénní výzkum mezi zdejšími 

migranty a napsala o tom svou diplomovou práci, neměla jsem tušení, že se jejím tématem 

nakonec stanou uprchlické ženy. Mou původní představou bylo, že budu psát o některé z 

etnicky jednotných komunit, žijících v Belgii po několik generací. Okolnosti mě však dovedly 

k tomu, že jsem se seznámila s několika uprchlickými ženami, jejichž příběhy mě oslovily 

natolik, že jsem se rozhodla ve své  práci věnovat právě jim.  

Až do této doby jsem se nikdy v životě osobně s žádnou uprchlickou ženou (vlastně 

ani s žádným uprchlíkem) nesetkala, a lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem o uprchlících 

neměla své představy a nepohlížela na ně s jistými předsudky. O to větším překvapením pro 

mne bylo, když jsem se místo s utrápenými a životem poznamenanými ženami setkala s 

ženami sebevědomými a plnými života. Díky této práci a samozřejmě zejména díky ženám, 

které na jejím vzniku spolupracovaly, jsem si například uvědomila, že neexistuje něco jako 

„klasický uprchlík“, nebo „klasické narativum uprchlických žen“. Nepopírám, že se zde 

vyskytují styčné body. Tak například všechny tyto ženy si ve větší či menší míře prožily něco 

nepříjemného, traumatizujícího, co je donutilo opustit svůj domov. Všechny tyto ženy se také 

ocitly v cizí zemi, kde musely začínat od úplné nuly. Na druhou stranu, ale nelze říci, že by se 

například všechny chtěly určitě vrátit do své země, nebo že by všechny vzdaly naději na 

budování kariéry v Belgii. Jejich životy nejsou formovány pouze jejich zkušenostmi, jako  

uprchlických žen a cizinek, ale  například  věkem, vzděláním, povahou atd. Tím zda mají děti, 

partnery, práci i okolnostmi za kterých byly nuceny opustit svůj domov. A co je také důležité, 

přes všechno čím si musely a ještě budou muset projít, tyto ženy stále zůstávají ženami, 

prožívajícími  své každodenní starosti a radosti podobně jako každý z nás. 

 Každopádně faktem zůstává, že ženy imigrantky, žadatelky o azyl,azylantky a ženy z 

etnických menšin, ty všechny jsou nejen v našich (českých),ale  jak jsem se mohla přesvědčit 

i v belgických mainstreamových aktivitách opomíjeny. A i když s námi žijí, podílejí se na 

tvorbě občanské společnosti, obohacují naši kulturu, vychovávají další generace dětí, a v naší 

společnosti tak mají nezastupitelné místo, téměř nic o nich nevíme. Tato má práce je tedy 

zčásti i takovým malým příspěvkem a snahou tuto věc napravit. 
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2.  Cíle práce, vzorek, výzkumné problémy, metody  

 

2.1.  Cíle práce 

 
Na začátku mé prácě stála snaha blížeji proniknout do života uprchlických žen v Belgii a 

dozvědět se něco více o jejich postavení ve společnosti. Konkrétněji jsem se zajímala o to, jak 

se těmto ženám žije ve vlámském městečku Roeselare, s jakými problémy se potýkaly, když v 

Belgii začínaly a s jakými problémy se potýkají nyní. Chtěla jsem se také například dovědět 

jaký je jejich vztah k Belgii a Belgičanům, kdo jsou jejich přátelé, čím se živí, jak tráví svůj 

volný čas, a chtějí-li se do země svého původu (někdy) vrátit. Nutno dodat, že směřování 

mých otázek bylo do jisté míry ovlivněno skutečností, že jsem se sama nacházela v pozici 

cizince a že jsem, tak trochu jsem (byť nevědomě) hledala „radu zkušenějšího“. 

První vstup do terénu jsem proběhl po částečném prostudování relevantní literatury v 

rámci tzv. pilotního výzkumu, jehož záměrem bylo zmapování terénů a navázání kontaktů. 

Součástí této fáze výzkumu bylo také uskutečnění několika prvních rozhovorů, po jejichž 

prvotní analýze jsem dospěla k rozhodnutí zúžit svůj výzkumný vzorek na uprchlické ženy, se 

kterými jsem prostřednictvím sdružení “Xenie”, byla schopna navázat bližší kontakty. Další 

rozhodnutí se týkalo teorie a metody. Po uskutečnění několika nestrukturovaných rozhovorů 

s uprchlickými ženami, jsem si uvědomila, že v jejich výpovědích nejde o prostý popis 

životních událostí, ale o angažované vyprávění životního příběhu, obsahující bohaté 

informace, jak o různých o událostech v jejich životě, tak o společenských podmínkách života 

v malém vlámském městě. A co více, tyto ženy také často otevřeně mluvily o prožitcích, 

nadějích i zklamání, které interpretovaly, hodnotily a dávaly jim smysl. Dospěla jsem tedy 

k názoru ,že nejlepší bude ,dám-li těmto ženám co největší prostor a rozhodla jsem se proto 

pro narativní metodu. 

Po vymezení metody jsem uskutečnila několik rozhovorů s vybranými uprchlickými 

ženami, na základě doporučení, které uvádí Schutze.(viz Kapitola 2: Metody sbírání a analýzy 

dat). Při pořizování, čtení a analýze těchto rozhovorů mě zaujalo několik často se opakujících 

témat, na které jsem se rozhodla v analýze zaměřit.. Je však třeba zdůraznit, že i když ve své 

práci představuji menšinovou skupinou, ženy, jejichž osudy a zkušenosti se v mnohém 

podobají . Je každý příběh zde presentovaný hlavně příběhem „sám o sobě“ a každý tento 
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příběh ve své originalitě zastupuje jednotlivou osobu. Protože šlo o částečně volné a 

nestrukturované rozhovory je třeba mít na mysli, že nebylo možné zaměřit se, ve všech 

rozhovorech na všechny vytyčené otázky, rovnocenně. Proto prostor věnovaný jednotlivým 

tématům, například transformativním zkušenostem, není všude stejný, což vyplývá čistě z 

charakteru daného rozhovoru. Navíc každý rozhovor v sobě skrývá svá specifika, na která 

jsem se zde snažila upozornit a v analýze se tak zaměřuji jak na to co je všem ženám společné 

(obecné), tak na to co pro jednotlivé osoby charakteristické (jedinečné).  

 

2.2.  Vzorek 

 

2.2.1.  Základní charakteristika vzorku 

 

V současné době v Belgii žije něco přes 750.000 cizinců, z čehož uprchlíci tvoří přibližně 7,5 

%, tj. přibližně 56.250 lidí.1 Ve městě Roeselare ,kde jsem uskutečnila svůj výzkum, žije 

1.560 cizinců z čehož žadatelé o azyl a uprchlíci tvoří je malé procento asi kolem stovky lidí.2 

Ve svém terénním výzkumu, který probíhal od prosince do srpna r. 2006, jsem se uskutečnila 

rozhovor s celkem 25 cizinci. Dvanáct (12) z těchto rozhovorů se týkalo uprchlických  mužů  

a žen migrantek, které se provdaly za Belgičana, a do svého výzkumného vzorku jsem je 

nezahrnula. Dalších třináct rozhovorů (13) jsem uskutečnila s uprchlickými ženami, přičemž 

jsem do svého výzkumného vzorku zařadila výpovědi sedmi (7) z nich.  Vzorek, se kterým 

pracuji je takto vzorkem účelovým3 a ačkoliv nerepresentuje věkové ani sociální rozvrstvení 

dané populace, řídil se jeho výběr několika kritérií. Kromě toho, že jsem se při jeho 

                                                 
1  Uvádět jakákkoliv čísla a statistik je zde však poněkud zavádějící. Do kategorie cizinec ,nejsou například 

zahrnuti  naturalizovaní cizinci, zejména z Maroka, Konga a Turecka, kteří do Belgie přichází v rámci 

reintegrace rodin, kteří mají belgické občanství. Do kategorie uprchlík se zase nepočítejí naturalizovaní žadatelé 

o azyl, kteří v Belgii získali občanství. Nejvíce uprchlíků a žadatelů o azyl pochází z těchto zemí: Rusko (2.166), 

ex Jugoslávie (1.409), Alžírsko (1.311), Iran (977), DR Congo (882), Slovensko (722), Turecko (668), 

Rumunsko (634), Albanie (597) a Sierra Leone (527) .Uprchlické ženy jsou nejčastěji z Kosova (33%), ex 

Jugoslavie (33%), Conga (49%), Rumunska (36%), Slovenska (47%), Armenie (39%), Rwandy (51%), Ruska 

(40%) Ukrajiny (33%) a Albanie (37%). 

 
2  Přesné statistiky neexistují 

3  Užití účelového vzorku je pro některé populace jediným řešením. To platí kupř.pro etnické minority.. Snad v 

žádné zemi totoiž neexistují spolehlivé a vyčerpávající seznamy takovýchto  skupin.  
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pořizování zaměřila na uprchlické ženy, vybírala jsem záměrně ženy, u nichž. znalost jazyka 

(holandštiny) byla na takové úrovni, která umožňovala, aby rozhovor mohl být vůbec 

uskutečněn. Konkrétně ve své práci blíže představuji těchto sedm žen:4 

 

Parka 

Parka pochází z Iránu, odkud odešla se svými dvěma syny v době iránsko-iráckého konfliktu  

(1980-1988), ve věku kolem 35 let. První roky strávené nejprve v azylovém zařízení Petit 

Chateau a později v malé vesničce L. v západních Flandrech, pro ni jako rozvedenou ženu a 

matku samoživitelku nebyli vůbec jednoduché. Parka v Iránu vystudovala střední odbornou 

školu a pracovala jako kosmetička a kadeřnice v hlavním městě Iránu – Teheránu, kde žila se 

svou rodinou. V Belgii, kde v současné době žije již téměř devatenáct let, Parka nikdy 

soustavně nepracovala. Zpočátku ji v tom bránila nutnost starat se o děti, později diskriminace 

ze strany belgických zaměstnavatelů a ještě později nemoc. Svého hlavního cíle-umožnit 

vzdělání a lepší život svým synům, však Parka dosáhla, stejně jako se jí podařilo najít si své 

místo v belgické společnosti a v Belgii, kterou vnímá jako svůj druhý domov. Parka nemá jen 

spoustu přátel jak mezi Belgičany tak mezi Iránci a jinými cizinci, ale také přítele (Belgičana) 

se kterým je ve spokojeném vztahu již několik let. Irán Parka zatím navštívila pouze jednou ,a  

ačkoliv  by se do Iránu ještě jednou ráda podívala, o trvalém návratu neuvažuje 

 

Marie 

Marie pochází z Albánie, odkud odešla za svým současným manželem, který byl nucen zemi 

opustit. Marii je mladá žena, ve věku mezi 20-30 let a má jednoho syna. Marie v Albánii 

vystudovala literaturu a jazykovědu.  V Belgii, kde ale nebylo její studium uznáno, pracuje 

jako dělnice v továrně s tím, že doufá ve zlepšení své situace a v kariéru tlumočnice či 

učitelky. O návratu do Albánie Marie neuvažuje. Říká, že se jí Albánie odcizila a že už je 

příliš unavená na to, aby musela podruhé začínat od nuly. Roli hraje také její syn, který je 

doma více v Belgii, než v Albánii.  

 

Naisa 

Naisa je mladá žena ve věku kolem 30 let a pochází z Arménie. Její otec, který byl v Arménii 

členem parlamentu, se po změně režimu dostal do problémů a jak on, tak jeho rodina se ocitli 

v ohrožení života. Z tohoto důvodu byla Naisa (spolu s rodiči a manželem) nucena ze země 

                                                 
4 S ohledem na etiku etiku výzkumu a Zákon č.101/2000Sb O ochranně osobních údajů ponechávám 
respondentky v anonimitě a jména která uvádím jsou smyšlená 
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uprchnout a začít život jinde v jiné zemi. Pro Naisiny rodiče se touto novou zemí stalo 

Německo, pro Naisu a jejího manžela Belgie, kde v současné době žije již jedenáct let. Po 

vyřešení problémů s papíry, které trvaly osm let, se Naise konečně podařilo získat belgické 

občanští pro sebe a pro své dvě děti, které se jí v Belgii narodily. Její manžel ale na vyřízení 

své žádosti zatím stále čeká. Naisa, která v Arménii vystudovala vysokou školu ekonomickou, 

v současné době v Belgii pracuje jako účetní státní organizace, zabývající s problematikou 

integrace menšin do (belgické) společnosti ,a tato práce jí velice vyhovuje. Její manžel je 

nezaměstnaný. O návratu do Arménie Naisa sice uvažuje, ale pokládá ho, vzhledem k tomu, 

že její děti se cítí doma v Belgii, za nerealistický.  

 

Alena  

Alena je mladá žena ve věku mezi 30-40 lety . Do Belgie přišla před 6 lety z Uzbekistánu se 

synem , kterému  je dnes třináct. Alenina žádost o azyl byla v první instanci zamítnuta, a 

ačkoliv se Alena proti tomuto negativnímu výroku ihned odvolala, na odpověď čeká dodnes.  

V Uzbekistánu Alena vystudovala vysokou školu obor pedagogika psychologie. Protože se 

ale prací v tomto oboru(po té co se v pokročilém stádiu těhotenství, rozvedla se svým 

bývalým manželem) podle Aleniných slov nedalo uživit, přeškolila se na kadeřnici a otevřela 

si vlastní kadeřnický salon. Změna režimu od r. 1991, která přinesla zhoršené životní 

podmínky, spolu se sexuálním obtěžování a výhrůžky, jímž byla Alena vystavena, ji vedly 

k rozhodnutí zemi opustit. V Belgii Alice nemá povolení pracovat ani studovat. Její diplomy 

Belgie neuznává. Jediné co smí, resp. musí, je absolvovat kurzy holandštiny. Alena se synem 

bydlí v ne příliš dobrých podmínkách na malém městě. Před několika měsíci došlo k zatčení 

Aleniných sousedů, kteří se ukázali být mnohonásobnými vrahy a sexuálními násilníky (jedná 

se o jeden z nejotřesnějších případů v historii Belgie). S těmito lidmi Alice měla dlouhou 

dobu potíže, neboť jí demolovali majetek a vyhrožovali násilím, jí i jejímu synovi. Alice 

pobírá příspěvek od OCMW, což jí dle jejích slov vystačí tak na pokrytí základních potřeb. 

Kvůli tomu, aby si mohli dopřát něco navíc, Alice podstupuje velké riziko a pracuje načerno 

jako uklízečka apod. V Belgii má mnoho přátel, jak z řad Belgičanů tak cizinců. Nedávno se 

také po pěti letech rozešla s přítelem L., se kterým má dodnes problémy neboť jí neustále 

vyhrožuje zmařením azylového řízení. Alice žije ve strachu a potýká se se spoustou problémů. 

Nevzdává se však a věří, že vše dobře dopadne. Do Uzbekistánu se v žádném případě vrátit 

nechce. 
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Nazanin 

Nazanin pochází z Iránu odkud se svým manželem a nejmladším synem odešla po vypuknutí 

konfliktu mezi Iránem a Irákem r. 1996. Počáteční období v Belgii bylo velkou zkouškou 

nejen pro Nayanin samotnou, ale také pro její manželství, které se po několika letech 

rozpadlo. Při vyřizování papírů se N nesetkala s většími obtížemi, a proto mohla již velmi 

brzo začít v Belgii pracovat. Nazanin, která vystřídala několik pracovních míst převážně 

v nemocnici, je v současné době bez zaměstnání s tím, že se pracuje na zlepšení své 

holandštiny a po absolvování kurzu logistiky doufá, že bude moci začít pracovat v této 

oblasti. V r. 2004 kdy její matka v Iránu těžce onemocněla, se Nazanin rozhodla pro návrat 

„domů“. Záhy si však uvědomila, že se jí život v Iránu odcizil a že se jí i dětem natolik stýská 

po Belgii, že se rozhodla, po smrti své matky znovu se přestěhovat do Roeselare. V současné 

době žije s přítelem a dětmi ve svém vlastním domě, s životem v Belgii je jak říká spokojená 

a na návrat do Iránu již nepomýšlí.  

 

Lena 

Lena je mladá žena ve věku kolem 30 let, pocházející z Běloruska a v Belgii žije od r. 2000 se 

svým manželem a dvěma dcerami. Důvod jejího odchodu z Běloruska je dle jejích slov ten, že 

následovala svého muže, který odejít musel. Lena, která v Bělorusku vystudovala soudní 

lékařství, v Belgii absolvovala obor zdravotnictví a v současné době pracuje ve státní 

nemocnici, jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení. Z žen se kterými jsem se setkala, 

patří mezi 4 z 12 , které našli práci, která sice není zcela na jejich úrovni, ale která je 

uspokojuje a kterou dělají rády. Lena má v Belgii několik přátel, všichni jsou však ruského 

původu. Lena mluví holandsky velmi dobře, mezi její koníčky patří tanec, pletení a venčení 

psa. Lena je v Belgii velmi spokojená a o návratu do Běloruska v žádném případě neuvažuje. 

 

Raika 

Raice je klem 40 let, pochází z Čečny a do Belgie přišla před pěti lety v době čečensko-

ruského konfliktu. Rok poté, co v Belgii zažádala o azyl, za ní do Belgie přišel také její 

manžel. Raika vystudovala oční lékařství a v Čečně mnoho let pracovala na traumatickém 

oddělení jako oční chirurg. Podle jejích vlastních slov hodně cestovala, žila na různých 

místech a neustále se doškolovala. Jejím posledním studiem byla ortopsii na Kyjevské 

univerzitě. V Belgii  první půlrok, do doby kdy dostala místo sekretářky a odborné asistentky 

u očního lékaře v Roeselare, pracovala v továrně. S prací je spokojená, ale ráda by přeci jen 
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pracovala jako oční chirurg, i když si vzhledem k zanedbaným letům nedělá žádné iluze. 

Raika vlámsky hovoří velmi plynule a má velmi dobrou slovní zásobu, i když stavba vět není 

vždy zcela přesná. Její manžel, který v Čečně pracoval jako inženýr, teď v Belgii pracuje 

…dělník, což podle Raičiných  slov, nese velmi těžce. Vzhledem k okolnostem války, Raika a 

její muž nikdy neměli děti. Přesto by si je však mít přáli, i když R. má vzhledem ke svému 

…pochybnosti Uvažují dokonce o adopci čečenského sirotka. Návrat do Čečny Raika 

zvažuje, ale nepokládá ho vzhledem k situaci za možný. 

 

2.2.2.  Způsob navazování kontaktů a okolnosti vedení rozhovorů 

 

Kontakty s těmito ženami jsem navázala různými způsoby. Hlavní roli zde však sehrála 

ochotná pracovnice místního záchytného centra pro uprchlíky a mé pravidelné docházení do 

sdružení uprchlických žen „Xenia“. Rozhovory probíhaly vesměs u respondentek doma. 

Většina z žen, se kterými jsem hovořila, byla velmi vstřícná, ale zároveň v několika případech 

, také dosti uzavřená. To, že jsem některé z nich znala již předem, se ukázalo být velkou 

výhodou. Důvěra těchto pěti žen ve mě a v mé záměry byla daleko větší a nedržely si  ode mě 

takový odstup, jako zbylé dvě ženy, které jsem oslovila telefonicky.(Raika, Lena) Ve svých 

výpovědích tak byly daleko obsáhlejší a otevřenější. Projevy poloviny žen byly také velmi 

emocionální. Dvě se velmi rozčilovaly, jiné dvě zase často plakaly.  

S většinou žen jsem se setkala více než jednou, ať již soukromě, či kvůli upřesnění 

informací poskytnutých mi v rozhovorech. Rozhovory trvaly od 90 – 180 min a tři z nich byly 

opakované – tj. opakované interview (rozdělené do dvou dnů). 

 

2.3.  Výzkumné problémy a otázky 

 

 V první řadě jsem si všimla toho, že mnohé příběhy vyprávěné uprchlickými ženami 

poměrně dobře  odhalují (některé do větších,některé do menších podrobností) různé vývojové 

fáze v jejich životě ke kterým, došlo,v souvislosti s jejich “migrační” zkušeností v různých 

jeho rovinách, nebo naopak to, že v jejich životech k žádnému většímu vývoji(transformaci) 

nedošlo. Ačkoliv by bylo jistě zajímavé zabývat se na tomto místě například vývojem jejich 

psychologické, osobností stránky, či vývojem etnické identity, rozhodla jsem se přeci jen 

upustit od těchto lákavých témat, které tak přenechávám kompetentnějším jedincům. Jako 

výzkumný problém jsem si zde tedy v první řadě stanovila bližší popsání těchto  jednotlivých 
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fází, kterými uprchlické ženy v příběhu prošly, tedy jejich transformativními zkušenostmi 

(transformativními zkušenostmi Turecké ženy v Německu se zabývala ve své zajímavé 

případové studii například Setsuno Mizuno.) a dále prozkoumání otázky do jaké míry tyto 

změny lze považovat za positivní nebo naopak jde-li spíše o změny k horšímu.  

Analyzování narativ, vzhledem k positivnímu či negativnímu vývoji událostí v nich 

popisovaných, je v případě příběhů uprchlických žen a vůbec lidí začínajících “na novo“ 

velmi zajímavé. Pro tento účel navrhuje například Gergen a Gergen (1998)5 vzhledem k 

jejich vývoji, rozlišovat tři typy jednoduchých narativ: 

 

a. stabilní narativum – příběh je stabilní a vyskytují se zde pouze negativní a positivní 

událostí po celou dobu 

b. progresivní narativum-události se stávají lepší a lepší až do nejlepšího konce 

c. regresivní narativum-události se odvíjí od horšího k nejhoršímu 

 

Jiné rozlišení najdeme například u McAdamse a Bowmana ( 2001) kteří se zaměřili na 

“zvratové momenty” v narativech dospělých jedinců. (Chase, 2005) Tito psychologové 

zajímající se hlavně na psychologickou stránku vývoje osobnosti, zde mluví o tzv. 

“narratives of redemption”, což znamená konstrukce negativních událostí s dobrým koncem a 

“narratives of contamination” tj,presentace dobrých zkušeností, které ale mají negativní 

vyústění. 

Osobně jsem ve své práci rozhodla hledat oporu v typologii, kterou užili Gergen a 

Gergen . Musím ale podotknout, že jsem při snaze o jejich aplikaci narazila na problém 

pramenící z jisté “omezenosti “ všech takovýchto „statických“ typologií při snaze o zachycení 

„dynamické“ skutečnosti. Jednotlivé, i celkové změny, ke kterým v životech uprchlických žen 

došlo, se totiž často nedají jednoznačně charakterizovat jako pouze positivní či pouze 

negativní. Z toho důvodu jsem si vypracoval svou vlastní ,pomocnou metodů grafů. Tyto 

grafy,mají za cíl postihnout vývoj ke kterému došlo v životech jednotlivých žen, tak jak jak 

byl presentován v jejich vyprávění a jsou uvedeny v příloze mé práce spolu s vzpsanými 

rozhovory. 

V průběhu analýzy jsem si dále položila otázku, kterou jsem se postupně snažila 

ověřit, a to sice zda, uniknutí před násilím, válkou a nalezení klidu v nové zemi musí v životě 

uprchlických žen vždy automaticky znamenat obrat k lepšímu. Těžkosti, se kterými se 

                                                 
5 Tato  typologii stručně popisuje Kainan (2002) odkud také tuto informaci čerpám 



 19 

uprchlické ženy při snaze najít si  místo a dojít uznání  v nové společnosti setkávají, jsou často 

větší než očekávaly a skutečnost, že život, který ve své zemi (se svou rodinou, přáteli atd.) 

žily (před vypuknutím) konfliktu se již nikdy nevrátí, jsou faktory, které budou ovlivňovat 

životy těchto žen (a jeho vývoj)již navždy. 

 

 Další výzkumný problém mi vyvstal na mysli ,když jsem si všimla, jak se mnohé ženy 

presentují jako velmi silné, sebevědomé a jak jsou jejich vyprávění často nad (moje) 

očekávání optimistická. Rozhodla jsem se tedy zaměřit svou pozornost na sebepresenatci žen 

a toho, jaký typ narativa konstruují a zda jde spíš o narativum positivní či negativní. Dále 

jsem také zaznamenala, že většina žen na otázku jestli mají zkušenost s diskriminací 

opověděla záporně, zato mi však uvedly, že se jich dotýká ,když je k nim přistupováno 

z předsudky. 

Otázka ,kterou jsem si v této souvislosti kladla, vychází z předpokladu, že uprchlické 

ženy patří ve společnosti k menšině a bývají proto stále mnohými lidmi nespravedlivě 

posuzovány a často nahlíženy v pojmech stereotypů, jako profitérky, příživnice, zátěž pro 

společnost, slabé, neemancipované, depresivní, utlačované, diskriminované atd.6 a že je 

možné ,že právě tato skutečnost ovlivňuje ,jak způsob jakým se ženy v rozhovorech 

                                                 
6  Z výzkumu provedeném Van Gorp, 2003, p. 81 vyplývá, že  obyvatelé Flander jsou ve většině příapdů 

přesvědčeni o tom, že počet žadatelů o azyl je v Belgii příliš veliký ,ačkoliv statistiky vykazují Belgie ,co se týká 

počtu žadatelů o azyl na osobu, až na sedmé místo. Jiný výzkum poukazuje na to, že  postoje a pocity Vlámů, 

vůči   uprchlíkům , jsou charakteristické svou ambivalencí. Na jedné straně zde máme 58% lidí, kteří souhlasí s 

politickým principem udělování politického asylu  (22,4% je proti, 19,6% ani pro ,ani proti). Na druhé straně zde 

máme 61% lidí, kteří se domnívají, že uprchlíci přišli do Belgie profitovat s na systému sociálního zabezpečení a 

jenom 17,2%, kteří nesdílí tento názor.  (2001-2002) V případě žen se kterými jsem dělala rozhovor jde navíc o 

ženy  samoživitelky, ženy svobodné, rozvedené či vdovy. 

Mýty o uprchlících (uprchlických ženách),podle průzkumu splečnosti CRAW(Canadian Research 

Institute for the Advancemet of Women ): 1.Belgie akceptuje příliš velký počet uprchlíků  2.Immigranti a 

uprchlické ženy manipulují systém, aby se dostaly do Belgie 3.Immigrantky  a uprchlické ženy jsou barevné a 

nemluví ani holandsky ani francouzsky 4.Imigrantky a uprchlické jsou v Belgii proto, aby dělaly podřadné práce, 

které by belgičtí občané nedělali 5.Imigrantky a uprchlické ženy jsou nevzdělané 6.Imigrantské ženy berou 

Belgičanům práci 7. Imigrantské ženy mají velké rodiny 8. Imigrantské ženy nejsou feministky 9. Imigrantky a 

uprchlické žeyn jsou více feminní, sexuálně dostupnější, podřízené ..a “žhavější” do domácích prací, než 

Belgické ženy 10. Imigrantky a uprchlické ženy jsou profitérky, profitují na státním sociálním systému 

(Immigrant and refugee women, CRAW ,2003) 
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presentují, tak to, že se snaží zůstat positivní. Mým záměrem zde tedy bylo, zamyslet se nad 

tím, jestli způsob jakým se tyto ženy ve svém narativu presentují a to, že se často snaží svou 

rétorickou prací o konstruování positivního narativa, nemůže být reakcí právě na tyto 

stigmatizující společenské konstrukty, se kterými se musejí potýkat. 

 

 Dále jsem sledovala také to, s jakými problémy se uprchlické ženy v Belgii setkávají , 

přičemž jsem si všimla, že při svém líčení těchto problémů ženy téměř vždy uvádí i konkrétní 

prostředky a rady jak se s touto situací vypořádat a jak těmto problémům čelit. 

Otázka, kterou jsem si v této souvislosti položila zní :“Vytvořily si tyto ženy, při 

řešení svých problémů, kterým musí čelit to, co Oishi (2004) nazývá strategie přežití “survival 

strategies”? A dále: „Liší se tyto strategie nebo jsou naopak u všech  velmi podobné? “ 

 

 Výzkumný problém, který byl více než předešlé ovlivněn kromě četbou a analýzou 

rozhovorů, také předem  prostudovanou literaturou, byl záměr zaměřit se v analýze ( nikoliv 

předem v rozhovorech) na to, zda se uprchlické ženy při své migraci a integraci nesetkaly s 

některými  genderspecifickými problémy, tak jak je definuje současná ( na tomto poli velmi 

početná) literatura. (viz.Kapitola 2 : Gender a migrace) 

Otázka, kterou si v této souvislosti kladu, zní: :“Je tomu skutečně tak, že většina 

uprchlických žen (některé více, některé méně)  v některé, nebo ve více fázích svého života, ať 

již jde o motivy útěku, útěk samotný či problémy s integrací do nové společnosti , musí čelit 

různým, někdy i mnohým genderspecifickým problémům, znesnadňujících jim jejich , už tak 

nelehkou, životní situaci, a pokud ano o které konkrétní problémy jde.?” 

 
2.3..Metodody získávání a analýzy dat  
 
Ve své práci jsem kombinovala metodu pilotního výzkumu s metodou zúčastěnného 

pozorování a  narativním interview. To vše doplněné o studium relevantní literatury. Sedm 

rozhovorů ,trvajících od 90-180 min ,z nichž  tři z nich byli opakované – tj.opakované 

intervieuw, (rozdělené do dvou dnů) jsem podrobně přepsala a anlyzovala ,což se ukázalo 

jako časově velmi náročné.7 Takto získaná data spolu s daty získannými v terénu jsem 

analyzovala metodou, kterou Mizuno nazývá  „Case –Mediated Approach „ a která 

s v mnohém přibižuje tkzv.open a axial coding Aselma Strasse.(Corbinová, Strauss 1999) 
                                                 
7 Do přílohy jsem  z kapacitních důvodu zahrnula  pouze čtyři vypsaná a přeložená interview  v podobě jak se 
nacházely po první fázi analýzy.Ostatní přeložená a vzpsaná interview společně s dalšími osmnácti ,které ale 
nebylz zahrnutz do mé práce, jsou k dispozici v archívu autorky . 
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2.3.1. Narativní interview: 

Metodologicky zpracoval narativní interview jako metodu Fritz Schutze (1977) a rozvinula je 

Rosenthal (1995). Výchozí předpoklad narativního zkoumání, je že existují subjektivní 

významové struktury o určitých událostech, které se vyjeví při volném vyprávění a naopak 

neprojeví při cíleném dotazování. (Hendl,2005,s.?) Proto je respondent v narativním 

rozhovoru vyzýván k volnému vyprávění, které mu má poskytnout prostor k tomu zdůraznit 

co je pro nějdůležité a k tomu, aby mohl vyprávění strukturovat svých způsobem a ve svých 

pojmech ( Zinn 1994, s.8) Toto interview může a nemusí v druhé fázi být doplněno o 

dotazovou část. Ačkoliv nám ve výzkumu většinou jde o předem definované téma (postavení 

a život uprchlických žen v Belgii) , je z teoretického hlediska důležité vyprávění o celém 

životě ,bez ohledu na výzkumnou otázku. Významy ,které lidé přikládají svým 

zkušenostem,je totiž možné adekvátně interpretovat pouze na pozadí celé biografie 

(Rosenthal,1995).  

 Splnit tento požadavek se v případě mého výzkumu ukázal jako problematický. 

Vzhledem k tomu, že jsem respondentky ( shodně s etickými požadavky kladené na 

antropologický výzkum), předem stručně informovala o svém výzkumném záměru , 

objevovala se u nich tendnce začínat své vyprávění od svého odchodu do Belgie . Také se 

často snažily mluvit o věcech, které se jim zdály býti relevantní a bylo pro mě občas velmi 

těžké přesvědčit je ,aby mi toho sdělily více například o své rodině či životě v zemi jejich 

původu. To všechno bohužel vedlo k tomu, že jsem mnoho rozhovorů musela úplně z 

výzkumu vyřadit. Rozhovory,které jsem uskutečnila zde tedy nepředstavují rozsáhlé 

autobiografické narace, zahrnující celý život vypravěče,ale jde spíše o vyprávění o 

významném aspektu jedincova života (srovnej Chase, Lieblich, Josselson, Riessamn, ) 

 Podle doporučení Roesenhal (1995) jsem intervieuw rozdělila na dvě fáze :Fázi 

hlavního vyprávění, kdy jsem se položením volně formulované  otázky :“ Byla bych 

ráda,kdybys mi nejprve vyprávěla něco o sobě, o svém životě, cokoliv..” snažila respondentky 

vyzvat k tomu, aby vyprávěli o svém životě .Po tomto volném vyprávění pak následovala fáze 

dotazovací, kdy jsem již kladla více strukturované otázky ,týkající se ,jak toho co bylo řečeno 

ve vyprávění (internální narativní otázky), tak témat, která zmíněna nebyla ,ale která mě 

blížeji zajímala (externální narativní otázky).(Rosenthal 1995) 
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 Po uskutečnění třinácti rozhovorů s uprchlickými jsem vybrala sedm z nich, nejlépe se 

hodících pro anylýzu narativní metodou. Pokud jde o konkrétní analytické kroky, tak jejich 

detailnější výčet uvádím v příloze.Pouze zde podotknu, že  při prvotní analýze interview jsem 

vycházela z metody, kterou užila Setsuo Mizuno při své analýze narativního rozhovoru 

s Tureckou ženou žijící v Německu ve své studii Transformative Experiences ofa Turkish 

Woman in Germany: A Case- Mediated Approach toward an Autobiographical Narrative 

Inteview. Tetno Case –Mediated Approach jak ho zde Mihuno nazývá zahrnuje  pět fází a 

pokud bychom měli shrnout jeho podstatu ,mohli bychom konstatovat, že jde vlastně o 

podrobné čtení textu spolu se zapisováním, propojováním, vypracováváním a přepracovávání 

myšlenek, kodů a hypotéz . Ve své podstatě tedy nejde o nic nového. Je ale dobré  jednotlivé 

kroky definovat a uvědomit si jejich důležitost, a to, že by žádná z nich neměl být vynechán, a 

to ani poslední fázi„checking a reclarifying“, při nichž často může dojít k tomu, že najednou 

„uvidíme“ něco co nám před tím uniklo a co může zcela zmněnit náš úhel pohledu na náš 

„materiál“. O čemž z  vlastní zkušennosti mohu řící, že se mi to stalo několikrát. 

2.4.  Teorie 

 

Vzhledem ke stále narůstající popularitě narativní antropologie, skutečnosti, že v českém 

prostředí informovanost o této antropologické disciplíně zaostává a zejména proto, že teorie a 

metoda v mém výzkumu zaujímají ústřední postavení, rozhodla jsem se pro to ji v mé práci 

blížeji představit. Své shrnutí zakládám na prostudované literatuře, které bylo v posledních 

letech publikováno neskutečné množství a která je v českém prostředí téměř nedostupná 

(nemám zde na mysli publikace v češtině, které chybí úplně). Takovéto množství literatury 

sebou samozřejmě přináší také problémy technického rázu. Jak se proboha jen zorientovat v 

tolika různých pohledech, přístupech, teoriích, definicích a školách, když se o to navíc v takto 

ucelené podobě, zatím ještě nikdo nepokusil.? Považujte tedy můj příspěvek, jen jako jakýsi 

úvod a náčrt problematiky, jejíž hlubší prozkoumávání nabízí mnoho nových objevů a cestu 

plnou dobrodružství. (viz.Kapitola 3) 
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3.  Přehled teoretických konceptů narativa 

 
3.1.  Úvod  

 
“ Vyprávění příběhu máme v krvi. Jsme příběho-vypravěčské druhy. Příběhy byli kdysi 

středem života v komunitě. Životní příběhy dávají našim životům směr, zhodnocují naše 

zkušenosti a upevňují komunitní vazby.” (Robert Atkinson  2002, s.122) 

 
Narativní analýza se v poslední době stala populárním výzkumným nástrojem nejen v 

literatuře, lingvistice, psychologii a psychoterapii, ale také v sociálních vědách, jako i v 

antropologii. Dokladem tohoto vzrůstajícího zájmu jsou mezioborový časopis nesoucí název 

“Narrative inquiry” (“Narativní tázání”) série knih o narativním studiu životů “Narrative 

Study of Live) a profesionální konference presentující specificky narativní práce. Přesto 

všechno je narativní inquiry, tj.”narativní tázání“, stále ještě, jak říká například  Susan E. 

Chase:”in the filed of making” ( Chase, 2003,s.651) 

3.2.  Ústřední pojmy 

Narativní tázání (inquiry). Pojem “narativum” pochází z řeckého slova “naros”, které 

znamená, vědět Narativní tázání je proces při kterém jsou shromaždovány informace za 

účelem výzkumu skrze vyprávění příběhů. V pojetí psychologů  Lieblich, A., Tuval-Mashich, 

R., Zilber T. (1998, s.2-3) odkazuje narativní tázání k jakékoliv studii, která užívá nebo 

analyzuje narativní interview nebo literární dílo, přičemž data k němu mohou být 

shromaždována prostřednictvím vyprávění, (životní příběh poskytnut v interview nebo 

literárním díle) nebo jiným způsobem ( terénní poznámky antropologa z pozorování, osobníc 

dopisy apod.). Užití narativního výzkumu lze nahlížet jako doplněk existujícího inventáře 

obsahujícího experiment, šetření a pozorování, či jiných tradičních metod, nebo jako 

preferovaná alternativa k těmto “sterilním” metodám. “(Lieblich ,1998,s. 1) 

 

Life story-životní příběh/narativum (jak ústní tak písemné). Tímto pojmem výzkumníci 

nejčastěji popisují: 

a)  rozsáhlé autobiografické narace, zahrnující celý život vypravěče nebo významné 

aspekty jedincova života, jako například zaměstnání, manželství, rozvod, narození 

dítěte, trauma, účast v sociálním hnutí apod., což je typické hlavně pro tradiční 

sociální historii a antropologii. (Chase 2005,s.653) 
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b)  pro jiné výzkumníky životní příběh představuje stručný tématicky specifický 

příběh organizovaný kolem postav, umístění a děje, jako například setkání  s přáteli, 

doktorem nebo učitelkou, který je  vyprávěn v reakci na jednotlivé otázky 

rekapitulující specifické události  prožité či zaznamenané vypravěčem. Tento přístup 

ilustrují především práce Williama Labova8 Životní příběh se může rozvíjet také 

kolem stěžejní události (viz Denzin) nebo bodu zvratu v lidském životě (viz. 

McAdams, Josselson, a Lieblich ). Někteří výzkumníci v tomto případě užívají místo 

pojmu life story, pojem personal narrative (Riessman 2002,s.697) 

 

3.3. Východiska a základní charakteristika  

I když, jak říká Riessman, narativní zkoumání „nepasuje“ zcela do hranic vymezených 

žádným z vědeckých polí.,(Riessman 1993, s.2) je z větší části založeno na fenomenologické 

filosofii, která usiluje o to porozumět  jednotlivým fenoménům (jevům) lidského života z 

pohledu těch, kteří jej zažívají ( Van Manen 1997,s.354-369) přičemž výchozí předpoklady 

jsou: 

3.3.1. Výchozí předpoklady 

Vyprávění příběhů je součástí lidské přirozenosti, máme to tzv.“ v krvi“. Lidé jsou od přírody 

vypravěči (srovnej Atkinson, 2003., Lieblich, 1998,s. 7., Riessman, 1993 a další). Jsme 

„příběhovypravěčské organismy“ které individuálně a kolektivně, žijí příběhové (storied) 

životy Část našeho bytí člověkem zahrnuje vyprávění příběhů jak druhým tak sobě samým. 

Vyprávíme našim partnerům o tom co „bylo včera v práci“, kamarádkám o hádce s přítelem, 

známým o zážitcích z dovolené, vnoučatům o dobách našeho dětství apod. (Riessman,1993) 

Příběhy zajišťují soudržnost a kontinuitu lidské zkušenosti.(Lieblich 1998,s.7)Tudíž, studium 

narativ  je studium toho, jakým způsobem lidé zažívají svět. Jinými slovy, lidské životy se 

skládají z příběhů a narativní zkoumání je „způsob vědění“ (Zeller,1995). Vyprávění příběhů 

je důležitou aktivitou, neboť narativa pomáhají lidem uspořádávat si zkušenosti do 

                                                 
8 Wiliam Labov je průkopníkem „narativního interview“, jehož teoretické ospravedlnění a praktické kroky k jeho 

vyvíjení nabídl článek „Narativní a „Mluvená podoba osobní zkušenosti, jehož autorem je společně 

s J.Waletzskym a který vyšel v Journal of Narrative and Life History, 7.  
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smysluplných událostí, které se odpovídají kulturním podobám (modům) zdůvodňování a 

representace.  

 Teorie narativity dále předpokládá, že jednotlivci konstruují minulé události a aktivity 

v osobním životě proklamaci identit a konstrukci životů (Riessman,1993). Příběhy podporují 

odkrývání sebe sama a pomáhají nám umístit a integrovat se, skrze jasnější porozumění našim 

zkušenostem, tomu jaký pro nás mají význam a co si o nich myslíme. Příběhy, které 

vyprávíme, vnášejí pořádek do našich zkušeností a pomáhají nám vidět naše životy, jak 

subjektivně tak objektivně zároveň. Narativum nám tudíž zajišťuje přístup k lidské osobnosti 

a identitě. (Lieblich,1995,s.3) Definování příběhové linie v životním příběhu, může posloužit 

jako klíč k porozumění, smyslu, jež vypravěč dává sobě a svému životu (Kacen 2002,s.2)  

Strategie, které vypravěči volí při vyprávění svých životních příběhů, reflektují význam 

prožitého fenoménu stejně tak, jako to činí způsob, kterým jsou příběhy sdělovány 

výzkumníkovi. (Kacen, 2002) Není důležité pouze to, co člověk říká, tedy obsah sdělení, ale 

také jak to říká, tedy způsob sdělení. 

Příběhy zaujímají ústřední postavení v naší komunikaci s ostatními.(Lieblich 1998, s. 7) 

Mohou potvrzovat, zhodnocovat a podporovat naše zkušenosti sociálně, a objasňovat naše 

vztahy s lidmi kolem nás. Vnucují normy morálního řádu a tvarují jedince dle požadavků 

společnosti. Příběhy nám pomáhají v otázce našich vazeb, které máme s druhými lidmi a 

tomu co máme společného, stejně jako tomu co nás odlišuje. Příběhy vnucují pocit komunity. 

(Atkinson,  2002 ) 

3.3.2. Objekt studia 

 

Objektem studia v narativní analýza je tedy příběh sám o sobě. Záměrem je zamyslet se nad 

tím, jak respondenti v rozhovorech dávají řád toku zkušenostem tak, aby dali smysl událostem 

a aktivitám v jejich životech. Úkolem výzkumníka je analýza příběhu,(vyprávění.) což 

znamená, že výzkumník nesleduje pouze obsah sdělení, ale také to, jakým způsobem je příběh 

sestaven, z jakých lingvistických a kulturních zdrojů čerpá a jak přesvědčuje posluchače o své 

autenticitě. (Riessaman 2003, s. 2)Nezajímá nás tedy pouze to o čem příběh je, tj. jeho obsah, 

ale také proč byl vyprávěn právě tím, kterým způsobem. Při čtení, interpretaci a analýze 

narativ sledujeme například to, které věci ve svém vyprávění vypravěč zdůraznil nebo, kterým 

se naopak vyhýbá. Jestli se prezentuje jako oběť, hrdina či hrdinka, sledujeme vztah mezi 
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vypravěčem a posluchačem atd. Právě tato pozornost věnovaná nejen obsahu, ale také 

konstrukci textu odlišuje narativní analýzu od doposud užívaných kvalitativních metod.  

3.3.3. Data 

Užití Narativního výzkumu má za výsledek jedinečná a”sytá” data, která nemohou být 

získána z experimentu, dotazníků a pozorování. I přesto, že většina narativních studií je 

vedena s menšími skupinami nebo jednotlivci, než velikost výzkumného vzorku vyvinuta v 

tradičním výzkumu, kvantita dat sebraných v životních příbězích je veliká. (Lieblich,1997, s. 

9)   

3.3.4. Hypotézy 

Další znak narativního výzkumu se vztahuje k místu, které ve studii zaujímají hypotézy. Pro 

většinu výzkumů je charakteristické, že si výzkumník předem stanoví hypotézu/y na jejichž 

základě pak shromaždují, vedou a analyzují rozhovory. V narativním výzkumu toto pravidlo 

však neplatí a v narativních studiích obvykle žádné primární hypotézy neexistují. Specifický 

směr studie většinou vyvstává během čtení analýzy sebraného materiálu a hypotézy tak 

mohou být vytvářeny (generovány) z něj. Tento koncept vychází ze zakotvené teorie 

(“grounded theory”)9 a vyznačuje se cyklickým průběhem mezi čtením a analýzou a 

vytvářením a potvrzování hypotéz v, na sebe navazujícím kruhu. (Lieblich 1997,s.10) 

3.4.  Přístupy 

Jak již bylo řečeno, užití narativa ve výzkumy v posledních patnácti letech, ohromně vzrostlo 

(Lieblich 1997,s. 3) Badatel, který je na poli narativního výzkumu nováčkem se tak ocitá tváří 

v tvář bohaté, ale různorodé  tradici, mnohočetným metodologiím v různých stádiích vývoje a 

mnoha příležitostem k prozkoumávání nových myšlenek, metod a otázek” (Chase 2005,s.651)  

Holistický a kategorický přístup načrtnutý v díle Tuval a Lieblich představuji v rámci kapitoly 

Metody sbírání a analýza dat, podobně jako biografickou případovou rekonstrukci 

Rosenthalové . Na závěr  tedy jen velmi stručně uvedu pět dalších přístupů, tak je v Handbook 

of Qualitative Research (Příručce kvalitativního výzkumu) načrtla Susan E.Chase .(Chase 

2005,s.658-660) 

 

                                                 
9 Glasser  &Strauss ,1968, Grounded Theory 
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3.4.1. Psychologický přístup. 

Přístup, který se zaměřuje na vztah mezi životním příběhem jedince a kvalitou jeho života pod 

vlivem jeho psychologického vývoje. Tento přístup byl vyvinut psychology a užívá kromě 

jiného i typických “psychologických” metod, jako jsou například konvenční psychologické 

testy. Stále se měnící obsahu životního příběhu, vypovídá o vývoji vypravěčovi identity. 

3.4.2. Sociologický přístup 

Druhý přístup, který byl vyvinut sociology, se zaměřuje na “identity work”. Výzkumníci zde 

sledují to, jak lidé přijímají různé identity konstruované v rámci specifických 

institucionálních, organizačních, diskursivních, lokálních a kulturních kontextů. Tito 

výzkumníci přistupují k narativu ,jakožto k žité zkušenosti (lived experience) a nezajímají se 

proto pouze o obsah příběhu, ale také o jeho formu. Často studují narativa ,která jsou 

produkována ve specifických organizačních uspořádáních, jako například vězení, soudy, talk 

show, podpůrné skupiny a terapeutická centra.10 Hlavním konceptuálním "prubířským 

kamenem" v tomto sociologickém přístupu, je “deprivatizace” osobní zkušenosti.  

3.4.3.  Sociologický s důrazem na specifický organizační kontext 

Třetí přístup je také sociologický. Zde výzkumníci také sledují formu i obsah příběhu, ale své 

zkoumání zakládají spíše než na konverzaci ve specifickém organizačním kontextu, na 

intensivních rozhovorech o specifických aspektech jedincova života. Zajímá je to, jakým 

způsobem lidé dávají smysl osobním zkušenostem ve vztahu ke specifickému kulturnímu a 

historickému diskursu a jak je načrtávají, odolávají jim a /nebo je transformují, když vypráví 

o sobě, zkušenostem a realitě.  

 

                                                 

10  Zajímavá je například studie Loseke (200), ve které se autorka zaměřila na podpůrnou skupinu pro ženy 

,které zažily domácí násilí . Loseke ukazuje, jak skupinoví poradci,,často povzbuzují bité ženy  k tomu, aby 

transformovaly svá narativa do “formula stories”, (formulkových příběhů) o násilí na ženách .Zjistila, že mnoho 

žen, oddolává, poradcově verzi jejich zkušenosti, a odmítá se identifikovat, jako “bité ženy ”. Loseke dále  

navrhla ,že problém možná nespodčívá ani tolik v psychologickém odmítání těchto žen  být ozačena jako obět 

,ale spíš v tom,že neí možné,aby  formulkovité příběhy zahrnuly komplexitu žité skutečnosti. 
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3.4.4.  Narativní etnografie 

Přístup, který je někdy nazýván narativní etnografie, je transformací jak etnografických, tak 

« life history » metod. Jakožto tradiční etnografie tento přístup zahrnuje dlouhá zúčastněná 

pozorování kultury či komunity, jakožto life story a zaměřuje se zejména na jednotlivce nebo 

na malou skupinu jednotlivců. Co odlišuje Narativní etnografii je to, že výzkumník a 

zkoumaný jsou zde presentovány společně v rámci jednoho vícehlasého (multivocal) textu, 

zaměřeného na způsob a průběh lidského setkávání. Hlavním cílem narativní etnografie je 

přenést do centra empiricko-anthropolo-logického výzkumu téma hlasu, intersubjektivity, 

interpretativní autority a representace.  

3.4.5.  Autoetnografie 

Dalším z přístupů, kde výzkumník také obrací analytickou čočku směrem na sebe a na svou 

interakci s druhými, je Autoetnografie Zde výzkumníci píší, interpretují a /nebo představují 

svá narativa o specifickém kulturním zážitku.  

3.5.  Rizika a kritika 

Ve všech těchto metodách je výzkumník tím, kdo rozhoduje, jak příběh bude analyzován a 

kdo identifikuje, jeho příběhovou linii. Existuje zde tedy riziko, že identifikovaná příběhová 

linie, nebude korespondovat se způsobem, jakým vypravěči sami sebe chápou, nebo jak se ve 

svých příbězích chtěli presentovat. Abychom minimalizovali toto riziko, doporučují Lincoln a 

Guba ve své studii Naturalistic Inquiry z r.1985,potvrdit po dokončení analýzy výsledky s 

dotazovanými. (Kacen,2002) Nový a relativně snadný způsob jak potvrdit myšlenky 

vypravěčů, předkládá Lea Kacen v práci nesoucí název „Supercodes Reflected in Titles 

Battered Women Accord to Their Life Stories“.Autorka zde ve snaze postihnout smysl který 

svému životu dávají oni samotní, respondenty požádala, aby otitulovaly svůj příběh, a to ještě 

během rozhovoru. Předpokladem zde je, že klíč a superkód k pochopení příběhu očima 

vypravěčů je zakotvený v těchto titulech. (Kacen, 2002). Dalšími “kritickými momenty” 

narativní analýzy, na které je často upozorňováno je například otázka “pravdivosti” a validity, 

otázka toho jak může příběh jednoho jediného člověka zahrnout bohatost lidské zkušenosti tj., 

problém “velikosti” vzorku, a také problematičnost “převedení života do textu” (Brunner 

1986,s.146) 
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3.6.  Užití Narativního výzkumu. 

 Může být užit při srovnávání mezi skupinami, abychom se něco dozvěděli o sociálním jevu 

nebo historickém období, nebo ke zkoumání osobnosti (Lieblich 1998, s.2-3)V psychologii, 

vzdělávání, a lékařství jsou narativa užívána k diagnostikování psychologických a lékařských 

problémů, či problémů s učením .11 V mnoha sociologických a antropologických studiích je 

narativum užíváno k representaci způsobu života specifických okrajových skupin ve 

společnosti. Definovaných gendrem, rasou, náboženstvím, atd. Ze sociologického, nebo 

etnického úhlu pohledu, jsou to tyto sociální skupiny, jejichž narativa vyjadřují jejich 

"neslyšitelný" hlas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Lieblich uvádí například(Capps a Ochs, 1995), Herman, 1992., Wigren, 1994). 
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4.  Uprchlické ženy, jako specifická skupina 

 

4.1.  Uprchlictví jako celosvětový problém 

 
„S problematikou uprchlictví a exilu se lidstvo setkávalo od počátku své historie. V různých 

dobách i různých částech světa se dávaly do pohybu národy a skupiny lidí, které z jejich 

domova vyhnala válka, násilí, pronásledování.“ (Člověk v tísni 2004, s.2). Ačkoliv svůj 

domov člověk neopouští jen, tak a bez vážných problémů nepodnikne krok do neznáma, 

vydává se denně na útěk téměř 10.000 lidí. V současné době je tak ve světě lidí bez domova, 

více než 26 milionů. Nejvážnější těžkosti a konflikty na celém světě (například. Bývalý 

Sovětský Svaz, Afghánistán, Zaire, Somálie, Sierra Leone, bývalá Jugoslávie, Rwanda a 

Burundi, atd.) sebou přináší nezmenšující se migrační vlny a není pochyb o tom, že tematika 

uprchlictví se v  21. století stala jedním z hlavních problémů mezinárodního společenství. 

Neexistuje totiž země, která by s fenoménem uprchlictví nebyla konfrontována a uprchlíci tak 

tvoří „barometr“ situace v našem světě.   

 

4.2.  Gender a migrace 

 

Až do nedávné doby byl uprchlík prototypem, kritického, mužského, intelektuálního a 

politického aktivisty, s velkým profilem uvnitř hnutí odporu. Gendrově spjaté formy 

pronásledování, jako mrzačení genitálií, vraždy ze cti, závislá pronásledování, a ženskoprávní 

aktivismus, tak nezapadají ihned do tohoto obrázku. (Szepaniková 2004,1). Doba kdy migrace 

byla označována za mužský fenomén, je však dávno zapomenuta a je dnes obecně známo, že 

feminizace mezinárodní pracovní migrace je globálním trendem (srovnej Morokvasic, 2005., 

Oishi 2002). Podle Zlotnik (1998,429-468.), počet ženských migrantek mezi roky 1965 a 

1990 ve světě narostl o 63%, z 35 milionů na 57 milionů a o 8% více než u mužských 

migrantů, což znamená, že v současné době ženy zahrnují většinu mezinárodních migrantů. 

Joly a Reeves (2005,s.6), které se odkazují na International Labour Oragnization (2003). 

uvádí, že od r. 1960 kdy počty migrujících žen, překračujících hranice dosáhl téměř stejných 

čísel jako je počet migrujících mužů, vyrostla ženská mezinárodní migrace pomalu na  49% v 

r. 2000. O čtyřiceti osmi procentech (48%) hovoří také statistiky OECED (2001).12 

                                                 
12 Organization for Economic Co-operation and Development  
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Ženy již také pouze nenásledují své otce a manžele, ale čím dál tím častěji migrují z vlastního 

rozhodnutí a v rámci svých vlastních pracovních kapacit.13
  S nárůstem počtu (samostatně) 

migrujících žen, však narůstá také počet jejich zneužívání a vykořisťování.  Většina z těchto 

žen tak pracuje jako pomocnice v domácnostech, zdravotní sestry, společnice či jako dělnice 

v továrnách a jak  na útěku tak v průběhu svého pobytu v cílové zemi často musí čelit různým 

žensky specifickým problémům. (viz. 4.2.4) 

 

4.2.1. Základní pojmy  

 

Uprchlík.  Podle definice Ženevské úmluvy z roku 1951, je uprchlíkem  “jakákoliv osoba, 

která se kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženského 

přesvědčení,národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické názory 

nachází mimo zemi své příslušnosti a která, vzhledem k tomuto strachu, nemůže nebo nechce 

využít ochrany této země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se nachází mimo zemi 

svého dřívějšího trvalého pobytu a v důsledku takových událostí kvůli tomuto strachu se 

nemůže nebo nechce vrátit.” 

V souvislosti s novými poznatky a zkušenostmi v posledních letech převažuje názor, 

že pojem pronásledování je třeba interpretovat i s ohledem na problematiku příslušností k 

určitému pohlaví. Od r. 1985, kdy Evropský parlament rozhodl, že ženy, které se obávají 

nelidského či krutého zacházení, budou považovány za “sociální skupinu”, na kterou se 

vztahuje Ženevská úmluva, se vyskytlo několik dalších právních dokumentů, směrnicí a 

opatření beroucích na vědomí tuto skutečnost. Mezi nejaktuálnější je možné jmenovat 

například z r.1991,vydání směrnic k ochraně uprchlických žen, organizací UNHCR, 

ustanovení Mezinárodního trestního tribunálu, který je určen ke stíhání zločinů spáchaných na 

území bývalé Jugoslávie do jehož jurisdikce patří i zločiny znásilnění a sexuální násilí stejně 

jako systematické znásilňování, které v některých případech bývá definováno jako zločin 

proti lidskosti, nebo Pekingskou deklaraci a akční program z r. 1995. (Nedělková 2001,s.10-

13) 

 

Migrace.  Ve svém nejširším smyslu je pojem migrace odvozen od latinského migrare 

(stěhovat se ) a poukazuje na všechny lidi, kteří dočasně nebo napořád opouští svůj domov, 

respektive zemi ve které do té doby strávili většinu svého života. Pojem imigrant se užívá pro 

                                                 
13 Filipíny představují největšího vývozce pracovní migrace ve světě z čehož většinu představují ženy. (Jolly, 
Reeves 2005,s.6) 



 32 

označení lidí příchozích a usazujících v nové zemi, pojem emigrant, když chceme zdůraznit 

to, že člověk zemi opouští. Dále rozlišujeme mezi nucenou a dobrovolnou migrací, nebo 

někdy také, mezi ekonomickou a politickou. Mnohé studie zabývající se v současné době 

migrací však toto rozdělení na nucenou a dobrovolnou migraci zpochybňují poukázáním na 

fakt, že “příklady ze skutečného života” ukazují, že většina rozhodnutí k migraci je učiněna v 

důsledku propojení ekonomických, sociálních a politických tlaků a stimulů 14( Jolly, Reeves 

2005, s.9 ) 

 

Gender je sociální konstrukce. Gender není danost či jednou provždy určená role, ale spíše 

proces, ve kterém daná společnost přisuzuje kategoriím pohlaví, různá očekávání, 

symboly,ideály,možné identity a chování, jež pak mají zásadní důsledky pro postavení 

jednotlivce v rodině, na pracovním trhu a ve společnosti jako celku. (Szepaniková 2004a ,s.1) 

 

4.2.2. Migrující a uprchlické ženy ve světle literatury  

 

V průběhu posledních 20 let počet výzkumných prací, které se pokoušejí zakomponovat 

gender do studia mezinárodní migrace výrazně stoupl. ( Szcepaniková 2004a,s.1). Do počátku 

sedmdesátých let dvacátého století byly výzkumy o migraci zaměřeny pouze na migrující 

muže a ženy byly vnímány jen jako pasivní doprovod mužských partnerů či otců. Průlom do 

tohoto trendu zaznamenal až konec sedmdesátých let, kdy především v důsledku druhé vlny 

feminismu čím dál tím více výzkumnic začalo zpochybňovat objektivitu a univerzální platnost 

dosavadních studií, často zcela ignorujících specifické zkušenosti žen či jiných 

znevýhodněných skupin.  

V reakci na dlouhodobé opomíjení žen ve studiu migrace a v politikách národních a 

nadnárodních organizací zabývajících se migrací se začali mnozí výzkumníci zaměřovat 

                                                 
14 Přestože ne-ekonomické důvody bývají hlavním důvodem k útěku v případě většiny uprchlických žen nelze 

ani z nucené  migrace vyloučit ekonomické motivy. Zde se však již dostáváme ke složitější, v současné době 

často diskutované otázce “kde vlastně leží hranice mezi nucenou a nenucenou migrací ?”A lze rozhodnutí 

jedince migrovat zredukovat pouze na ekonomické či politické důvody?” Zajímavou studii na toto téma týkající 

se žen migrujících z Ruska do Madarska po rozpadu Sovětského svazu, je studie od  Angeliny Zueva z r.2000 , 

ve které autorka argumentuje, že tuto migraci nelze spatřovat pouze jako ,nebo hlavně, v pojmech ekonomicko-

politických push-pull faktorů, ale že zde je třeba vzít na vědomí také řadu dalších faktorů ,jmenovitě pak 

migrační politiku ,sociální sít, sociální sít a ekologii, přičemž se tyto faktory mohou u mužů a žen lišit. (Zueva 

2000,s.2) 
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výhradně na téma migrující ženy. V současné době jde ovšem již o překonaný trend a mnozí 

autoři i autorky tvrdí že, skutečně senzitivní studie si klade za cíl pochopit zkušenosti 

migrujících mužů i žen a zdůrazňují, že gender je třeba chápat jako vztahovou kategorii. 

“Těžko můžeme pochopit, jak se mění genderové role migrujících žen, bez toho abychom 

věnovali pozornost také mužům v jejich okolí.” (Szcepaniková 2004,s.3)  

Kromě dnes již velmi rozšířené právnické literatury zabývajících právním postavením 

uprchlických žen, gendrově podmíněnou persekucí, násilím páchaném na ženách (například 

dokumenty a směrnice EU, OSN,UNHCR) a literatury zaměřující se na migrující ženy z 

pohledu psychiatrie a lékařství, přináší sebou přijetí gendrově senzitivní optiky na výzkum o 

migraci nová zajímavá témata i pro sociologii a antropologii. Literatura produkována v rámci 

těchto dvou vědních oborů se zaměřuje zejména na dvě tematické oblasti:  

Za prvé jde o studie zaměřující se na dva široké aspekty společenského postavení 

(statutu) žen, který se následkem migračního procesu může změnit. Prvním aspektem je zde 

postavení, které zaujímají migrující ženy v rámci své rodiny. Studie poukazují na to, že pro 

některé ženy, migrace může znamenat vzestup sociální mobility, ekonomické nezávislosti a 

relativní autonomie, nebo v opačném případě propad do ještě větší marginalizace. Druhým 

aspektem je důsledek přechodu z jednoho gendrově stratifikačního systému do druhého. 

(Boys and Grieco 2003,s.6).  

Za druhé jde o studie, které hovoří o fenoménu, kdy se migrantky stávají jakýmisi 

mezníky pro definování etnické či kulturní specifičnosti imigrantské komunity. Míněna je zde 

například praxe zahalování, mrzačení ženských genitálií apod., které si migranti přináší do 

Evropy. Szcepanikova 2004,s.4) uvádí například tyto studie (Abdulrahim,1993., Anthias a 

Yuval-Davis, 1992: Mezi další zajímavé studie můžeme jmenovat například sborník " On the 

move! Gender and Migration: Crossing borders and schifting bounderies", z r.2002, od 

autorek Morokvasic,M., Erel,U.,Shinozaki,K.,nebo zajímavou studii zkoumající komunikační 

situaci mexických imigrantských žen v USA, od May Relano Pastor (2001)  

 

V Belgii se téma migrace netěší ve srovnání například se sousedním Nizozemskem, velké 

pozornosti. Studie na téma gender a migrace a konkrétněji pak uprchlické ženy nejen v 

belgických Flandrech pak chybí téměř úplně.  

Mezi nejznámější a téměř jedinou autorku zabývající se touto tématikou patří Judith 

Vink, autorka práce (“De Leefsituatie en maatschappelijke positie van vrouwelijke 

vluchtelingen in Belgie (“Životní situace a společenské postavení uprchlických žen v Belgii”), 

která v r.2001 uskutečnila kvalitativní výzkum na základě čtyřiceti hloubkových 



 34 

polostrukturovaných rozhovorů s uprchlickými ženami a jejíž články na toto téma se objevili 

v několika odborných časopisech. Výzkum Judith Vink se zakládá na “topic analysis” , 

tématické analýze podle tzv.Westerovy metody a z perspektivy gender se snaží zodpovědět  

klasické otázky jako jsou například důvody útěku, první dojmy, hledání zaměstnání, přátelský 

okruh, atd. Z těch méně obvyklých otázek  Vink zajímalo například jakým způsobem se pod 

vlivem migrační a integrační zkušenosti změnil partnerský vztah a rodinný život uprchlických 

žen se kterými hovořila, nebo zda zaznamenali nějaké rozdíly ve výchově dětí oproti 

modelům výchovy existujícím v jejich zemi původu. Druhá část výzkumu se obrací směrem k 

oficiálním institucím, zabývajícími se uprchlickou tematikou.Vink zde na základě 

strukturovaných rozhovorů zjišťuje, zda tyto organizace věnují specifickou pozornost 

uprchlickým ženám a to jaké změny v otázce zlepšení situace uprchlických žen pokládají za 

nutné.   

Kromě této studie pak v Belgii v poslední době vyšlo také v rámci jednotlivých 

organizací zabývajících se tematikou uprchlictví či gender, emancipací a rovnými šancemi 

žen, několik brožur. Jako příklady lze uvést například  brožuru Vrouwelijke vluchtelingen in 

Belgie (Uprchlické ženy v Belgii) vydanou r 2002 sdružením RoSa, nebo brožuru “De 

asileprocedure vanuit genderperspektief. Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling 

van vrouwelijke asielzoeker”( Azylová procedura z perspektivy gender Směrnice a 

doporučení pro jednání s ženskými uprchlickými žadateli o azyl) poukazujících na gender 

specifické problémy při azylové proceduře apod., která Holandsky mluvící ženská rada 

(Nederlandtalige vrouwenraad ad hoc) vydanou r. 1997 pracovní skupinou “uprchlické ženy”. 

 Jednu z zajímavých novějších studií, je práce., Liefs een gewoon huwelijk? Creatie en 

conflict in levensverhalen van jonge migrantenvrouwen (Nejlépe normální manželství? 

Kreace a konflikt v životních příbězích mladých migrantských žen.) od Kristel Luyckx (2000). 

Výchozím bodem této studie tvoří patnáct životních příběhů svobodných, mladých žen 

tureckého původu. Na základě tohoto biografického materiálu pak autorka autorka ukazuje, 

jaký obsah dávají v rámci migračního kontextu tyto mladé ženy volbě partnera, manželství a 

vztahům muž-žena. Konkrétně se zaměřuje na to, jaký význam tyto ženy přisuzují některým 

ústředním konceptům jako panenství, autonomie versus heteronomie a iniciace partnerská 

versus iniciace rodičovská.  

4.2.3.  Proč utíkají? Uprchlické motivy žen. 

 

Důvody a způsoby porušování lidských práv nebývají vždy genderspecifické.  Ženy bývají 

často pronásledovány ze stejných důvodů a stejným způsobem jako muži. Vedle toho však 



 35 

bývají ženy pronásledovány také kvůli svému “ženství”, kvůli tomu že jsou ženami, tj. 

“žensky specifickým způsobem“. Můžou se setkat například s mrzačením, znásilněním 

jakožto vojenskou zbraní, ukamenováním kvůli (domnělé) nevěře, nucenému sńatku, vraždou 

v důsledku pomsty apod. Sarah Scheepers (2003,s.7) v tzv.“fact sheet“ vydaném sdružením 

RoSa15 genderspecifické důvody útěku rozčlenily do následujících kategorií. 

 

a) Účast na klasických akcích odporu. Pro mužské uprchlíky, je toto často hlavní a přímý 

motiv. Zatímco v případě žen tento důvod jako přímý důvod k útěku platí spíše pro 

menšinu. 

b) Nepřímá politická účast se vyjadřuje například mytím oblečení pro rebely, ukrýváním 

oponentů režimu, ošetřování lidí nebo šíření pamfletů. Jiná role jim vzhledem k jejich 

sociálnímu statutu často není umožněna. Často se stává, že takto spíš než dobrovolně 

činí více ze strachu o sebe a své děti, které tímto chrání. 

c) Závislé pronásledování. I přes své společenské postavení a sociální statut v zemi 

svého původu, která jim znemožňuje být politicky aktivními, jsou ženy často oběťmi 

závislého pronásledování. Toto znamená, že jsou pronásledovány kvůli aktivitám 

svého manžela či jiných příbuzných. Jak vláda tak rebelové často užívají například 

znásilňování nebo jiné formy násilí jakožto zbraň k intimidace a donucení. Problémem 

zde je, že pokud je někdo pronásledován ve smyslu Ženevské Omluvy, nejsou 

manželský partner, rodiče, bratři a sestry, děti či jiní rodinní příslušníci automaticky 

uznáni za uprchlíky.16 

d) Pohlavní diskriminace a sexuálně specifické násilí. 

e) Sexuální násilí. 

f) Kategorii, která není zmiňována v žádných brožurách ani studiích, ale která se 

objevuje v mé práci je kategorie, kterou jsem pracovně nazvala “uprchlická žena-

matka”. Často se totiž stává a ženy, se kterými jsem vedla rozhovory, jsou toho 

názorným příkladem, že uprchlické ženy opouští svou rodnou zemi nejen kvůli sobě, 

                                                 
15 sdružení RoSa bylo založeno r.1978 v belgických Flandrech a složí jako  dokumentační místo informující o 

rovných příležitostech , emancipaci a ženských studiích. 
16 Nederlandtalige vrouwenraad ad hoc, werkgroep “vrouwelijke vluchtelingen” De asilprocedure vanuit 

genderperspektief. Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van vrouwelijke azylzoeker, Brussel,1997. 

( Nizozemsko jazyčná rada žen ad hoc, pracovní skupina  “uprchlické ženy “ Azylové řízení z perspektivy 

gender . Směrnice a doporučení ohledně jednání s ženskými žadatelkami o azyl , Brussel 1997., ) 
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ale také kvůli svým dětem, nebo dokonce pouze kvůli nim, jako například Parka která 

odešla z Iránu před strachem z narukování synů do války. 

 

4.2.4. Genderspecifické problémy uprchlických žen  

 

Žensky specifické nebývají pouze důvody k pronásledování žen a důvody k jejich útěku, ale 

také problémy, kterým v jeho průběhu musí čelit a problémy se kterými se setkávají v 

uprchlických táborech a následovně i ve snaze začlenit se do nové společnosti. Tyto problémy 

lze rozdělit o následujících kategorií: 

 

a) na útěku: uprchlické ženy jsou velmi zranitelné při samotném útěku. Často bývají 

rodiny rozdělovány a pak je tomu tak, že žena nese zodpovědnost za děti a vydává se s 

nimi na útěk sama. V tomto případě žena často bývá vystavena riziku (sexuálního) 

násilí. (Jolly,Reves  2001,s.17) 

b) Při azylovém řízení: uprchlické ženy často přicházejí ze zemí, kde zastávají druhořadé 

postavení. To často bývá důvodem jejich nedostatečného vzdělání a malé či žádné 

zkušenosti s veřejnými institucemi, právem, apod. Jakmile se jednou dostanou do 

Belgie, může jim to způsobovat problém v rámci azylového řízení. (Scheepers 

2001,s.7)“Žadatelky často pocházejí ze zemí , jejichž kulturní a společenské normy definují ženskou 

roli péčí o rodinu a domácnost. Tato zkušenost může v nové životní situaci vést k neschopnosti 

samostatně jednat, komunikovat s představiteli hostitelské společnosti, zajistit si přístup k službám, 

uplatnit se na trhu práce, či aktivně prosazovat svá práva” (Szcepaniková 2002,s.15). Při 

azylovém řízení je pro ženy dále také důležité jestli interview vede muž či žena, 

(popřípadě jestli tlumočí muž či žena) Uprchlické ženy, které se staly obětí sexuálního 

násilí, mívají (někdy i z důvodů kulturního pozadí) strach o těchto věcech hovořit. 

Často bolestivé vzpomínky na náhlý a nebezpečný útěk vůbec představují pro ženu 

problém, pokud o nich má mluvit s autoritami. Dalším faktem je také to, že rozhovory 

s ženami se odehrávají teprve po té, co již byl uskutečněn rozhovor s jejich manžely a 

většinou také bývají daleko kratší. (Vink a Windenhuis , 2001 s.5) 

c) Pobyt v přijímacím středisku: i v průběhu pobytu v přijímacích střediscích se ženy 

potýkají s žensky specifickými problémy. Zvláště jde-li o ženy svobodné a vdovy, s 

dětmi či bezdětné. Jako příklad lze uvést: obtěžování mužskými obyvateli center, 

nedostatek soukromí a hygieny, problémy přizpůsobování se u dětí, napjetí v 

partnerském vztahu a zdravotní problémy. Ženy jsou obecně velmi ostražité a mají-li o 
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svých těžkostech mluvit se zaměstnanci center (zejména pokud jsou pracovníky muži) 

projevují ostych a tendenci k tomu držet se v pozadí. Problémem bývá také ženská 

prostituce uvnitř i mimo přijímacích středisek ve snaze získat peníze a „něco navíc” 

pro sebe a své děti (Vink a Windenhuis, 2001 s. 6) 

d)  Přístup ke vzdělávání. Při přístupu uprchlických žen ke vzdělávání bývá často 

důležitým faktorem tradiční rozdělení rolí mezi mužem a ženou. Při příchodu do 

cílové země bývá často v uprchlických rodinách rozhodnuto, že jako první se půjde 

vzdělávat či hledat práci muž, zatímco žena na sebe vezme starost o děti. Nicméně i 

tak, dříve nebo později, ženy naleznou cestu do vzdělávacího procesu, ačkoliv často 

předčasně odpadají z důvodů zdravotních problémů, těhotenství či nedostatku 

možností dětského hlídání. (Scheepers, 2003 s.7) 

e) Příležitosti na trhu práce. Dostatek pracovních příležitosti také často představují větší 

problém pro ženy než pro muže. Oba se setkávají s velkými těžkostmi s hledáním 

práce buďto z důvodu nedostatečné znalosti jazyka azylové země, nedostatku 

(uznaných) diplomů, nebo kvůli diskriminaci ze strany zaměstnavatele. Možnosti pro 

ženy, týkající se nalezení práce jsou ve skutečnosti, s výjimkou uklízení, však ještě 

více omezené. Účastí na vyšším vzdělávání se zvyšuje možnosti žen pracovat v 

administrativě.(Vink ,Windenhuis, 2003 s. 6) 

f) Napětí v partnerském vztahu. Odpadnutím podpůrné sociální a rodinné (vztahové) sítě 

se členové uprchlických rodin stávají odkázaní sami na sebe. Vzhledem k často 

zásadním změnám v rozložení mužských a ženských rolí, vyvstávají v partnerských 

vztazích často problémy. Mužští a ženští uprchlíci navíc své zážitky zpracovávají 

totálně odlišným způsobem. Muži často mývají velký problém s přijetím toho, že již 

nejsou živiteli rodiny, nebo s tím, že musí žít z podpory a v mnoha případech jim 

navíc dělá problém mluvit o tom se svou partnerkou. Uprchlické ženy naopak mají 

větší potřebu sdílet své zážitky s někým druhým. Výjimkou není ani to, že ženy bývají 

svými manželi fyzicky napadány či vážně týrány. V tomto případě je žena přeložena 

do „uprchlického domu „ (Vluchthuis) či jiného přijímacího střediska (RoSa). Změna 

tradičních ženským a mužských rolí může v některých případech vést ženě i k užitku a 

zlepšit její postavení jak ve společnosti tak potažmo i v domácnosti.(Jolly,Reves 

2001,s.18) 

g)  Výchova. Uprchlické ženy jsou „motorem“ integračního procesu svých rodin 

vzhledem k tomu, že nesou zodpovědnost za výchovu dětí. Toto znamená starost 

navíc, která představuje největší zátěž především pro matky samoživitelky. Uprchlické 
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ženy při výchovném procesu musí čelit  novým výzvám, jako například naučit se 

zacházet s kulturními rozdíly, problémy v chování dětí způsobené zkušeností 

útěku,finanční problémy, nedostatek informací o možnostech volnočasových aktivit 

dětí a nedostatek možností dětského hlídání a mají proto na tomto poli potřebu 

podpory, informací a výměny, která se jim ne vždy v dostatečné míře 

dostává.(Scheepers 2003,s.8) 

h) Podpůrná sociální vztahová sít. „Odchodem ze země původu, ženy často ztrácejí 

podpůrnou sít rodiny, přátel či komunity, která by za normálních okolností mohla být 

zdrojem jistoty a bezpečí, pomohla by ženě s péčí o dítě a domácnost a zabránila 

jejímu propadu do sociální izolace.” (Szcepaniková 2002,s.15). Ztrátou podpůrné 

sociální vztahové sítě a starostí o děti, jsou ženy často více než muži ohroženy 

propadem do sociální izolace. Okruh přátel uprchlických žen a zejména pak těch, které 

do hostitelské země přišli teprve nedávno, je často omezený. Budování přátelských 

vztahů s lidmi ze země svého původu ani s místním obyvatelstvem není evidentní. 

Nicméně kontakty jako takové jsou pro uprchlické ženy velmi důležité nejen z důvodů 

možnosti procvičování jazyka, ale také pro to, aby mohli spolusdílet své zážitky a 

získávat doporučení a informace o novém soužití.(Scheepers 2003,s.8) 

i) Nutnost “ženských spolků“. Ačkoliv uprchlické ženy pochází z často rozdílných 

regionů, zkušenosti, jimiž si během a po svém útěku prošli, bývají podobné. Velmi 

mnoho žen vyslovuje potřebu mluvit o těchto věcech s jinými ženami, ať s 

uprchlickými tak s autochtoními. Příklady témat jsou výchova dětí, partnerský vztah a 

výměna praktických informací ohledně všech možných aspektů nového soužití. Díky 

svému kulturnímu pozadí, zažívá mnoho žen ostych, mají-li o svých zážitcích hovořit 

v přítomnosti mužů. Kontakty s jinými ženami jim poskytují pocit sounáležitosti a 

dodávají jim pocit většího sebevědomí. Specifická nabídka pro uprchlické ženy, kdy 

se mohou setkat nejen s jinými uprchlickými ženami, ale s ženami vůbec, je tedy 

potřebná. (Scheepers 2003,s.8) 

j) Zdravotní péče. Ženy mají specifické nároky na zdravotní péči, která jim může být v 

hostitelské zemi jen obtížně dostupná ( například pravidelné gynekologické vyšetření.) 

Také  období po těhotenství a těsně po porodu představuje pro ženy období, kdy 

bývají obzvláště zranitelné a do značné míry také závislé na pomoci svého okolí, což 

může být příčinnou jejich diskriminace a zneužívání. Kromě toho bývají tehdy také 

často vystavovány problému nevhodné či nedostatečné stravy a zdravotní péče.  

(Szcepaniková 2002,s.15) 
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k) Stigmatizace a stereotypizace. Ačkoliv si uprchlické ženy ve svých životech již 

lecčíms prošli a ve svém novém domově se snaží začlenit do nového spolužití, bývají 

stále mnohými lidmi nespravedlivě posuzovány a nahlíženy v pojmech stereotypů.  

Podobně , jako v jiných společnostech, tak i v Belgii totiž dochází ke stigmatizaci 

uprchlických, že a uprchlíků obecně.  Většina Belgičanů je toho názoru, že uprchlíci 

do Belgie přišli z důvodu,aby zde profitovali na výhodném sociálním systému.(Van 

Gorp 2003,p.5). Nejčastěji rozšířenými mýty o uprchlických ženách obecně jsou ty, že 

imigrantky a uprchlické ženy manipulují systém, aby se do země dostali, že jsou 

“barevné”, nemluví jazykem hostitelské země a vůbec že jsou nevzdělané, že jsou v 

hostitelské zemi proto,aby dělaly podřadné práce, které by její občané nedělali, že mají 

velké rodiny, nejsou feministka  ale naopak, že jsou více feminní, sexuálně 

dostupnější, podřízené  a “žhavější” do domácích prací a v neposlední řadě, že jde 

vesměs o  profitérky, parazitující  na státním sociálním systému nebo naopak ženy 

které berou lidem z hostitelské země jejich práci. ( CRAW, 2003) 
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5.  Nástin belgické migrační historie a azylové politiky Belgie 

 

5.3.1.  Úvod 

 

„Belgie se v průběhu času stala zemí s permanentní imigrací. Tato imigrace nejen že  

napomohla obnovit rovnováhu mezi počtem mladých a starých Belgičanů,ale přispěla také 

k diversifikaci belgické společnosti, která se tak v současné  době stala sociální  a kulturní 

mozaikou identit, skutečnou neustále se obnovující multikulturní společností . Je třeba mít na 

mysli, že ať  už se její imigrační politika zpřísní jakkoliv, Belgie bude nadále destinací pro 

žadatele o azyl a imigraci , neboť lidská mobilita je klíčem k rapidně se globalizujícímu 

světu.“ 

( Martiniello& Rea, 2003 ). 

 

V rámci své existence Belgie zaznamenala různé migrační vlny. Se svou liberální ústavou, 

kulturním životem a sociální stabilitou, disponovala pro migranty silnou přitažlivou silou od 

„nepaměti“. Již v r.1950 (kdy Belgie slavila teprve 70 let své existence) žilo v Belgii  kolem 

200 000 cizinců, pocházejících většinou z okolních zemí.To byl ale, teprve začátek. Největší 

přílivová vlna, měla ještě přijít. Stalo se tak po druhé světové válce v podobě pracovní 

migrace. Původně pouze skrze kvóty, od r.1965 také individuálně, nacházeli Španělé, Italové, 

Turci a Marokánci, na doporučení Belgického státu cestu do Belgie a jejích dolů. Tato 

imigrační vlna byla oficiálně ukončena rokem 1974 , kdy Belgie oznámila „immigratiestop“, 

tj. stop - migraci. Tato migratiestop (stop migraci) , je aplikována  dodnes ,ale dalece od 

absolutna.  Dostat se do Belgie jakožto „ne-člen“ EU, legálně, můžete pěti způsoby : jako 

turista ( s či bez víza), jako „volg-migrant“ – následující migrant (v rámci sdružení rodin), 

jako zahraniční student, jako pracovní migrant a jako  žadatel o azyl.17 Právě na poslední 

možnost se soustředí tato práce. 

 

5.3.2. Statistické údaje 

 

Počet žadatelů o azyl klepajících na „belgické dveře“, výrazně vzrostl  během osmdesátých  a 

zejména pak během devadesátých let 20.století. Dle Generálního komisařství pro uprchlíky a 

lidí bez státního příslušenství (CGVS)  registrovala Belgie r.1990, 12 894 žadatelů o azyl. 

                                                 
17 Geschiedenis van de Migraties (Dějiny migrací). Centrum voor elijkheid van kansen en voor 
rasismebestrijding 2005,s.6 
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Toto číslo nepřestalo narůstat až do r.1993, kdy dosáhlo vrcholu 26.414 žádostí. Mezi lety 

1994-1997 , se žádosti o azyl pohybovaly mezi 11.000 a 14.000 žádostmi za rok. – 42.691 

žádostí.18 

V r.1998 přišel nový vrchol o 22.126 žádostech, v r.2000 již toto číslo činilo téměř 

dvojnásobek Od r. 2001 však Belgie zaznamenala další pokles , který trvá dodnes . 

V současné době v Belgii žije přibližně 1.000.000 cizinců, z čehož uprchlíci tvoří  přibližně 

7,5 %. Nejvíce uprchlíků a žadatelů o azyl pochází z těchto zemí: Rusko (2.166), ex 

Jugoslávie (1.409), Alžírsko (1.311), Irán (977), DR. Congo (882), Slovensko (722), Turecko 

(668), Rumunsko (634), Albánie (597) a Sierra Leone (527) .Uprchlické ženy jsou nejčastěji z 

Kosova (33%), ex Jugoslávie (33%), Konga (49%), Rumunska (36%), Slovenska (47%), 

Arménie (39%), Rwandy 51%), Ruska (40%) Ukrajiny (33%) a Albánie (37%).(DVZ,2005)19 
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Tabulka 1: Počet žadatelů o azyl za rok v Belgii, od r. 198120 

 

 

Statut uprchlíka se každý rok podaří získat 510% žadatelům.
21

 Principielně, ti kteří ho nezískají, 

jsou nuceni zemi opustit. Někteří tak činní, ať již z vlastního souhlasu či za asistence policie, 

                                                 
18  Významnou část těchto ukazatelů vysvětlují, konflikty v bývalé Jugoslávii, spolu s přílivem žadatelů 

z bývalého Sovětského Svazu, Předního východu  a východní Evropy. 
19 DVZ je zkratka pro Dienst voor Vreemdelingenzaken ,tj.Služba cizineckých věcí,na jejíchž internetových 
stránkách www.fedasil.be lze najít užitečné statistické informace týkající se nejen azylové a uprchlické 
problematiky 
20 2006=leden-červen/ pramen: DVZ, www.fedasil.be/nl/home/asylum? 
21 V České republice se toto číslo pohybuje mezi 1-3% a například v roce 2005 bylo azyl udělen 251 osobám z 

4021.(1,6%), viz. Český statistický úřad, www.czo.cz 
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jiní se rozhodnou zůstat v Belgii ilegálně. Během devadesátých  let belgické autority 

každoročně, na individuálním základě spíše než skrze širší legislativní kampaň, legalizovaly , 

něco přes 1000 „bezpapírových cizinců“.(Martiniello & Rea,2003) 

Systém se potýkal s mnoha výzvami zejména v září r.1998, kdy Belgie procházela 

hektickým obdobím skandálů a lidských dramat. Mladá nigerijská žena Sémira Adamu jejíž 

žádost o azyl byla zamítnuta, zemřela udušením, při jejím vyhoštění ze země belgickou 

policií. Toto mělo za následek rezignaci ministra vnitra a  upoutání  pozornosti belgické 

veřejnosti směrem k situaci mnoha „bezpapírových cizinců“. Následovala protestní akce, 

v rámci které cizinci bez papírů, okupovali kostely a držely hladovky s cílem dosáhnout 

legalizace svého statutu. Toto hnutí se záhy rozšířilo nejen po celé Belgii ale i do některých 

jiných zemí (a v menším měřítku trvá do dnešní doby).  Pod tímto tlakem nová vláda 

zorganizovala legalizační kampaň, kterou zahrnula do  nové imigrační politiky, jejíž hlavní 

body byli načrtnuty ve vládní deklaraci r. 1999 a uvedeny v platnost v prosinci téhož roku. 

První fáze této legalizační kampaně trvala tři týdny . Počínaje lednem r. 2000, předali 

kandidáti na legalizaci své formuláře se žádostmi autoritám v místě svého bydliště. Na konci 

měsíce se  počet podaných formulářů pohyboval kolem 36 000, přičemž nejčastějšími žadateli 

byli dvě Kongolésané a Marokánci. Konečné číslo lidí dosáhnuvších své legalizace není zatím 

známo ,neboť proces  trvá dodnes.22 

 

5.3.4. Zákonná úprava 23 

 

V posuzování toho kdo bude uznán, jako uprchlík se Belgie odkazuje stejně, jako ostatní 

země které jsou členy EU, k Ženevské Úmluvě OSN z roku 1951. Základním předpisem 

upravujícím azylové řízení v Belgii, stejně jako kompetence azylových úřadů, je zákon o 

azylu z prosince r. 1980. 

a) Azylové orgány  

 
Azylové řízení probíhá v rámci těchto třech úřadů: de Dienst van Vremdelingenzaken (DVZ) 

– Služba cizineckých věcí, het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen  

                                                 
22 Geschiedenis van de Migraties (Dějiny migrací). Centrum voor elijkheid van kansen en voor 

rasismebestrijding 2005, s.7. 
23 Informace k této kapitole jsem čerpala  z brožury vydané r. 2001Ministerstvem vnitra nesoucí název „Asie in 

Belgie“ (Azyl v Belgii) 
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( CGVS) – Generální komisařství pro uprchlíky a občany bez státního občanství, Vaste 

Beroepscommisie voor Vluchtelingen (VBV)- Stálá pracovní komise pro uprchlíky. 

 

b) Průběh azylového řízení 

 
Od podání žádosti o azyl po konečné rozhodnutí týkající se statutu uprchlíka probíhá proces v 

několika krocích:  

 

- Vlastní podání žádosti o azyl 

- Ustanovení země zodpovědné za projednání této žádosti 

- V případě že touto zemí je Belgie následuje prozkoumání opodstatněnostii žádosti 

Službou cizineckých věcí. ( Dienst Vreemdelingenzaken-DVZ ).24  Pokud odpověď 

zní kladně, tak může žadatel o azyl čekat na výsledek tohoto zkoumání  v Belgii( 

takzvané zkoumání “ten gronde”,tj “na místě”). 

-  Prozkoumání na místě ( “Het onderzoek ten gronde”) , při kterém v první instanci 

Generální komisařství pro uprchlíky a občany bez státního příslušenství ( het 

Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en de Staatloze -CGVS ), zkoumá jestli 

statut uprchlíka může či nemůže být uznán.25 Prozkoumání v druhé instanci je možné 

přes Stálou pracovní komisi pro uprchlíky (Vaste Beroepscommisie voor 

Vluchtelingen-VBV.) 

                                                 
24 add.3. Zkoumání opodstatněnosti  spodčívá v uskutečnění pohovoru s žadatelem o azyl, který musí prokázat, 

že jeho žádost je opodstatněná a že nepobýval více než tři měsíce v jiné zemi, kde mu nehrozili obavy o život. 

Žadatel o azyl, který neovládá ani jeden z jazyků azylového řízení ,jimiž je holandština nebo francoužština, má 

práva zažádat o tlumočníka Jazykem procesu (“procesní jazyk”) však zůstává jeden ze dvou úředních jazyků 

země, holandština či francoužština, což znamená, že veškeré psané dkoumenty (například písemné zprávy s 

rozhodnutím apod.) jsou v jednom z těchto jazyků  (!). Negativní rozhodnutí znamená nutnost opustit zemi a lze 

se proti němu  odvolat (do 1-3 pracovních dnů)  u CGVS, která žádost opětovně posoudí. Pokud je i toto 

rozhodnutí negativní lze se do 30 dnů odvolat u Státní rady (Raad van State). Státní rada (Raad van State) je 

právní orgán, kde můžete nechat zkontrolovat jestli řízení  proběhlo podle práva. Pokud je rozhodnutí o 

Ontwankejikheid nebo rozhodnutí CGVS positivní následuje  Prozkoumání na místě (Het onderzoek ten gronde 

). 
25 ad.4. Prozkoumání na místě (Het onderzoek ten gronde) , spodčívá v uskutečnění druhého, podrobnějšího 

intervieuw , kdy mohou být předvoláni i určití svědci. Při uznání politického azylu je dotyčnému 

žadately/žadatelce do měsíce vystavena tkzv.”uprchlická karta”.Proti negativnímu rozhodnutí se lze odvolat u  

Stálé pracovní komise pro uprchlíky (VBV) nebo u Státní rady (RDS) 
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Podle nového zákona z r.2006, bude fáze “Zkoumání opodstatněnosti” zrušena a tímto i 

drasticky omezena role DVZ (Služby cizineckých věcí, Dienst van Vreemdelingenzaken). 

Také by mělo dojít k zřízení Administrativního soudu  de Raad voor 

Vreemdelingenbewestigingen ( Rada pro potvrzení uprchlíků?) a k zavedení subsidiárního 

ochranného statutu26 ,dle směrnic EU pro osoby které nespadají pod kritéria Ženevské 

dohody, ale přesto mají potřebu mezinárodní ochrany. 

c) Záchytná centra ( Opvang centra ).27 

 

Federální veřejnost a Červený kříž, disponují pěti “uzavřenými” a čtyřiceti dvěma 

“otevřenými” přijímacími a pobytovými středisky, která jsou rozmístěna po celém území 

Belgie  a poskytují tisíce míst. Tato střediska zajišťují přístřeší, jídlo, lékařskou péči a sociální 

a administrativní asistenci , nikoliv však finanční pomoc. Podle tzv.”spreidingsplanu” OCMW 

, tj.plánu o rozmístění,  je každá obec povinna přijmout na svém území určitý , zákonem daný, 

počet žadatelů o azyl .  

 

d) Možnost zaměstnání 

 

Žadatel o azyl smí v Belgii pracovat pouze tehdy, když je jeho žádost prohlášena za 

přípustnou . V tom případě je výdělečná činnost pouze na základě tzv. Dočasného „připuštění 

k zaměstnání“ (Voorlopige toelating tot Tewerkstelling - VTT) o které musí u VDAB 

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling)28 či jiné podobné instituce zažádat přímo 

zaměstnavatel, který má zájem vás zaměstnat. Teprve uprchlíci, kteří jsou uznaní, nepotřebují 

pracovní povolení a mohou pracovat (toto platí od r. 1999). V nově přijatém zákoně o 

azylovém řízení z tohoto roku (r. 2006) nebyla otázka přístupu na pracovní trh zatím 

                                                 

26
 subsidiarita/princip subsidiarity - princip, který má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže    

občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie 

nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto 

opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni;  

27  V českém kontextu užíváme pojmy : přechodné útočiště ,kterými může být ayzlové zařízení, přijímací 

středisko, pobytové a integrační středisko 

 
28 VDAB je Vlámský pracovní úřad,viz.www.vdab.be 
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projednána. Záměrem je poskytnout žadatelům o azyl přístup na pracovní trh po prvním roce 

v azylovém řízení, nebude-li mezitím rozhodnuto ze strany CGVS nebo RVV jinak.29 

 

e) Finanční podpora 

  

Od ledna r.2001 již nedostávají nově příchozí žadatelé o azyl během tzv.otvankelijkheidsfase 

(fáze zkoumání opodstatněnosti )jejich azylového řízení žádnou finanční podporu a jsou  

zaopatřováni lokálními azylovými centry na základě formule  “postel-koupel-chleba”. V 

novém zákoně z r. 2006 je toto stanovisko potvrzeno tím, že dle jeho znění je žadateli o azyl v 

průběhu celého azylového řízení poskytována pouze materiální pomoc. Změna je pouze v 

tom, že bylo ujednáno, že tato podpora v průběhu času bude evaluovat. 

 

5.3.5..  Uprchlické ženy v Belgii 

 

Jak již bylo řečeno výše, celkový počet migrujících žen ve světe se v r. 2001 pohyboval 

kolem čtyřiceti osmi procent. (48%)  Toto číslo zahrnuje jak nucenou tak dobrovolnou 

migraci. Pokud se ale zaměříme na migraci nucenou, dojdeme k překvapivě vysokému číslu, 

neboť z téměř 26 milionů uprchlíků ve světě přestavují ženy a děti téměř 21 milionů, což je 

neskutečných 80%.30 

Také v Belgii od  ledna r.1995 Vysoký komisař pro uprchlíky a lidi bez domova 

(Comisariaat Generaal voor Vluchtellingen en Staatlozen) ve svých informačních databázích 

systematicky registruje dělení uprchlíků dle pohlaví . Z těchto databází vyplývá, že v průměru  

35 % žádostí o azyl je v Belgii podáváno ženami. Znamená to tedy, že každý třetí žadatel o 

azyl v Belgii je žena.31 (Scheepers 2003,s.9) 

 

 

                                                 
29 V ČR mohou žadatelé o azyl pracovat  po prvním roce ode dne zahájení řízení o udělení azylu n základě 

povolení k zaměstnání, které vydávají příslušné úřady práce. Kromě tohoto povolení musí zadat o povolení 

k zaměstnání cizinců i zaměstnavatel. ., viz. Zákon č.325/1999 Sb., ve zenění zákona č.2/2002 Sb., o azylu. 
30  The Beijing paltform for action, UN 1995, Jolly, 2005, str.16 
31  Mezi  deset zemí s největším počtem  azylových žádostí podaných ženami od r.1998, patří  Kosovo (33%), 

Jugoslávie(33%), Ukrajina(33%), Rumunsko(36%), Albánie(37%), Arménie(39%), 

Rusko(40%),Slovesnko(47%), Kongo(49%) a Rwanda(51%). (Scheepers,2003 s.9)V České Republice podle 

statistických přehledů,ročně podává přibližně 20% žen vlastní návrh na zahájení řízení o udělení azylu. Za 

posledních dset let získalo v C.R. 36,5% žen azyl v Č.R.” Nedělková,200?) 
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6. Uprchlické ženy v Belgii- narativní přístup 
 
 
6.1. Parka  
 

6.1.1. První dojmy a obecné poznámky 
 
Co mě na první dojem zaujalo na Parčině vyprávění je především to , že Parka je skutečně 

výbornou vypravěčkou. Nejen, že vyprávěla téměř dvě a půl hodiny bez přerušení, ale její 

vyprávění je navíc i sourodné, plastické a  prokládané mnoha historkami. Zdá se , že si Parka 

vzala k srdci bratrova slova o tom, že by měla o svém dobrodružném životě napsat knihu . 

Některé pasáže z jejího vyprávění totiž budí dojem jakési “předpřipravenosti”,  jakoby je už 

měla “napsané ve své hlavě” a vyprávěla je již nesčetněkrát. V žádném případě tím však nijak 

nechci zpohybnovat autentičnost Parčina vyprávění, pouze jsem chtěla poukázat na to, že 

Parka je právě jedním z těch lidí, kteří skutečně “myslí v příbězích“, a kteří na presentaci sebe 

a svého života mají spoustu takovýchto příběhů “v rukávě”.  

 

6..1.2.  Transformativní zkušenosti – jednotlivá období 

 

Nejprve se tedy stejně, jako v ostatních případech, podíváme na “hlavní periody” Parčina 

života tak, jak se objevující v jejím vyprávění, a kterých jsem zde po jeho podrobném 

přečtení, rozlišila pět:  

 

I) Období kdy Parka žila v Iránu, kde pracovala v kadeřnictví, měla byt a auto 

II) Období r. 1987, kdy Parka byla na útěku z Iránu do Belgie přes Turecko 

III) Období v r.1987 od Parčina příchodu do Belgie, přes její tříměsíční pobyt v 

azylovém zařízení Petit Chateau 

IV) Období mezi lety 1988-2000 ,kdy Parka 12 let žila ve vesnici L.(a kde měla 

první zkušenosti s rasismem) 

V) Období od r. 2000 do současnosti, kdy se Parka přestěhovala do většího 

města Roeselare a navázala partnerský vztah s Belgičanem 
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I. Život v Iránu 

Parka pochází z velké rodiny, jejíž je, jak často zdůrazňuje, nejmladším členem.Má tři bratry 

z čehož jeden žije v Německu a dvě sestry, z nichž jedna žije v U.S.A. Tatínek zemřel, když jí 

bylo čtrnáct let a maminka, když  čekala své druhé dítě.  V Iránu kde bydlela v hlavním městě 

Teheránu, nejprve vystudovala na střední škole ekonomii a posléze se vyučila v oboru 

kadeřnice - kosmetička.  Brzy si pak našla práci v kosmetickém salonu a pořídila  vlastní auto 

a byt. Parka také byla v Iránu vdaná a s mužem měla dva syny Mahmeda a Saida , ale v r. 

1986 se (z mě neznámých důvodů) rozvedla. V době kdy Parka žila v Iránu, byl u moci 

Chomejního režim, který kromě jiného zavedl také přísný životní styl. Byly zakázány alkohol, 

hazardní hry, noční kluby, prostituce, drogy, společné koupání, veřejné provozování hudby a 

tance a později i příjem cizích televizních satelitních programů (Kropáček 1996:,s. 189). V 

letech 1980–1988 vedl Irán válku s Irákem, která skončila přijetím rezoluce OSN o zastavení 

palby, aniž kterákoliv strana dosáhla svého cíle. (Kropáček, 1996,s. 190). Za této války mohl 

každý “muž” po dosažení věku 14 let být naverbován do armády. Ze školních lavic začali 

mizet chlapci, kteří se již nevraceli a Parka se rozhodla ze strachu o život svého (hlavně) 

staršího syna (Mohanovy bylo 13 let  ) ze země uprchnout.  

 
II. Na útěku 

 
Jak již bylo řečeno, Parka se rozhodla opustit Irán v době Iránsko-Iráckého konfliktu, ze 

strachu o život svých synů. Dostáváme se zde k jednomu z “motivů útěku“, který ačkoliv není 

v literatuře zmiňovaný, bývá přesto, (alespoň jak se ukázalo z mého malého výzkumu) patrně 

častý. Jde o motiv matky, která se obětuje pro budoucnost svých dětí. Parka si totiž, jak sama 

říká, ve své zemi i přes všechny nešvary režimu žila celkem dobře a kdyby nebylo jejích synů 

a strachu o jejich budoucnost, odchod by vůbec nezvažovala: 

 

“Důvody k odchodu (obraz Iránu jako země kde se dá žít : lítost ) 

A: Kdybys neměla děti tak by jsi neodešla? 

P: Ano jistě, kdyby nebyla válka zůstanu tam, 

ale před válkou utekla… 

jinak, mám tam svojí práci, svojí rodinu, je to tvoje vlastní země,  

proč by jsi odcházela? 

No režim, to je trošku divný,  

ale já nejsem takový člověk, abych jen tak šla do kasina, 

ale tolik lidí tam ještě žije, dá se tam žít, vid, 
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jo režim ,musíš mít trochu úctu, se šálou chodit ven a tak, to není tak hrozné , 

pro režim, já taky nejsem v politice, proti režimu nebo tak,  

a moje práce, můj salon, byl blízko mého bytu,  

jenom kvůli válce, Mahmed, jinak tam zůstanu. 

Nelituju toho příchodu sem, ale někdy, někdy lituju, 

protože teď děti jsou velké, a pryč, a ty jsi sama, rozumíš? 

 

Původně Parka zamýšlela odejít do Německa, kde v té době neexistovala vízová povinnost 

pro Iráčany do 14 let. Parka tedy koupila lístek pro svého mladšího syna a poslala ho napřed 

za svou přítelkyní, která jí nabídla  pomoc. Mezitím co ale Parka se Saidem čekali na vyřízení 

svých víz došlo mezi Německem a Iránem ke sporům a jejich odjezd byl ohrožen. Tehdy 

Parce někdo nabídl, že jí rychle vyřídí vízum do Belgie odkud se bude moci bez problému do 

Německa dostat. Parka říká, že v Belgii se od lidí dozvěděla, že v Německu je velký rasismus 

a tak se rozhodla, že bude lepší, když Mahmed přijede za nimi do Belgie. Než se ale odehrálo 

toto všechno, musela Parka se svým starším synem absolvovat krušnou cestu přes Turecko ze 

které také vypráví několik příhod, jejichž hlavním tématem jsou peníze a strach o vlastní 

bezpečnost. Parka zde poukazuje na to, jak na cestu padly všechny její úspory a jak 

nebezpečná tato cesta byla, neboť polovinu těchto úspor jí někdo odcizil z hotelového pokoje. 

Parčino líčení různých způsobů, které vymyslela, aby peníze co nejlépe schovala, dobře 

ilustrují pocity neustálého ohrožení, které Parka prožívala: 

 

Cesta do Belgie, pašerák, rozprodání majetku 

A: a všechny ty peníze jsi utratila, aby jsi se sem dostala? 

P: Ano, musela, přišla jsem sem, no, měla jsem taky u sebe dolary, 

 zaplatila jsem za vízum pro syna, a pak do Belgie taky jsem musela platit, 

měla jsem hodně marek z Německa u sebe, a dolary také, 

ale nejdřív M.pryč, 

 nemyslela jsem si , tady, a to samé, dál ,jako krabičky cigaret, všechno pryč, 

 mám dlouhý zapalovač zlaté barvy, byl to opravdu pěkný,  

šestý den cigarety , všechno pryč, 

 to jsem si nepomyslela, goh, teď musím dávat pozor na své dolary, 

 všechno velké, pokoj, jídlo,  

u nás to neexistuje, když jdeš na cestu ,tam, taky si můžeš vzít všechno sebou,  

a potom jsem si své dolary vždycky dávala sem, sem,takhle (ukazuje na dekolt a pod 

podprsenku..)  

vždycky, moje dolary také pryč a co budu dělat,  

tam v Chateau, mladá a sama, sama, co mám dělat,  
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někdy jsem neměla peníze abych mohla volat rodině, ne iránské, jiné,  

a co musím dělat pro trošku málo franků, například za 50 franků nebo za 100 franků,  

všechny záchody umýt za 100 franků, bez peněz to nejde,  

a poté co vzali moje marky, nemám peníze,  

musím s dvěma dětičkama, tři měsíce, a tak, vidíš,  

v Iránu, v Iránu mám peníze, moji synové musí pryč a potom,  

nemůžu tam moje syny samotné, nemůžu  

 

 
III. Pobyt v azylovém zařízení Petit Chateau 

 

Na rozdíl od většiny uprchlických žen, se kterými jsem se setkala, se Parka nevyhýbala 

“tématu” azylové zařízení a o svém pobytu v Petit Chateau  mi začala vyprávět sama od sebe, 

aniž bych se na to ptala. Zážitky, které má Parka z tábora, kde i se syny byla tři měsíce, jsou 

vesměs negativní a Parka je ilustruje několika příhodami, ve kterých se dotýká, některých 

negativních aspektů života v uprchlických táborech obecně.  

Za prvé je to komunitní charakter života v táboře, který zahrnuje pobyt mnoha neznámých 

lidí na omezeném prostoru,  nedostatek soukromí, vybavení, apod. Za druhé jsou to 

hygienické problémy a s tím spojené zdravotní potíže a za třetí, v případě uprchlických žen, 

které jsou sami nebo sami s dětmi, i další, tentokráte genderspecifický problém, kterým je 

strach z cizích mužů.  Kromě toho Parka také poukazuje na časté sebevraždy v táboře a špatné 

zacházení ze strany úředníků. 

 

nepříjemné začátky z uprchlického tábora   

když jsem tady přijít, byla jsem,  

ale na začátku když přijdeš do Zaaventem  musíš do sklepa,  

mám na mysli, velký sklep,  

a tolik lidí tam, Iráčané, a jiné národnosti také, a mi jsme  

tam byli, skoro týden, nesmíš ven,  

no, já spala s děckem na kanapi, nemohla jsem spát,  

 

Parka o svém pobytu v táboře hovoří jako o době “kdy začala všechna ta mizérie” . Dva z 

příběhů  které vypráví, jsou obzlvášt dramatické a to zejména tím, že se v obou  objevuje 

motiv smrti a strachu o život obou jejích synů.  
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nemoc syna-strach o život 

tam, tak začala mizérie,  

a můj malý syn, od druhého týdne byl tam opravdu nemocný,  

celé tělo, takové malé bílé fleky 

A: Ano? 

P: Ano, 40 stupňů horečky, opravdu, no, každej tam smí dovnitř do tábora,  

nepodívají se nejdřív na, žádná prohlídka, a všechny nemoci sebou,  

 

strach o život-ohrožení života druhého syna 

a můj starší syn také, opravdu mělo štěstí, 

 no, tak, na chodbě, viděla jsem, děti , no 5 ,6  

let, hrají si s kapsle, s požárnickou kapsle,  

no, to je nebezpečný vid,  

já to vzít sebou do pokoje a pak zpátky, 

 on si myslel, já to vezmu sebou do pokoje, ale nepodívat se  

vid, ale uzávěrka byla rozbitá  

 a v našem pokoji otevřela se a všechno takhle (gesto”do očí”) , takhle,  

jeho oči vid, ale mít štěstí, byli to oči, a musela jsem s ním jít,  

během toho, ten večer nikdy nezapomenu, ten večer moje vlasy zbělali, 

 dále na kliniku, trochu vyčistit, jedno bylo dobré a druhé možná trochu mín vidět,  

ale štěstí, děťátko bylo v pořádku, štěstí, ale už to je pryč, ale čím víc .. 

 

Petit Chateau – strach o život svůj 

jo, jo Petit Chateau, mi spíme spolu, se žlutými nebo černými, všichni, všechno,  

nemůžu spát, já, já, mě bylo taky 38, měla jsem strach, spala jsem v saku, s botama,  

každou chvíli, no, proto, mi by jsme neměli trochu kuráže, já nikdo to neudělám, ale já … 

 
I v následujícím příběhu se objevuje motiv smrti, když Parka poukazuje na časté sebevraždy 

páchané v táboře. Parka se k tomuto vyprávění dostává již po té, co jakoby část uprchlický 

tábor uzavřela, tím, když jsem se zeptala na to, jaké byly její první dojmy z Belgie. Kromě 

toho že dramatičnost příběhu je zde zvýrazněna motivem smrti objevuje se tu i jiný prostředek 

jak docílit větší dramatičnosti, a to sice kontrast. Parka zde do kontrastu staví krásný, jasný 

večer proti lidem páchající sebevraždy skokem z okna či použitím žiletky.  

 

Další zážitky z tábora, smrt 

P: Dojmy, nejprve mi přišli sem večer, a večer všude jasno a no řekni to je hezké, 

krásné vid večer, ale potom   

Zaventem a tam ve sklepě, hodně lidí, policie každý den chodila  
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ráno s listinama, “zpátky”,vrátit zpátky, hodně mladých lidí žiletka, a jiní mladí 

skákali z okna ven, ……….. 

 

IV. první roky v Belgii, vesnice L., (1988-2000) 

 

Po té co mi Parka vylíčila některé zážitky z azylového zařízení P.Ch. dostáváme se k prvním 

rokům jejího života ve vesnici L. Vyprávění o tomto období Parka zahajuje příběhem o 

mrtvých ptáčcích, který vypovídá o Parčině první zkušenosti s rasismem a která má patrně 

ilustrovat společenskou situaci v této belgické vesnici v 80 letech a postoj jejích obyvatel k 

cizincům a uprchlíkům.  

 

začátky v L.- první setkání s rasismem- strach o život, příhoda 1 “mrtví ptáčci” 

v L. jsem byla skoro 6 měsíců, byli jsme v L., zvonek u předních dveří,  

ne, ee, Mohan, “ ne nechoď se dívat”,  

“Co je “ “ ne,ne,ne, nechoď se dívat”říkám no,  

zavolala jsem sociální asistentce, zavolat sociální asistentce, 

 a sociální asistentka zavolat  policii, byla , byli 

jsme tam v L. , to bylo dvě rodiny, já se dvěma syny dole 

 a nahoře paní, také z Iránu, se dvěma dívkama,  

a bylo nás šest a na mých vchodových dveřích šest ptáčků s drátama  s  

řetězem, tak řetěz (ukazuje kolem krku) měli na sobě,  

a bylo to šest vid, bylo to od malého do největšího,  

(voor te zeggen),aby se řeklo, od malého do největšího, 

 no..., to bylo to  a Josie říká, podívej Parvin, tohle je L. , žádní rasisti v L. ,  

ty jsou z K. nebo tak nějak, no a  

týden ochranka se chodila dívat , 

 no ale, přesto, s takovými věcmi  v noci spát sma, dvě  

děti ochraňovat, to bylo těžké, to byli věci.., já jsem toho hodně zažila, hodně, tak malé,  

tak velké, cítíš že , no tak, pořád ještě , ještě  

 
Parka často ve svém vyprávění poukazuje na to, že v době před dvaceti lety ,kdy ona přišla do 

Belgii byla situace jiná než dnes. Uprchlíci a cizinci to měli daleko složitější, neboť jich bylo 

málo ( ve vesnici, kde Parvin žila byli dokonce jediní) a společnost na ně nebyla zvyklá ani 

připravená ,“ já, m. a P., jsme tři černí v L..celý L. nás zná, a řidič autobusu, vid, moje 

kamarádka říká, když se zeptáš řidiče, řekneš to je černá paní, no, to je, řekne, maminka P., 

nebo maminka  M.” ,říká Parka. Spoustu možností a výhod,jako například možnost levného 

telefonování do zahraničí, nebo velké množství různých kurzů včetně kurzů holandštiny, které 
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dnes uprchlíci mají tehdy prostě neexistovali a míra nedůvěry a rasismu byla o dost 

výraznější. 

 

P....no dřív, před dvaceti lety, L.  nebyl tak, cizí, nebo jak se to řekne, ne tolik cizinců, 

 teď, teď, mají hodně šancí, dřív nebylo nic, dřív tu nebylo,  

teď na jídlo, produkty vid, všechno je k dostání v obchodu, iránské,  

před dvaceti lety, nebylo nic vid, když budka, telefonní budka, , tolik co volají do ciziny, tak 

levné vid, dřív to nebylo, vid, za nás, no dva roky jsem chodila na lekce tam, lekce 

holandštiny, ale každý den ne, vid, no tři dny v týdnu, ne moc od 8.30 do 11.30,to je všechno,  

no hodně kontaktu s lidma, trochu dialekt se naučit  znát, od poslechu vid,  

to je těžký vid,  

no ale,no bylo těžké naučit se to, bylo to těžké 

 

V. pobyt v Roeselare, od r. 2000 do současnosti 

 

Kolem r.2000 se Parka stěhuje do města Roeselare, kde jí je  od státu přidělen byt . V této 

době se také seznamuje se svým nynějším (belgickým) přítelem . Její nejstarší syn úspěšně 

dokončuje studium a začíná pracovat ,nejmladší studuje dál. Parka se ze začátku ještě pokouší 

o to najít zaměstnání a osobně navštěvuje několik kadeřnictví, reakce jsou však odmítavé a 

tak to po určité době Parka i kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu (Parka trpí artrózou) 

vzdává své snažení a smiřuje se s tím, že v Belgii už nikdy pracovat nebude. Ačkoliv to už 

není “tak hrozné”, pocit toho, že v Belgii není vítána, provází Parku dodnes:  

“v Roeselare  někdy také, vid, ne nemyslím tak hrozně, ale například ,...říká Parka, když 

zahajuje své vyprávění o tom, jak si jednou v restauraci, chtěla přisednout k paní, která to 

odmítla, ačkoliv šlo o téměř jediné volné místo. Přesto se ale zdá, že je Parka v Roeselare 

spokojená, když říká: stalo se moje země _ to je Iran se stalo mojí rodnou zemí, a Belgie to je 

moje země, he,. V současné době také plánuje cestu do Iránu, kterou zatím kvůli nemoci psa 

musela odložit. Natrvalo  se však vrátit nechce,kvůli synům, jejichž domovem je Belgie a 

kteří jednou budou potřebovat,aby se jim postarala o vnoučata.  

 

6.1.3.Transforamtivní zkušenosti – vývoj mezi jednotlivými periodami 

 

Nejprve se podíváme na to, jak se změnil Parčin život mezi obdobím I. a II., tedy jak vypadal 

její život před nástupem Chomejního a vypuknutím Iránsko-Iráckého konfliktu a jak vypadal 

po něm. 
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Zdá se, že pro Parku se toho s nástupem Chomejního režimu a vypuknutí války příliš 

nezměnilo. Nadále měla svůj byt, svoje auto a svojí práci a i když jak říká ,byl režim trošku 

divný ,ona s ním problémy neměla , do kasína chodit nemusela a chodit zahalená  a mít 

respekt před vládou jí nečinilo až takové problémy. Z tohoto ohledu lze Parčino narativum 

označit za stabilní. Koneckonců Parka sama říká, že mizérie pro ni začala až příchodem do 

azylového zařízení Petit Chateau . Problémy  nastaly až tehdy, když se začala rýsovat reálná 

možnost, že by její nejstarší syn musel narukovat do armády. Zde se pomalu příběh začíná 

ubírat regresivním směrem.  

Nyní  se tedy podíváme na to k jakým změnám v Parčině životě došlo po té, co přišla 

do Belgie, přičemž zde budeme srovnávat situaci, ve které se Parka nacházela v období  I., 

tedy její život v Iránu a situaci ve které se nacházela v období III., tedy období, kdy žila v 

Belgii, v Ledegemu. 

 

První měsíce v Belgii byli pro Parku šokem. Parka měla podobně jako ostatní uprchlické ženy 

potíže s tím, že musela opustit svou rodnou zemi, kde měla práci, rodinu i domov a   začínat 

od nuly v nové kultuře a s novým jazykem. Navíc si také kromě toho musela, po té co 38 let 

žila v Teheránu, zvykat na život v malé vesnici, což není vůbec evidentní. Parka se potýkala s 

depresí a psychosomatickými potížemi. 

 

z velkoměsta do maloměsta – psychosomatické potíže 

P: trošku dál od Euroschopu, doleva do D.,dopravo do L., malá obec,  

já jsem , jsem člověk z Teheránu, hlavní město Iránu,  

mám auto, tak v Teheránu, takové velké město,  

Teherán je juiste celá Belgie je Teherán, řídila jsem tam,  

no ale vidíš-kijk, z Teheránu přijdeš do malé obce, 

 byla jsem ze začátku, byla jsem fakt opravdu depresivní,  

dostala jsem astma, ale bylo to, všichni doktoři ,nebylo to nic,  

to bylo všechno normálně,ee, to  

od no, 

A: Psychický? 

Astma 

P: Psychický,no, musela jsem od astma, no všechno, musela jsem nosit sprej, jinak, he,  

to, to bylo opravdu,jinak, goh, 

 ale všechny fotky všechno, podívej Parko nemáš nic, 

 nic, to od nervů mému nejstaršímu bylo 10 let, mě bylo 38, také mladá,  

a všechno opustit, to bolí vid, a jiná kultura, jiný jazyk, všechno,  

a my jsme tam byli první nebo  
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druhý týden, ale spali jsme společně v jedné místnosti,  

já bála se –benauwd, nemám muže sebou, 

V Iránu byla Parka samostatnou ženou, jako rozvedená žena a matka samoživitelka, 

vychovávala dva syny, chodila do práce a řídila auto. To, že řídila auto, Parka zdůrazňuje 

hned několikrát a zdá se , že řidičský průkaz zde můžeme považovat za symbol emancipace a 

samostatnosti ,o to jasnější podíváme-li se na věc z pohledu iránských žen, pro které není 

řízení auta zdaleka takovou samozřejmostí jako pro ženy v jiných kulturách. V Belgii se ale 

Parka ocitla v situaci, kdy se musela učit nový jazyk a hledat si novou práci, což se ukázalo 

jako velmi obtížné, i z toho důvodu, že  Parka, jak sama říká “nikdy pořádně v Belgii 

nepracovala”. Tento přechod od samostatnosti k závislosti na druhých, v tomto případě státu, 

Parku do značné míry poznamenal a i když se zdá, že jí to, že nemusí pracovat, postupně 

začalo vyhovovat a že je dnes se svou pozicí v belgické společnosti smířena, mám důvod 

domnívat se, že není zas až tak pravda. Každopádně vývoj mezi narativem popisujícím 

Parčinu situaci v Iránu (období I) a narativum ve kterém Parka mluví o svých začátcích v 

Belgii (období IIa III) je jednoznačně vývojem od lepšího k horšímu a lze zde tak hovořit o 

narativum regresivním. Nyní bych se (v souvislosti se sledováním Parčiných 

transforamtivních zkušeností) chtěla zaměřit, na jednotlivá témata, ke kterým se Parka ve 

svém vyprávění často vyjadřuje 

 

6.1.4.Parka a zaměstnání - uprchlické ženy na pracovním trhu 

 

Parka sama téma “zaměstnání v Belgii” v první části tzv.volného vyprávění zmiňuje jen tak 

mimochodem a zdá se, že by se mu raději vyhla. Druhá část vyprávění, ve kterém jsem se ji 

na tuto věc přímo zeptala se, však naopak z velké části týká právě této otázky, neboť Parka na 

ni odpovídá velmi obšírně a často se k ní vrací. Protože toto téma považuji za téma pro 

pochopení  Parčina vyprávění a života velmi důležité, ráda bych se mu zde podrobněji 

věnovala, přičemž v první řadě mi půjde o to, zasadit tuto problematiku do širšího kontextu.  

    Studie týkající se pracovního postavení migrantů a uprchlíků na belgickém pracovním trhu 

jsou v poslední době stále početnější a dokládají, že najít vyhovující práci není pro uprchlické 

ženy vůbec jednoduché i přesto, že jejich motivace je výjimečně vysoká, stejně jako je i v 

mnoha případech relativně vysoké jejich dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti. 
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Tyto studie mimo jiné poukazují také na to, že mnozí zaměstnavatelé se k přijetí azylantů (a 

alochtonů ) do zaměstnání obecně staví  s nedůvěrou, a že jak stupen vzdělání, tak schopnosti 

a dovednosti žadatele o azyl nebývají zaměstnavateli ceněny vysoko. 32.  

 “  Necháváme ležet ladem velký potencionál pokud  jako společnost dostatečně neinvestujeme do těchto 

lidí, abychom jim takto  poskytli  dobré šance, aby se mohli integrovat na pracovním trhu. Je naším názorem, že 

nesmíme tyto lidi, často v rozpuku jejich života nechat pouze přihlížet na naši iniciativitu v oblasti budování 

společnosti. .Talent, kulturní pozadí a široké spektrum životních zkušeností žadatelů o azyl může znamenat velký 

přínos pro naše spolužití a zvláště pak pro firemní život, říká Devisscher (cit. 2003: ? ).   

Dalším z častých důvodů pro nepřijetí imigrantů do zaměstnání, bývá argument o 

neznalosti jazyka, a to i v případech, kdy je znalost jazyka žadatele pro tu či onu funkci 

dostačující. Pak často nastupuje  jazykový argument “číslo dvě” týkající se v případě valonské 

části Belgie holandštiny a v případě vlámské časti Belgie francouzštiny.  

Situací imigrantů na pracovním trhu v Roeselare se zatím nikdo nezabýval, a proto  

zde vycházím z vlastních pozorování a zkušeností. Je zřejmé, že najít zaměstnání v tak malém 

městě jako je Roeselare není jednoduché ani pro “původní Belgičany”. Statistiky vykazují 

Roeselare na jedno z předních míst v žebříčcích nezaměstnanosti33 a nabídka volných míst je 

relativně malá. Na základě informací získaných v pracovních kancelářích a z inzerátů 

můžu,jako nejčastěji nabízená pracovní místa ( s ohledem na to, že žadatelem je žena) uvést 

tyto pozice: pomocná práce v pekařství, pomocná práce v řeznictví, pomocná práce v 

restauraci, dělnice v továrně, úklid, kadeřnice, prodavačka, sekretářka, úřednice, zdravotní 

sestra, sezónní či celoroční práce na poli a ve skladě, servírka . 34 

Uprchlické ženy, se kterými jsem se setkala, pracují na těchto posicích: pekařství (3), 

továrna (3), zdravotní sestra (3), práce na poli a ve skladě (1), sekretářka (2), bez pracovního 

povolení ( 3), nezaměstnaná ( 2). Tvrzení Devisscher (2003), že se žadatelé o azyl chtějí stát 

potřebnými v belgické společnosti a že práce při vybudovávání jejich nového života, zaujímá 

fundamentální místo, zkušenosti žen se kterými jsem se setkala, jen potvrzují. Podobně jako 

                                                 
32 U mnoha zamněstnavatelů žije názor, že vysoké vzdělání některých žadatelů o azyl dle belgických norem 

představuje jen málo. Cenna diplomů zýskanných v zemích původů není vysove ocenovány. Také roky trvající 

pracovní zkušennosti a praxe nezanechává na mnohých příliš dojem. Většina  zmněstnavatelůse také domnívá 

,že většina uprchlíku jsou nevzdělaní dělníci.  Lidé žijí v přesvědčení , že technické expertýzy získané žadateli v 

zemi jejich půvpdu,jsou  v Belgii nedostačujcí. Pracovní makléři uvádějí, že zaměstnavatel se v první řadě 

zajímá o to, jaké vzdělání žadatel absolvoval v Belgii, a teprve pak se dívá ma studium, praxi, a školení v zemi 

původu(Devissher, 2003: s.14-17) 
33 Statistiky VDAB,www.vdab.be 
34 VDAB Informatie over knepuntberoepen,(informace o "bolavých" pracovních místech, na www.vdab.be 
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potvrzují to, co již bylo řečeno výše, že najít vhodnou práci není pro uprchlické ženy vůbec 

jednoduché.35 

Jak jsem již uvedla, Parka téma práce v úvodní části vyprávění odbyla poznámkou o 

tom, že ačkoliv v Iránu pracovala tak v Belgii momentálně, co je tady, práci nemá a k tématu 

práce se vrací až daleko později, po té co jsem se jí na to přímo zeptala. Parka říká, že v Belgii 

nikdy opravdu nepracovala a dosti podrobně rozebírá důvody proč. Je vidět, že jí tato věc není 

úplně lhostejná. 

Parka uvádí několik důvodů, proč v Belgii nikdy nepracovala. Tak například říká, že 

když přišla do Belgie, byla svobodnou matkou se dvěma dětmi a práce v továrně s nočními 

šichtami se starostí o děti nedala skloubit. Co  se týká práce na poli, tak zde argumentuje 

zdravotními potížemi (artróza) a vysokým věkem.  

 

A: no a co práce,jak to máš s prací? 

P: Nikdy jsem nepracovala tady, trochu tu a tam, ale ne opravdově,  

ale byla jsem na střední škole  (v college)  v L., a na začátku,  

vedle mýho domu byla škola, bylo taky sedm let  

a odpoledne chodili na oběd domů a já neměla auto vid, 

no v Iránu ano vid, ale tam ne na začátku, neměla jsem peníze na to koupit si auto vid,  

musela jsem pěšky do Huis Maria  pro příspěvky-commisie, 

no akorát svou práci si udělat doma, postarat se o děti vid,  

to není oec, to není nic vid, 

A: hmm 

P: No , tak, ale skutečně, zeptej se Josie,  

podívej, minulý týden byla Josie tady, Josie je sociální asistentka v L.,  

mi máme takový přátelský vztah, někdy ,občas sem přijde, ano já se sama poptávám, 

já bych ráda pracovala 

A: aha,takže ty jsi hledala práci 

P: říkám , podívej, najdi pro mě práci v L., Josie říká,  

P.podívej musíš jednou týdně přijít na obecní úřad,taková fronta před obecním úřadem,  

není práce v L., jo ano, práce třeba v Izegemu v továrně, nebo v Kortrijku,nebo Roeselare, 

ale ty nemáš auto, někdy musíš dělat noční a co pak uděláš s dětma,  

ale vždycky já se ptám Josie,opravdu musíš tu být,   

mám práci v Iránu taky, celý den s autem na silnici,  

ale tady, no,mám, pro děti, zůstat, zůstat, každý rok,  

                                                 
35  Například Ava (Bosna),ktreá pracuje v továrně, říká, že naději na to najít práci odpovídající jejímu  vzdělání a 

praxi  po několika neúspěšných pokusech ztratila a vyjadřuje názor, že najít dobrou práci na malém městě je pro 

cizince takřka nemožné 
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no tak, tak,tak, teď pracovat nemůžu, artróza všude 

Ano? 

P: A nikdy ,nemám papíry od OCMW v L., nebo tady,  

neměla jsem nikdy, nikdy, papíry,které by říkali, madam musíte pracovat, rozumíš jo? 

 no a ten věk taky, v takovém vysokém věku, věk taky, tak stará, ve starším věku, taky vid, 

 ale na začátku to bylo tady, podívej, neměla jsem nic jiného,  

a Jossie říká, podívej ,jestli půjdeš pracovat tak to je v továrně P.,  

například v Izegemu, například R., v L.,není továrna, 

ale já jsem si říkal, já to tak dobře umí s dětma, například ve školce starat se,  

ale říká P., není místo,  

dřív ,dokonce, sama jsem kolikrát byla v kostele, dříve byla sestra Marie  

a ptala jsem se  jako kadeřnice na vlasy, budu to dělat týden zadarmo, aby viděli, když budete spokojení 

,jo, no, moje jméno jsem napsala, tolik let to je,  

měla jsem papíry, nabyla jsem ilegální, měla jsem bílou kartu, 

a můj jazyk, no byl no, dost pro vlasy 

 

Na Parčině vyprávění týkajícího se  hledání zaměstnání, je nápadné především to, jak často 

Parka zmiňuje sociální pracovnici Josie. Josie  zde vystupuje jako autorita, která když něco 

řekne tak je to pravda a nikdo by to neměl zpochybňovat. Parka se nespokojuje s tím, že 

řekne, nebyla práce, nemohla jsem bez auta dojíždět, nemohla jsem kvůli dětem na noční, ale 

vše uvádí větou  “Jossie řekla”...,nebo zeptej se Josie .Josie zde vystupuje jako , záruka, důkaz 

,její postava  dodává váhu Parčině tvrzení, jakoby její slovo samo o sobě nestačilo. 

Kladu si zde otázku ,jestli je  tomu snad proto, že se Parka s tím ,že její slovo bylo 

zpochybněno již setkala? Vícero příběhu v Parčině vyprávění koneckonců několik takových 

situací popisují. Tak například Parka ve svém vyprávění presentuje událost, ke které došlo, 

když ještě bydlela v L. Její syn Muhann si tehdy šel na policii vyzvednout belgický pas a 

setkal se tam se dvěma policisty. (Na tom, jak Parka mluví o těchto policistech je 

mimochodem nápadné také to, jak zdůrazňuje to že jeden byl blond a dává  tak do souvislosti 

blond barvu vlasů s rasismem. ) P: “ byli to dva policajti vid, jeden s černýma vlasama a 

jeden s blond vlasama, oba dvabyli opravdu rasisti.. , a ten jeden, blondatej, opravdu 

blondatej, ten říká, proč nejde tvoje máma pracovat,no já nevím, máma hledá práci, kde? V 

této příhodě šlo o to, že dva místní policisti chtěli po Parčině synovy vědět proč Parka nejde 

pracovat, kdy má diplom i “fyzičku”, přičemž na Muhanův argument, že “Josie říká nee, není 

moc práce tady” odpovídají, že má jít pracovat na pole.  

Je tedy zřejmé, že to, že Parka pod vlivem nepříznivých okolností nikdy v Belgii 

nepracovala, vedlo k tomu, že  musela čelit různým nepřímým i přímým obviněním z 
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příživnictví a lenosti se kterými se Parka patrně dodnes vyrovnává ,jak o tom svědčí několik 

jejích narativ ve kterých se brání tomu být označována jako  “nepracující, líná, panička” a ve 

kterých se chce s těmito předsudky  týkajících se nepracujících žen vypořádat . Toto 

vyprávění poukazuje na to,že   její situace je tak jako v mnoha ostatních případech 

nepracujících uprchlických žen komplikovaná. : 

 

Nyní se podíváme na to, jak se změnila Parčina situace od periody č.IV, kdy přišla do Belgie a 

žila v L. a období č.V, od doby  kdy se přestěhovala do Roeselare až po současnost. 

Přestěhování se do Roeselare zahajuje v Parčině nové životní období. Parka se 

seznamuje se svým přítelem, který se í stává velkou oporou. Oba její synové úspěšně 

dokončují vysokou školu. Nejstarší začíná pracovat a stěhuje se ke své přítelkyni, nejmladší 

studuje dál a zůstává žít u matky. Parka pravidelně jezdí na dovolenu do Španělska se svými 

kamarádkami, a kromě toho, že onemocněl její milovaný psík, se v tomto období nezmiňuje o 

ničem negativním.  O současnosti Parka říká, že není štastná ani nešťastná  a podobně je to i s 

jejím vztahem k Belgii a Belgičanům. Parka na jednu stranu říká , že – to je Irán se stalo mojí 

rodnou zemí a Belgie to je moje země, vid, a svůj svůj vztah k Belgii ilustruje tím, když říká, 

že “ když někdo mluví proti Belgičanům, nemůžu to snášet..”vlastně moje země, mám trochu, 

cítím, že moje země přeci jen. Ale na druhou stranu ihned doplňuje...ale na druhé straně, tady 

v Belgii, to je dobré  a dobří lidé,ale ne všichni, občas cítíš přesto po tolika letech, cítíš přeci 

jen, nejsi odsud, cítíš to, vid, no a, ale to si nesmíš připustit, já to nedělám, ale přesto.. 

Parka má Belgii i Belgičany ráda, ale křivdy, kterých se na ní dopustili, když jí 

neprávem posuzovali, odmítali, pohrdali apod., se jak sama říká, usídlily v jejím srdci 

natrvalo a natrvalo také formovaly její obraz sebe sama, Belgičanů i jejího “místa” v belgické 

společnosti. Parka říká:  : “takové věci, to jsou takové věci, to sedí tady (ukazuje na srdce) a to 

nikdy nezapomenu, to jsou takový malý, ale pro mě, já na to nikdy nezapomenu ,vid”. A jinde 

: to bylo těžké, to byli věci., já jsem toho hodně zažila, hodně, tak malé, tak velké, cítíš že, no 

tak, pořád ještě , ještě .. I přes tyto Parčiny výpovědi však lze podle mého názoru označit 

vývoj mezi obdobím IV a V. v Parčině vyprávění za progresivní. 

 

6.1.5.  Problém diskriminace 

Jak jsem již uvedla ,vycházím ve své práci z toho, že se uprchlické ženy (zejména pak matka 

samoživitelky ) v belgické společnosti musejí potýkat nejen s diskriminací a rasismem , ale 

také se stigmatizujícími společenskými konstrukty  uprchlictví a “samoživitelství”, které v 

nich mnohdy vyvolávají pocity méněcennosti a pochybnosti o vlastní hodnotě. Parka ve svém 
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vyprávění hovoří zejména o svých zkušenostech s rasismem a diskriminací . Podobně jako i 

mnohé ostatní uprchlické ženy se ale i ona kromě toho v Belgii setkala s lidmi, kteří v ní svým 

jednáním vzbudili pocit, že ji považují za hloupou a zaostalou. O jednom takovémto setkání 

vypovídá následující narativum , které uvádím v celé jeho délce , neboť se domnívám, že na 

něm můžeme vidět, jak hodně se toho dá říci krátkým příběhem36 .Parka se zde dotýká něčeho 

velmi podstatného a to sice pocitu vlastní hodnoty, který bývá u uprchlických žen v nové 

společnosti často vystaven tvrdým zkouškám.  Mnoho žen, se kterými jsem se setkala, mi 

vyprávělo podobné příběhy .   

 

Příhoda o igelitovém obalu  

P. Tohle je důležité, no pro, (pohled na diktafon) , to je , jednou to bylo ještě v Chateau,.. byli 

jsme v kuchyni , byla jsem tam teprve krátce a sociální pracovnice.. ukazovala nám, jak máme 

zapnout troubu , tak na 180 stupňů  jako kdybych poprvé viděla troubu 

A. smích 

P: no , tak ukazovala (předvádí) , opravdu..no, a jedli jsme, no bylo to takovéto to jídlo ve 

folii , no víš, jak se  prodává , tak ve folii , a ona mi řekla : “no až se to upeče, tak to musíš 

sundat z toho tu folii, to musím sundat, jako ee.. 

A. cože? 

P: no, opravdu , opravdu , takhle mi řekla , “musíš to sundat , tu folii z toho..(smích) a ja 

neuměla jsem tehdy ještě holandsky, a tak jsem jen kývla, jo, ale řekla jsem si no počkej, ee, 

jednou..no a pak za tři toky později k nám jednou přišla kvůli nějakému podpisu, nebo co , no 

něco kvůli papírů nebo tak a mi jsem zrovna jedli zrovna jsem prostřela na stůl,  měli jsme 

takové typicky iranéské jídlo, a já řekla “pod dál”, a ona “ne,ne”..” ale jo pojď , jen pojď  a 

dej si trochu s náma jídla” ..., “ne, ne, ne , no ale tak  jo”.., no tak si dala trochu a “hmm to ej 

dobrý”..,tak že si dá ještě trochu, o to je dobrý.., no a pak když odcházela, na chodbě, víš tam 

dole tak jsme stáli, na chodbě, já nechtěla , nechtěla jsem aby děti byli u toho, aby nás slyšeli, 

a  říkám jí “ pamatuješ ještě?, tehdy když jsem tu byla na začátku co jsi mi řekla?”..” ne,ne,”.. 

“no, říkám, když jsme si dělali v troubě to jídlo?”..” ne..”..” řekla si mi že musím sundat folii 

z toho jídla než to budu jíst,vid? “ 

 

A: smích 

P: a ona uplne zrudla, celý obličej jí zrudl,..” to jsem byla tak hloupá, to jsem ještě byla tak 

hloupá já se moc omlouvám, to je hrozný”..,” ne , neomlouvej se, žádné promiň”, říkám,  

“R.,,poslouchej, co ty jsi  prosím ty jsi si myslela že já,  že  bych jedla papír a alobal? Kdo by 

prosímtě jedl papír nebo alobal? Někde v Africe?, ne nikdo”...., “o sorry o sorry, že si to ještě 

pamatuješ? Tak dlouho ti to zůstalo v hlavě, o promiň.”..”No ne promiň, musíš myslet, než 

něco někomu řekneš, no co říkáš...” .Jo,jo,já promiň”..No to je , takové věci, to jsou takové 

                                                 
36 Tuto příhodu neuvádím vzhledem k její délce ve stejné podobě jako ostatní  
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věci, to sedí tady (ukazuje na srdce) a to nikdy nezapomenu, to jsou takový malý věci, ale pro 

mě, já na to nikdy nezapomenu, vid, to bolí. 

 

Parka s odstupem a v komickém duchu vypráví o něčem co ji hluboce zasáhlo a co patrně 

mělo velký vliv jak na její obraz sebe sama , jako členky “nové společnosti” do které se měla 

začlenit, tak na obraz lidí do této společnosti patřících. Pointa příběhu je jasná. Parka vypráví 

o zážitku, kdy v uprchlickém táboře připravovali jídlo a místní pracovnice se jim jala 

vysvětlovat nejen jak zapnout troubu, ale také to, že mají z jídla, před tím než ho začnou jíst, 

odstranit folii.  Parka toto jednání, které by si někdo jiný patrně vysvětlil jako totální hloupost 

dotyčné pracovnice, které by se následovně možná vysmál, bolestně zasáhlo.  Přešla ho ale 

přikývnutím , protože jak říká, neuměla ještě jazyk a “pomstu “ odložila na vhodnější 

okamžik. (  možná že také ještě neměla dost sebevědomí) . Ačkoliv se Parka utrpěnému 

“ublížení na duši” vzepřela, má tato událost vliv  na její život dodnes. 

 

6.1.6.Podoby sebepresentace 

Nyní tedy přejděme k otázce ,do jaké míry to jak o sobě ve svých narativech mluví  a to jak se 

presentují, souvisí právě s výše naznačeným problémem stigmatizace a toho, že uprchlické 

ženy často bývají nahlíženy ve stereotypech. Parka se ve svém vyprávění presentuje v těchto 

dvou rovinách: jako žena bojovnice, hrdinka , která překonává všechny těžkosti tím, že se jím 

dokáže postavit čelem a jako matka , která se obětovala svým synům, kvůli jejichž bezpečí a 

budoucnosti  opustila sovu zemi , kde jí osobně téměř nic nechybělo. 

 

a) „Narativum jako hrdinský epos “ 

 

Parka se nám jeví jako klasická románová hrdinka. Máme tu Parku, která předčí veškerá 

očekávání svých bližních, když se jakožto nejmladší členka rodiny, opečovávaný benjamínek, 

vydá na dobrodružnou cestu plnou strastí (okradení v Turecku, pobyt v uprchlickém táboře), 

aby našla místo vhodné místo k životu pro sebe a své syny. Tento aspekt hrdiny, jakožto 

nejmladšího a tudíž podceňovaného  člena rodiny je známý z mnoha legend a mýtů 

(Campbell, 1990) a Parka na něj několikráte ve svém vyprávění samovolně zavádí řeč:  
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Petit Chateau – strach o život svůj 

jo, jo Petit Chateau, mi spíme spolu, se žlutými nebo černými, všichni, všechno,  

nemůžu spát, já, já, mě bylo taky 38, měla jsem strach, spala jsem v saku, s botama,  

každou chvíli, no, proto, mi by jsme neměli trochu kuráže, já nikdo to neudělám, ale já  

jsem byla poslední v mé rodině, každý říká, Parka, já nikdy, nikdy, nemyslet si o tobě,  

tolik jsi toho zažila, a tak daleko se dvěma dětma, to jsem neočekával od tebe, tys byla 

 poslední z rodiny,…. rozumíš? 

A: Nejmladší? 

P: Ano, nejmladší 

A: A oni si nemysleli, že to všechno dokážeš? .  

P: ne, nee, nee, já si taky nemyslela, no a můj bratr říká, Parka, ty musíš napsat knížku, no, 

opravdu, od mém odchodu s Iránu do Belgie, 

 

Parka se presentuje jako někdo, kdo ačkoliv patří ke  “slabšímu pohlaví” a menšinové skupině 

(uprchlík,  matka samoživitelka, Iráčanka, muslimka) v žádném případě není osobou, která by 

se nedokázala ozvat a která by si dala líbit špatné zacházení. Naopak Parka se presentuje jako 

bojovnice, která se dokáže postavit jakémukoliv problému, přičemž jako nejčastěji  uvedený 

se zde objevuje problém diskriminace  a rasismu . Parka uvádí hned několik velmi 

ilustrativních historek které, sledují obdobnou vývojovou linii  a mají společnou pointu. Jako 

hlavní postava v nich vystupuje Parka a dále jeden či několik Belgičanů. Narativum začíná  

falešným nařčením Parky či nekorektním, ponižujícím chování ze strany někoho z Belgičanů, 

následuje lítost, která se mění v rozhořčení a konečně vyústění příběhu, kdy Parka bere svůj 

osud do svých rukou a jde si věc osobně s dotyčným/dotyčnou vyřídit. Ve všech těchto 

narativech Parka evidentně  nevystupuje pouze za sebe, ale za všechny uprchlíky  a cizince, 

protože jejím záměrem není jen bránit svou vlastní čest, ale také lidi převychovat, otevřít jim 

oči a vnést světlo do jejich srdcí. Celkem Parka vypráví pět takovýchto příběhů. První příběh 

je příběhem z restaurace. Parka přijde do restaurace a vidí že, kromě jednoho stolu, kde sedí 

samotná žena, jsou všechny ostatní stoly obsazené. Zeptá se, zda si tam může přisednou, ale 

žena reaguje negativně. Parka se tedy vmáčkne k jinému stolu, a poté co si vypije kafe, 

neodejde, ale počká, až dopije i dotyčná žena a jde za ní: 

Narativum o střetu s diskriminací č.1 (hrdinka) 

 

zvedla se aby  pryč , ale já nebudu, já hned k ní,  

no a pak, říkám, podívejte, nemůžu,  

proč neřeknete, že si sem nemůžu sednout,  

já vás neznám že, naopak, e tak  

takové malé věci, necítím to vždycky ale někdy,  
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takhle, ale já se nikdy nedám,  

nikdy hned nepřipustím aby...  nikdy, nikdy, jinak to nejde  

A: takže proti tomu bojuješ? 

 
Druhý příběh je o tom, jak šla s pejskem na procházku a řidička jedoucí kolem, ačkoliv měla 

před Parkou stojící na přechodu pro chodce, zastavit, nebo přibrzdit , na místo toho vjela 

plnou rychlostí do louže tak, že Parka byla mokrá od hlavy až k patě. Parka se ale rozhodla 

nenechat si věc líbit a sledovala řidičku domů: 

mi zastavíme tam u dveří, zvoníme tam, a stará paní přijde,  

říká:” řekněte paní můžu vám nějak pomoct,”?  

to jste byla vy , jela jste v autě?  

“nee, nee, to byla moje dcera, prvě přišla z práce”,  

no, můžete se zeptat, aby přišla, no, a co se stalo, ne, ne, zeptejte se, ať přijde, prosím,  

a ta holka, tak hnusně, choh,  

říkám, podívej, já tě respektuju, čekám kvůli tobě, znáš mě?.  

právě jsi projela kolem mě, vid, 

jo, “jo”, říká, 

normálně ty musíš počkat, než já přejdu se svým pejskem, ale zastavila jsem pro tebe , 

ale ty musela jsi takhle projet autem,  

odsud je   , a pak, a pak, podívej všechna voda od mých vlasů  podsad po mou pusu, po mou 

pusu všude, říká : “trochu vody” ,  

 řekni, budeš ty pít dešťovou vodu ty taky? , já taky ne vid?  

proč to děláš, protože jsem černá? 

 

Parka ve svém líčení situace pokračuje tím, jak se maminka provinilé dívky snaží zastávat a 

neustále se za ni omlouvá. Jak jsem již řekla, nejde Parce o omluvy, ale o princip. Snaží se o 

to, aby dívka pochopila, že chybila, protože teprve pak bude svoje chování moci v budoucnu 

napravit.  

“a promiňte”, kolikrát ta pani neřekla, promiňte,  

a tak, já říkám, podívej, musíš se naučit, co je , 

co máš proti mně, podívej já vás neznám 

já říkám, to není kvůli vodě,  

 

trošku dešťové vody z toho neumřu, 

ale jde tu o, no jak se to jmenuje? 

A: princip? 

P: ano, princip, to nejde vid,(to se nesmí vid) jsou mladí, a to je pfff,opravdu 
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Parka navazuje dalším příběhem. V tomto příběhu se situace vyvíjí obdobně. Parka zde 

vypráví o tom, jak si jednoho dne vyšla se známými nakupovat a do restaurace na kafe. Parka 

měla  draze vypadající, zlaté hodinky a někdo z hostů ji nepřímo nařkl z profitérství, což ale 

neslyšela. Její přítel, obrovský ale hodný Max se okamžitě na dotyčného vrhl, aby ho potrestal 

(postava ochránce). Až po té co odešli se Parka dozvěděla o co šlo. Nejprve ji bylo do breku, 

a druhý den, když jí ti samí známí znovu prosili, ať s nimi jde na pout, neměla vůbec chuť jít 

po oné události mezi lidi. Pak se ale vzchopila a co se nestalo. Na pouti se jako náhodou, 

objevil onen muž, co jí ukřivdil v doprovodu ženy a dcery. Parka se k němu k překvapení 

všech ihned vydala, aby si s ním věc vyříkala z očí do očí: 

 

všechna ta krev se mi nahromadila do hlavy, tak rozzlobená já byla,  

já hned k němu, takhle blízko, tak blízko, a jeho žena tak se dívala,  

mě opravdu nebylo dobře,  

říkám, „znáš mě?”..” jo,jo” 

“máš něco proti mně?”..”.ne,ne” 

“co jsi myslel včera ,..co, myslíš si, že je to od OCMW? 

a já mám doma ještě, podívej,  

půjdem zítra je pondělí vid, tak půjdeme spolu na OCMW.. 

co si myslel, že mám od OCMW”  

“ale proč, ne paní, vy vždycky procházíte kolem s vašim pejskem, 

já znám vaše syny, já vás respektuju,  

paní vždy čistá, ne,ne, já byl opilý” 

“..já mám od OCMW, ale OCMW to nebere tobě, aby to dali mě, 

půjdeš, de mnou, a tma ti řeknou..” 

Karin, Marcel, jeho žena, takovýhle oči, dívali se, poslouchali, 

“já jsem sem nepřišla pro, já jsem sem nepřišla najíst se,  

vid, byla války, když bude války,  

co uděláš jako první, tvojí žnu, tvoje dítě vezmeš, 

a pryč odtud, tolik lidí uteklo před válkou? 

“..ano, ano paní já nechtěl., já nemyslel”  

no ale…(povzdychnutí) 

 

b) “Matka obětující se pro své syny” 

Ačkoliv Parka ve svém vyprávěn přímo nezdůrazňuje, že se svým synům obětovala, je 

pravděpodobné že to takto vnímá .Tak tedy, jak jsem již uvedla hlavním motivem Parčina 

odchodu z Iránu byli obavy o život jejích synů, které chtěla uchránit před narukováním do 

armády a kterým  chtěla poskytnout perspektivnější budoucnost. Na otázku jestli kdyby 
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neměla děti tak by neodešla, Parka odpovídá, že i když v Iránu byl “divný “ režim, byla 

odhodláno ho respektovat, měla přeci v Iránu svou práci,rodinu.. Podobně to je i s důvodem 

proč se Parka nechce vrátit do Iránu. I zde jako a jako důvod svého rozhodnutí Parka uvádí 

své syny. Říká, že jsou doma v Belgii a že by si v Iránu těžko zvykali, protože už neumí psát a 

nejmladší ani perfektně mluvit farsí. Bez nich odejít také nemůže, protože to by se jim pak 

neměl kdo starat o vnoučata. Parka říká: 

 

na návštěvu to jo, ale napořád ne, můj život tady nebo tam, vid, 

 můj život to jsou děti, děti tady, ožení se , a já budu se muset starat o vnoučátka, vid, 

 a doufám, že to budou holčičky, 

 no a podívej se, můj život tady,vid, nebo tam, můj život to jdou děti, děti,  

no a podívej se můj život, tady nebo tam, 

 na návštěvu,nebo moje rodina, to je všechno,no, 

ne už ne 

 

Napadá mě, že Parka zde nic neříká například o tom, že po 20 letech života  v Belgii by 

mohlo být obtížné se znovu začlenit do života v Iránu, což mě znovu utvrzuje v mé 

domněnce, že Parka se zde buďto vědomě či nevědomě presentuje jako matka obletující se 

svým synům. Tímto samozřejmě v žádném případě nechci říct, že pochybuji o tom, že pro 

Parku jsou její synové vším, svědčí o tom ostatně mnohá místa v Parčině vyprávění. .Nápadné 

je například to, že Parka po té co jsem ji vyzvala,aby se představila a řekla něco o sobě a svém 

životě začíná nejprve mluvit o synech a jejich studijních úspěších a teprve potom o sobě. 

Synové se v Parčině příběhu objeví dále ještě několikrát, a to souvislosti s Parčiným 

zaměstnáním. Parka, která v Belgii nikdy, jak sama říká “pořádně “ nepracovala, tvrdí, že to 

bylo částečně způsobeno i tím, že jako matka samoživitelka nemohla vzít práci v továrně, 

která jí byla jako jedna z mála nabízena, protože by se tak kvůli nočním šichtám a přesčasům 

nemohla starat o své syny. Na jiném místě zase Parčin syn vystupuje jako obránce její cti, 

když ji hájí před policisty, kteří se jí snaží obvinit z lenosti a příživnictví . 

 

6.1.7. Závěr 

 

Z Parčina vyprávění je zřejmé, že zde máme co dočinění s ženou-matkou,  jejíž život jsou 

hlavně její děti. Parka odchází z Iránu kvůli svým synům a kvůli svým synům zůstává, i když 

zde není úplně šťastna a možná by se i raději vrátila. V úvodní části, kdy jsem ji vybídla, aby 

se představila a řekla něco o sobě, nezačala mluvit o sobě, ale o svých synech. Vyprávěla mi o 
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tom, jak její synové dobře studovali na střední škole, a ja byl nejmladší pochválen od pana 

starosty. Je evidentní, že je na své syny velmi hrdá  a že jejich úspěchy přičítá i sobě, své 

výchově a tomu, že jim v podstatě obětovala svůj život. Když se na věc podíváme z tohoto 

pohledu, zdá se, že máme co dočinění s progresivním narativem, ve kterém se události  vyvíjí 

od horšího k lepšímu. Parka koneckonců svého cíle, dát lepší budoucnost svým synům, 

dosáhla. Muhammad vystudoval vysokou školu, našel si výbornou práci i belgickou přítelkyni 

a v Belgii je šťastný, podobně jako mladší Said, který zatím studuje. Když se ale zamyslíme 

nad tím jak se události v příběhu vyvíjí pro samotnou Parku a odmyslíme-li to, že žije jen pro 

své syny a jejich štěstí je i jejím štěstím, vidíme spíš narativum regresivní. (Ještě jednou zde 

připomínám, že Parka sama označuje za počátek vší mizérie nikoliv vypuknutí války v Iránu, 

nýbrž její příchod do Petiti Chateau). Na jednu stranu zde máme  samostatnou ženu, která 

dělala práci, kterou měla ráda, která měla přátele, kteří jediní byli ,jak  říká“,opravdovými “ 

přáteli a svou rodinu, která se o ni vždy postarala. A na druhou stranu ženu, která se ocitla  v 

zemi, která neuznává její vzdělání ani praxi a kde je už dvacet let bez práce a kde  se počínaje 

pobytem v táboře ( událost s igelitovým obalem) až po současnost, kdy, jak říká, nemůže ani 

jít na kafe do restaurace,aby se nesetkala s diskriminací, cítí stigmatizovaná a opovrhovaná. 

Parka nelituje svého rozhodnutí, obětovat se  svým synům, přesto ale jsou někdy chvíle, kdy 

se kvůli tomu cítí hůř: 

například teď , teď je zrovna 21.3., 21 březen byl Nový rok u nás v Iránu , začátek jara,  

a tam je svátek , oslavy, dva týdny prázdniny pro děti , a ty jsi tu sam a, každý rok , se  

stane š, jsi depresivní, a moje narozeniny, jsou taky 21.3,  no, dostala jsem hodně  

pohledů od mého bratra, nebo telefonáty, a tak ,v takových okamžicích se cítíš, no 

necítíš se dobře , ale nejsem takový člověk , který hned si to přizná,  

myslíš si, zítra je taky den, musíš trochu 

 

Říci zde že Parčino vyprávění lze označit za regresivní, stabilní či progresivní je tedy , jak 

jsem se snažila ukázat poněkud komplikovanější a proto se o to ani nebudu pokoušet, neboť 

se domnívám, že bych se ve snaze o jeho zařazení do jakékoliv z těchto kategorií  dopouštěla 

umělého redukování skutečnosti . 

Co se týká problému diskriminace, tak Parka ve svém vyprávění líčí několik příhod, 

které ilustrují její zkušenosti nejen s diskriminací, ale i s rasismem. Vedle toho dále  také 

popisuje situace, které ji ačkoliv nešlo o rasismus ani diskriminace, zasáhly stejně hluboce a 

které měli velký vliv jak na její obraz sebe sama, jako členky “nové společnosti” do které se 

měla začlenit, tak na obraz lidí do této společnosti patřících.  Jde o situace, ve kterých Parka 

mluví o tom, jak byla někým nespravedlivě nahlížena jako líná, profitérka či zaostalá.  
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Dále jsem také ukázala, že se Parka ve svém vyprávění presentuje, jako hrdinka 

bojující proti nespravedlnosti, předsudkům a diskriminaci a položila jsem si otázku, jestli 

způsob Parčiny sebepresentace není  odrazem toho, jak jsou   ve společnosti uprchlické ženy 

obecně  nahlíženy a toho s jakými stigmatizacemi a stereotypyizacemi se potýkají.  Zkrátka 

jestli ve svých narativech nesnaží těmto stigmatizujících společenských konstruktům, které 

uprchlické ženy popisují jako slabé a bezbranné chudinky, které se nedokáží postarat sami o 

sebe a potřebují tak neustále naši pomoc, čelit.   Z tohoto pohledu by tomu u Parky mohlo být 

takto. Zaprvé, to, že se Parka presentuje jako hrdinka, která si se vším poradí je způsobené 

snahou čelit stigmatizujícím společenským konstruktům, a to sice právě tomu výše 

zmíněnému, být vnímána jako slabá, utlačovaná, politováníhodná, zaostalá nebo hloupá. Za 

druhé, to, že se zde Parka presentuje jako matka, která se obětovala synům, může být viděnou 

jako snaha čelit nařknutí z lenosti, neochoty pracovat, příživnictví. 

V Parčině vyprávění jsem dále také sledoval to, jestli se nesetkala s nějakým 

genderspecifickými problémy. Ukázalo se, že takovýchto problému se v jejím vyprávění 

objevuje několik. Za důležité zde především považuji upozornit na Parčiny motivy k útěku. 

Parka z Iránu totiž neodešla kvůli sobě, ale jen kvůli svým synům. Kdyby neexistovala reálná 

možnost, že její synové budou muset narukovat na frontu, nikdy by Irán neopustila. Ačkoliv, 

není v literatuře tento motiv útěku zmiňovaný, přesto ho lze podle mého mínění považovat za 

genderspecifický. Dalšímu genderspecifickým problémům musela Parka čelit v souvislosti se 

svým pobytem v azylovém zařízení P.Ch., kde se jako samotná matka se dvěma dětmi cítila v 

neustálém ohrožení. Ze strachu před cizími muži chodila spát oblečená a často nemohla vůbec 

usnout. Strachu a obavám vyplývajícím z toho, že byla sama a bez ochrany musela čelit i 

později, když se přestěhovala do vlastního bytu ve vesnici L. Parka, která říká, že odešla z 

Iránu kvůli budoucnosti svých synů, uvádí tento důvod jako hlavní i v otázce jejího návratu 

do Iránu. Parka říká, že se vrátit nemůže. Nemůže se vrátit se syny, protože jejich domov je v 

Belgii  ale ani  bez synů, protože by se jim neměl kdo starat o vnoučata a protože její život je 

tam, kde jsou oni.  

Podobně jako ostatní uprchlické ženy si i Parka vyvinula určité strategie přežití, 

postupy jak se vypořádat s obtížnými životními situacemi, které pro ni zpočátku byli nové. 

Omezím se zde pouze na jejich stručný výčet. Parka uvádí ve shodě s mnoha ostatními 

uprchlickými žena,mi, tyto strategie, které jí pomohli „přežít“. Za prvé jde o  kontakt s lidmi : 

„  já snažit se, vždycky kontakt, a pořád být zaměstnaná,jinak to nejde, he,někdy jsou dny kdy 

je ti smutno nebo seš depresivní, stýská se ti po tvé rodině,...(  ).,říká Parka. Za druhé o to 

nenechat si líbit urážky a ihned reagovat, bránit se  : P: P. Ano, ano, dívat se z vrchu-
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opovrhovat, ale trošku mentalita, ano, ze začátku to je těžké mluvit, poslední dobou nikdo mi 

nic neřekne,-nedovolí říct, já hned Za třetí  osvojení si jazyka, se, jehož znalost obecně 

zvyšuje sebevědomí a schopnost žen se bránit .(viz příhoda s igelitem). 
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6.2. Marie 

 

6.2.1. První dojmy a obecné poznámky 
 

Mariin příběh by se na první pohled dal nazvat klasickou “love stóry” se šťastným koncem.  

Mladá žena opouští svůj domov, rodinu , přátele i kariéru aby následovala hlas svého srdce a 

mohla být na blízku svému milému. Důsledkem toho se ocitá v  cizí zemi, kde bude muset 

začínat svůj život od “úplné nuly”. Tyto začátky pro ni jsou velmi obtížné, přičemž starosti jí 

dělá zejména holandština  a navazování nových přátelských kontaktů.  Marie se však jen tak 

nevzdává  a proti těmto těžkostem aktivně “bojuje”, takže díky tomu, ale také díky “plynutí 

času”, vše nakonec dobře dopadá s tím, že se i rýsuje možnost na znovuvybudování 

“obětované” kariéry. 

 

6.2.2. Transformativní zkušenosti- jednotlivá období 

 

V první řadě se zde podíváme na jednotlivá období Mariina života, tak jak jsme je 

zaznamenala na základě Mariina vyprávění: 

 

I) období šťastného života v Albánii, kde  měla domov, rodinu,školu, 

přátele ,kariéru a přítele 

II) období, kdy prožívala ne příliš šťastný rok v Albánii bez přítele, který 

byl nucen zemi opustit a kdy si uvědomila své priority.Odchod za 

přítelem do Belgie 

III) období příchodu do Belgie. První velmi obtížný rok v Belgii, 

pochybnosti o svém rozhodnutí, myšlenky na návratobdobí od narození 

syna do současnosti. Celkový obrat k lepšímu, vyrovnání se svým 

rozhodnutím 
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I. II. III. IV. 

 

M: já jsem tam v 

Albánii taky,..., 

velkou rodinu, školu, 

všechno tam, 

 

 

M:..například jdeš vždy do 

práce, cítíš se dobře ve své 

zemi,  

ale když, srdce je něco jiného, 

hledá toho muže, chceš s ním 

mluvit, chceš s ním se 

procházet,  

 

 

M: na začátku, v prvním 

roce, pro mě byl rok, který 

nikdy v životě nezapomenu 

 

M:..a teď po šesti 

letech si myslím, že 

jsem udělala tu 

správnou volbu 

 

Tabulka č.2. transformativní zkušenosti-jednotlivá období v Mariině vyprávění 

 

I. Život v Albánii 

 

Marie se o svém životě v Albánii zmiňuje celkem často. Tyto zmínky se však týkají 

především jejího studia, koníčků a ostatních aktivit, které v Albánii provozovala a již daleko 

méně například její rodiny. V podstatě o rodině, sama od sebe, říká pouze to, že nebyli z 

jejího rozhodnutí Albánii opustit. příliš nadšení. To, že má dva bratry a sestru, jsem se 

dozvěděla až po té, co jsem se jí přímo zeptala na velikost její rodiny. Také skutečnost, že na 

začátku svou rodinu nesměla šest let navštívit, sděluje až daleko později . Co se týká Mariina 

studia, tak víme, že na univerzitě vystudovala literaturu, psala do novin a že také začala 

vyučovat na střední škole.  

 

II. Život v Albánii bez přítele a těžké rozhodnutí Albánii opustit 

 

V Albánii se Marie zamilovala do svého budoucího muže, který se dostal do problémů a 

musel z politických důvodů a ze strachu o život zemi opustit. Trvalo rok, než se za ním Marie 

do Belgie, kde zažádal o politický azyl,  mohla vydat. V tomto roce měla čas na to, uvědomit  

si co pro ni tato láska znamená a co v životě opravdu chce. Marie, tedy musela, jako mladá 

žena, učinit velké rozhodnutí, které přineslo velkou změnu, nejen do jejího života, ale i do 

života jejích nejbližších. Z Mariina vyprávění můžeme vidět, že tomu nebylo tak, že učinila 

rozhodnutí opustit svou rodnou zemi, smířila se s jeho důsledky a vše bylo vyřešeno, ale že 

šlo o daleko složitější, dlouhodobější a patrně do dnešní doby neskončený proces. 
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Na začátku vyprávění Marie hovoří o důvodech svého odchodu z Albánie. Jak jsem již 

uvedla, jde o “klasickou love stóry” s typickou zápletkou. Marie se ale nespokojuje s pouhým 

konstatováním toho, že kvůli lásce obětovala slibně započatou kariéru a že nakonec vše dobře 

dopadlo, nýbrž se v dalších fázích vyprávění k tématu “obětované kariéry” neustále vrací a 

podrobněji ho rozebírá.  

 

Důvod odchodu  

M: já, ee, každý má vlastní volbu, do jiné země se přestěhovat,  nebo opustit svou zemi  

Pro mě to bylo láska ,proč jsem byla povinna sem přijít .. 

Já jsem byla zamilovaná do někoho tam v Albánii,   

Albánec,  ale kvůli různým problémům, 

on byl povinen odejít z Albánie sem,  takže přišel sem 

 

Kladu si zde otázku co za tím stojí a napadá mne hned dvojí možné vysvětlení. Za prvé by 

mohlo jít o snahu  tento svůj krok vysvětlit a obhájit před těmi, kdo by ho eventuálně 

“nechápali”, či dokonce kritizovali a nerespektovali. Marie koneckonců sama říká, že se s 

kritikou a neporozuměním,ohledně tohoto jejího rozhodnutí, již setkala, a to od svých 

nejbližších . Skutečnost, že  tato zmínka o jejích nejbližších je téměř to jediné co mi o nich 

Marie řekla, také napovídá o tom, jak je pro ni tento aspekt věci důležitý. Za druhé mě napadá 

, že neustálé Mariino vracení se k tomuto tématu může svědčit také o tom, že se s tímto svým 

rozhodnutím a jeho důsledky  dodnes plně nesmířila. Začátek rozhovoru svědčí spíše o opaku. 

Marie zdůrazňuje, že sice zaplatila vysokou cenu, ale že to bylo nutné a že svého rozhodnutí 

nelituje: 

 

Láska versus kariéra  

M: Ano, to byl zrovna poslední rok mého studia,  

dělala jsem také tři měsíce stáž, 

po stáži jsem…. našla jsem tam dobrou práci tam v naší zemi, ale.. co bych ráda dělala, 

ale  něco z mého srdce jsem neměla,  

například jdeš vždy do práce, cítíš se dobře ve své zemi,  

ale když, srdce je něco jiného, hledá toho muže, chceš s ním mluvit chceš s ním se procházet,  

to nebylo stejné pro mě. 

Někdy kariéra pro někoho je důležitější,    

Protože, ten   někdo,  hodně dlouho studoval, nemůže.. 

Cena pro lásku je příliš moc vysoká, pro mě cena byla drahé 

ale teď můžu říct, že jsem spokojená, jsem šťastná,  
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protože kariéra vždycky může přijít, když máš sílu něco dělat, 

tak vždy kariéra může ještě pak přijít, 

když máš sílu něco takového udělat, kariéra vždy přijde,  

ale láska, když zanecháš, ale láska nikdy nepřijde potom, 

když zanecháš, tak nikdy nepřijde. 

Já myslím tak, někdy pro jiné je to dobré tak,  

ale pro mě to bylo velká cena, kterou jsem zaplatila, 

(dítě: cena za tátu, pro tátu)? ! 

ale cena která  byla nutná 

A: ano, no ,teď jsi mě úplně dojala 

M: smích 

 

Později se také dostáváme k místu, kdy se Marie zmiňuje o svých plánech do budoucna , které 

jsou optimistické. Jak již ale bylo řečeno výše, ačkoliv Marie věří v to, že v Belgii bude moci 

uskutečnit své sny  a obnovit kariéru, je tento její optimismus přeci jen “opatrný” .  

To, že Marie tak zdůrazňuje, jakou oběť kvůli manželovi podstoupila, či jejími slov, jak 

vysokou zaplatila cenu, také lze chápat, jako potřebu se v tomto svém rozhodnutí (o kterém 

možná pochybuje) utvrzovat, nebo také to, že chce, aby nebyla zmenšována jeho váha a aby 

bylo dostatečně cenněno. Je tu však ještě jiná (čtvrtá) možnost jak chápat Mariino narativum, 

o tom ale později. 

 

III. První rok v Belgii 

 

První rok v Belgii byl pro Marii “rok, na který nikdy nezapomene”. Musela se naučit nový 

jazyk, integrovat se do cizí kultury, nikoho a nic neznala. V tomto obtížném prvním roce 

Marie často pochybovala o správnosti svého rozhodnutí a nejednou zvažovala návrat do 

Albánie. Vzhledem k tomu, že žádala o azyl jako politický uprchlík, nemohla také z Belgie 

vycestovat, a tudíž celých šest let neviděla nikoho ze své rodiny. Velkým šokem pro Marii  

v tomto prvním roce bylo zejména to, že belgické úřady odmítly uznat její diplomy, jak z 

vysoké, tak ze střední školy a ačkoliv se Marie s velkou houževnatostí vrhla na učení 

holandštiny, nebyla schopna najít práci, která by jí alespoň trochu uspokojovala. Pasáže, kdy 

Marie hovoří o tom, že pro pracovní trh je člověkem bez vzdělání a patří do kolonky “bez 

požadavků” , nebo místa, kde si v rozčílení a se zvýšeným hlasem klade řečnickou otázku,“co 

umí Belgičané víc než já..?” ,poukazují na to, jak hluboce se jí neuznání jejího studia dotklo. 

Nejde zde přitom jen o praktickou stránku věci, ale také o otázku sebeúcty a sebehodnotí. 

Tím, že v Belgii neuznali Mariino studium s odůvodněním, že jeho úroveň nedosahuje té v 
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Belgii, vlastně nepřímo “neuznali” Marii, jako osobu, pro níž studium představovalo 

důležitou součást jejího života a osobní integrity.  

 

IV. Současnost v Belgii 

 

Po té, co Marie překlenula první obtížný rok, zvládla celkem dobře jazyk a seznámila se s 

několika rodinami, které ji v těchto nejtěžších chvílích poskytli svou podporu ,začala se 

Mariina situace měnit k lepšímu. V této době se také Marii narodil syn ,což považuje jako 

“dar do života”. Marie dále také mohla vycestovat za rodinou do Albánie a začala chodit do 

sdružení Xénia, kde se seznámila s ženami, s nimiž se mohla podělit o své zkušenosti. 

Ačkoliv Marie dodnes pracuje v továrně, a teprve nedávno byl uznán její diplom ze střední 

školy, věří, že v budoucnu se její pracovní, a tudíž i sociální postavení zlepší a že se bude 

moci začít věnovat práci, která souvisí s jejím studiem literatury. Na návrat do Albánie Marie 

již v současné době nepomýšlí, a k tomu, proč se nechce vrátit má hned několik důvodů. Za 

prvé říká, že se Albánii změnila a že mnoho jejích přátel z Albánie odešlo. Za druhé 

poukazuje na to, že její syn je doma v Belgii a že ona se musí rozhodovat s ohledem na něj . A 

za třetí že, návrat do Albánie po tolika letech by znamenal nový začátek a ona již nechce 

znovu začínat, ale že naopak touží po tom se konečně usadit . 

 

6.2.3. Transformativní zkušenosti- vývoj mezi jednotlivými obdobími 

 

Nejprve se na základě Mariina vyprávění podíváme na to, k jakým změnám v jejím životě  

došlo mezi obdobím I, kdy žila v Albánii šatstným životem studentky a obdobím II, kdy byl 

její přítel nucen odejít do Belgie 

Marie v Albánii žila štastným životem. Právě absolvovala školu a započala svou 

vysněnou kariéru učitelky. Byla zamilovaná, měla spoustu zájmů ,přátel a hlavně svou rodinu. 

Pak ale nastal zvrat . Její partner musel nuceně opustit zemi a Marie zůstala bez své “životní 

lásky”. I když měla téměř vše (kariéru, rodinu, přátele), přesto nebyla štastná “.například jdeš 

vždy do práce, cítíš se dobře ve své zemi, ale když, srdce je něco jiného, hledá toho muže, 

chceš s ním mluvit, chceš s ním se procházet, to nebylo stejné pro mě”, říká Marie.  Její 

trápení bylo dokonce tak veliké, že se rozhodla všeho se vzdát a vydat se za svou láskou. 

Mezi obdobím I a obdobím II tedy v Mariině životě došlo k positivním změnám (např.začátek 

nové kariéry ), ale současně i k jedné změně negativní, která všechny tyto positivní změny 

zastínila. Narativum, které zde Marie presentuje, je tedy spíše narativem regresivním a 
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obdobně se příběh bude vyvíjet i dále, pro období III. a IV., kterým bych se vzhledem k tomu, 

že se ve své práci zaměřuji zejména na životní postavení uprchlických žen v Belgii, a také 

proto, že jde o období o kterém  toho Marie sdělila nejvíc, (samozřejmě i proto, že jsem se 

snažila tímto směrem rozhovor nenásilně směrovat)chtěla nyní zabývat podrobněji. Z Mariina 

vyprávění vyplývá, že v Belgii prošla dvěma fázemi, dvěma obdobími změn. Fází, kdy byla 

nešťastná a chtěla se vrátit domů do Albánie a fází, kdy se jí po té co se již lépe začlenila do 

belgické společnosti , narodil syn, čímž se vše obrátilo k lepšímu.  

 

Věty popisující tento obrat věcí od horšího k lepšímu, ke kterému došlo mezi obdobím III a IV 

se v Mariina příběhu vyskytují velmi často, a velmi často začínají slovním spojením “ ale 

teď” ( 20 x) , “ale pro mě”, “ale když.“, „ ale já.“.  Marie  nich často vyjadřuje to, jak se s 

něčím vypořádala, nebo jak si na něco zvykla apod.  

Pro lepší přehled uvádím tabulky, ve které jsem seřadila jednotlivé kategorie, které 

Marie uvedla a kde u ní došlo k nějaké změně:  

 

 

 období III období IV 

 

Jazyk 

 

M. když jsem sem přišla, byla velká potíž 

protože ten jazyk ten jsem neuměla 

 

M: takže po třech letech studia si myslím, 

že je to celkem dobré, 

 

První rok, dilema 

 

M: a vždycky, na začátku to bylo vždy já 

půjdu pryč, 

 

 

M: takže já sem si vybrala rodinu, mého 

milého, 

jsem štastná, jsem spokojená s ním, 

protože to je někdo koho miluju, 

 a teď po 6 letech si myslím, že jsem 

udělala tu správnou volbu,  

 

 

Rodiče 

 

M: ne mamince se to nelíbí, protože někdy 

pro rodiče zůstanou děti,  

rodiče jsou rodiče,mají hodně,mají děti, 

není to jednoduché 

 

M.  ale teď si zvykli, teď si zvykli, 

 jsou rádi (blij voor mij), že mám dobrou 

rodinu, 

že jsem s někým, koho miluju,  

 

Stesk po rodině 

 

 

M:  já jsem tam v Albánii taky, velkou 

rodinu, školu, všechno tam, 

 já nemám nikoho tady,  

 

M: ale teď mám syna a já cítím, že to je 

pro mě  

nemyslela jsem si já jsem přijdu a 
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 zapomenu tam, ale tak to je 

 

  

Přátelé v Belgii 

 

M. Já jsem na začátku,já jsem jenom z 

Kosova poznala lidi,  

 

 

M: ale teď po třech letech v Belgii  

jsem také rodiny z Belgii ,dobří přátelé, 

a  teď také jsem také, když mám tady 

normálně práci,  

 

 

Komunikace, 

a 

navazování kontaktů 

 

M: na začátku to bylo opravdu těžké,  

protože ee  Belgičané jestli to mohu tak 

říct, ale nemyslím to špatně,  

jsou, jsou sami v sobě studení lidé,   

 

 

M: ale když znáš správný způsob s ním 

mluvit, nebo......tak cítíš, že taky  ti lidé 

dobře komunikují, umí dobře mluvit s 

tebou, 

tak má chuť s tebou mluvit, 

 

 

Vnitřní svět, 

Sebevědomí, identita 

 

M: to je mi líto, že ti  lidé ,že neznají to, že 

to nikdy neslyšeli, 

a to, a to, když to slyším, a to, to, tak mě to 

bolí,  

někdy    si myslí, že pocházím z Honolulu,  

 

 

M: no ale teď jsem si zvykla, 

 když já já já říká, já pocházím  z té země 

ta země je krásná, 

 

 

Vysokoškolské 

vzdělání, uznání 

diplomu 

 

M: já jsem tady zažádala o uznání mého 

diplomu,  

ale dostala jsem negativní odpověď,  

 

 

Pozn.: krátce po našem rozhovoru mi 

Marie .osobně s velkým nadšením 

oznámila, že její diplom byl po 6 letech 

uznán 

 

Zaměstnání 

 

M: nemám žádné právo, protože papíry 

neměla, nemám teď právo,například jako 

překladatel, licenci jako překladatel 

 

 

M. ale teď mám právo dělat překlady, 

překládat 

 

Tabulka č.3  Transformativní zkušenosti mezi obdobím III a IV-  jednotlivé oblasti (Marie) 

 

Z tabulky můžeme vidět, že Marie se při svém příchodu potýkala s podobnými problémy jako 

ostatní uprchlické ženy. Ocitla se v zemi, kde nikomu nerozuměla, kde nikoho a nic neznala a 

kde nikdo neznal ji. Stýskalo se jí po rodině, a protože Marie není “klasickým” uprchlíkem, 

často uvažovala i o návratu.  
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Největší překážku, jak sama říká, pro Marii představovala neznalost jazyka-holandštiny 

Mnoho uprchlických žen považuje naučení se jazyka(holandštiny)  za primární záležitost. U 

Marie však tato touha znát jazyk je ještě o to větší, že vystudovala Literaturu a jazykovědu a 

byla zvyklá nuancovaně se vyjadřovat, hrát si se slovy apod. A také proto, že jejím snem je 

stát se spisovatelkou, překladatelkou nebo novinářkou. Marie si nezoufala nad tím, že v jejím 

městě neotevřeli pro ni vhodný kurs, jako třeba Nazanin, ale pustila se do učení sama. Již 

během velmi krátké doby si osvojila základy holandštiny a po roce začala mluvit celkem 

obstojně. V současné době (po pěti letech) mluví velmi dobře, také díky tomu, že má možnost 

procvičovat si jazyk v práci i se svými holandsky mluvícími přáteli. Přesto však dále 

soustavně na své holandštině pracuje, neboť touží po tom mluvit co nejlépe , napsat v 

holandštině knihu a umět v jazyce “myslet”. ( k této tématice se ještě vrátím později). Vývoj v 

otázce jazyka je tedy vývojem progresivním a i když zde zatím není zcela u konce, ubírá se 

positivním směrem.  

Další věc, která se dle Mariina vyprávění vyvíjela ve směru progrese, jakoby od horšího k 

lepšímu je otázka zaměstnání a s tím souvisící otázka  zrovnoprávnění diplomů. Protože zde o 

problematiku týkajících se i některých dalších uprchlických žen, se kterými jsem vedla 

rozhovor, ráda bych se tomuto tématu na tomto místě věnovala o něco podrobněji a současně 

ho tak zasadila do širšího kontextu. 

 

6.2.4. Marie a její postavení na pracovním trhu a ve společnosti -otázka zrovnoprávnění  

diplomů uprchlických žen a mužů. 

 

Marie v Albánii vystudovala vysokou školu, získala místo učitelky na střední škole a 

psala do novin. I když tušila, že v Belgii nebude ihned moci pracovat na stejné úrovni, už 

kvůli neznalosti jazyka, zažila po této stránce, (jak mi sdělila při našem druhém neformálním 

setkání) opravdový šok. Její diplomy, nejen ty z vysoké, ale i ty ze střední školy, belgické 

úřady odmítly uznat a Marie se tak pro pracovní trh stala člověkem bez vzdělání a mohla se 

ucházet jen o pozice, kde se vzdělání nevyžaduje. 

 

Postavení v Belgii “zonder verrijsing” (bez požadavků) 

M: Například tady v Belgii, já jsem někdo,když hledám práci,  

tak jsem někdo bez požadavků, chápeš, co to znamená!?  

 

Protože oni nevědí nic, , 

také o střední škole, že jsem dělala, že jsem dělala základní školu vid. 
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A když se ucházím o práci ,řekni co jaké studium jsi dělala? 

Tak nemůžu říct,o, tři nebo dva roky elektroniky,  

ale taky nemůžu říct, já jsem nedělala základní školu, chápeš?  

to nemůžu a to dává problémy, vid 

 

Otázka zrovnoprávnění diplomů je aktuální pro mnoho uprchlických žen přicházících do 

Belgie. Přesto v této otázce neexistuje příliš mnoho dostupných informací. Jedna z mála 

studií, která je zároveň příručkou pro uprchlíky, kteří chtějí dosáhnout zrovnoprávnění jejich 

vysokoškolského, či středoškolského diplomu, je zpráva o zrovnoprávnění diplomů 

(“Rapport- gelijkschakeling van diplomas”), vypracovaný oragnizací OCIV, r.2005.37Z této 

studie vyplývá,že proces zrovnoprávnění diplomu je záležitostí složitou a administrativně, 

finančně a časově velmi náročnou. Člověk, který žádá o zrovnoprávnění diplomu, se tak 

neobejde bez pomoci zvenčí.38  

 Mariiny plány do budoucna jsou i přesto optimistické. Nejen, že Marie ve svém 

vyprávění zmiňuje, že dnes již může překládat i tlumočit, ale také mi při našem dalším setkání 

radostně oznámila, že jí po pěti letech pobytu v Belgii, uznali diplom ze střední školy. 

Optimisticky také zní Mariino prohlášení o tom, že doposud dělala něco pro druhé a od 

nynějška  začne dělat něco pro sebe. 

 

Plány do budoucna  

A:o ja takže ty si ještě plánuješ  

 

M: někdy jsem musela pro lásku ,něco,   

pro jiné dělat, 

                                                 
37  OCIV ( Overlegcentrum voor integratie van vluchtellingen) je organizací zabývající se integrací  uprchlíků do 

většinové společnosti 
38  Aby diplom byl uznán, je třeba předložit tři dokumenty: notářsky ověřený a do holandštiny, francoužštiny či 

angličtiny uznaným překladatelem  přeložený  diplom , kopii diplomové práce a seznam předmětů, výsledků, 

stáží , doporučení apod. (netřeba překládat). Následuje navázání kontatku s tamním vzdělávacím ústavem či 

Ministerstvem školství, kde je nutno vše ověřit, což samozřejmě může být v případě člověka, který je uprchlíkem 

problém. Zrovnoprávnění bývá nejčastěji zamítnuto z důvodu neodpovídající délky studia nebo 

neodpovídajícího obsahu ve srovnání s belgickými normamy. Možnost přezkoušenní existuje v určitých 

případech, ale téměř se nerealizuje a neexistuje žádné obecné usnesení a pravidla ze kterých by vzdělávací 

instituty vycházely Navíc nelze tímto způsobem zrovnoprávnit a zlegalizovat všechny dokumenty,ale jen 

například určit do jakého ročníku může eventuelně nastoupit člověk, jehož studium neodpovídá belgickým 

normám apod 
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ale teď ty roky ,které mám teď před sebou,  

si myslím, také něco pro sebe dělat, jsem něco dělala pro lásku, 

nebo něco pro, musela,  pro jiné,  

ale ty roky, které mě čekají, mám na to,  

A:  ehm, takže plány do budoucnosti jsou? 

M. trochu studovat, ještě trochu dál studovat,  

a pak najít dobrou práci, ale nikdy nebýt pesimista, 

když jsi pesimista ve svém životě  

 

Na první pohled zde tedy máme co dělat spíše s narativem, stabilním až progresivním. 

Věci zde nejsou jen špatné nebo jen dobré a spolu s Marií očekáváme spíš jejich vývoj k 

lepšímu než k horšímu. Ve skutečnosti jsem však nabyla dojmu, že Marie až zas taková 

optimistka není a při našich setkáních jsem ji často přistihla při tom, že o možnostech zlepšení 

jejího pracovního postavení v Belgii má velké pochybnosti. Z textu  můžeme také vidět, že 

Marie skutečnost, že nebyly uznány její diplomy, a že musí pracovat pod svou úroveň, nese 

velmi těžce. Při našem rozhovoru se také velmi vyhýbala tématu zaměstnání a to, že je 

zaměstnaná v továrně mi prozradila až při našem třetím neformálním setkání, a to patrně jen 

z toho důvodu, aby mě odradila od mého záměru přestěhovat se kvůli příteli do Belgie a vzdát 

se tak příležitostností, které se mi naskytují v České republice. 

 

A.hmm, a tu práci, kterou děláš teď to je na tvé úrovni,nebo ? 

M: ne to je úplně něco jiného, 

to je něco jiného 

M:to je něco úplně jiného, ee, to je,  

to nemá nic společného s mým studiem, smích 

je práce– k přežití  , to je to 

 

Marie narozdíl, například od Avy39, není smířená se svým pracovním postavením a za to že 

pracuje jako dělnice a stydí :”..raději nebudu říkat co dělá.., víš já ze za to Andrej stydím..” 

říká Marie .Marie nechce také být jako dělnice vnímána  a ve vyprávění se presentuje jako 

emancipovaná žena, která to co dělá, dělá jen dočasně  a kvůli obživě a která je  přesvědčená 

, že v brzké minulosti najde práci, která bude odpovídat jejímu vzdělání. Mariina narace o 

                                                 
39 Ava je jednou z uprchlických žen se ktreou jsem uskutečnila rozhovor ,ale který jsem ve své práci nepoužila. 

Jde o mladou ženu z Bosny, která je již jedenáctým rokem svého pobytu v Belgii zaměstnána jako 

dělnicev továrně, ačkoliv v Bosně pracovala jako projektantka ve stavebnictví. Ava ale říká, že naději na 

zlepšení této situace již dávno ztratila a že je stím co dělá smířena a nic jiného si hledat nechce. 
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zaměstnání a vývoji jejího sociálního postavení je tedy spíše stagnující, stabilní a její postoj 

vůči zlepšení jejího postavení v Belgii je ambivalentní. K tomu, jak je možno nahlížet tuto 

ambivalenci se dostanu v další části analýzy. Nejdříve bych však ještě uvedla jednu oblast, 

kde k positivní změně naopak evidentně došlo, a to sice oblast navazování přátelských 

kontaktů s Belgičany.  

Marie, která zpočátku měla dojem, že se v Belgii s nikým nedokáže spřátelit, kvůli jak 

sama říká, “přílišné uzavřenosti” zdejších lidí. Nakonec ale našla způsob, jak lidi oslovit  a 

navázala několik přátelství, která podle ní jsou velmi opravdová a která pro ni v době, kdy se 

potýkala s těžkostmi souvisejícími s její integrací do nové společnosti, sehrála důležitou roli. 

 Přátelské vztahy, které měla v Albánii, naopak po té co se téměř šest let s nikým 

osobně nesetkala, ochably a Marie je dnes v kontaktu pouze s nejbližší rodinou. Marie také 

podobně jako ostatní uprchlické ženy říká, že mnoho přátel a lidí, které znala, emigrovalo do 

jiných zemí. 

 

Přátelé 

A: takže tu teď máš hodně přátel? 

M: ano tady mám hodně přátel 

A: A v Albánii, máš tam ještě přátele ? 

M: No pro mě se něco změnilo, protože já jsem skoro neměla kontakty šest let s tam 

 

Na jednu stranu zde tedy máme progresivní narativum o navazování nových přátelských 

kontaktů v Belgii a na druhou stranu spíše regresivní narativum o rozpadajících se přátelských 

vazbách v Albánii. Marie také hovoří o tom, že se spřátelila s řadou lidí, zejména žen, 

pocházejících z různých částí světa , což považuje za přínosné jak po osobnostní tak po 

intelektuální stránce. 

 

Kontakt s jinými uprchlickými ženami ve Vrouwenhuis40  

a teď také znám, teď poslední roky jsem také ty,??? Vrouwenhuis   

to mi pomohlo poznat lidi z různých kultur z jiných zemí, 

například, kultury z Maroko, Čečny,z Ruska, z Čecny,z Kosovo, z Černá Hora  

a to mi pomohlo,  

 

protože si myslím, že nejsem sama, ale že jsou tak lidé, kteří cítí to stejné 

                                                 
40 Vrouwenhuis, tzv. „Ženský dům“ je nezisková organizace pro uprchlické ženy provozovaná ve městě 
Roeselare několika dobrovolníky, posyktující ženám příležitost k vzájemnému setkávání a možnost účastnit se 
různých zajímavých aktivit. 
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Změna vlastního postoje k cizincům, pohled na cizince   

  já jsem například já znám také lidi z jiných zemí,  

měla jsem studenty z Bosny a z Makedonie,  

a během let jsem měla kontakty s lidmi s mnoha zemí,  

ale když sama přijdeš žít do jiné země, tak cítíš, že ty lidi znáš líp  

Například já jsem znala z Itálie dřív,  

ale já jsem dřív, já jsem,  

vždy viděla jinýma očima ne očima,  

ne s očima přijdeš na kafe nebo tak něco,  

ale teď když žiju sama v jiné zemi, tak mám jiný názor 

 

Velký význam v Mariině  životě hraje v současné době také víra.  I zde došlo ke změně. 

Marie sice byla vychována v katolické víře a vždy věřila v Boha a v Ježíše Krista, ale do 

kostela příliš nechodila a její víra byla  spíše pasivní. Po té, co odešla do Belgie, se tato 

situace ale změnila a Marie začala cítit potřebu častěji chodit do kostela i potřebu svou víru 

předávat synovi, kterého dala pokřtít. 

 

Víra   

  já také věřím v Ježíše, já také věřím v ee, 

já taky chodím do kostela, 

například já jdu do kostela v neděli, když mám čas, 

nemůžu říct, že chodím pravidelně ale, když mám čas, tak jdu do kostela,  

také se synem, já se cítím, že to je dobré, já    já se cítím dobře, když jsem v kostele.. 

 

Víra “ “moudro” (ponaučení) 

Já chápu  moje tichost. Lidi potřebují, aby lépe chápali, někdy,  

teď, v rušné e, době, poslední roky, lidé nemají čas na to být jen v tichu-být ztišení,  

a když tam jdeš, tak chápeš sebe, ty chápeš, co jsi udělal, co děláš a co bys měl dělat- 

 

Víra,(osobní) v Albánii a v Belgii 

A: a v Albánii jsi taky chodila do kostela? 

M: v Albánii, já ne tak,  

tam jsem necítila, tak jako že musím tam jít 

A: :jo, jo, neměla jsi potřebu 

M:..ale tady to cítím, že jít do kostela, já to dělám, mě to pomáhá, 

 

nedělám to vždycky, vždycky, ale když mám čas, nebo tak, 
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6.2.5. Problém  diskriminace 

Jak již bylo několikrát řečeno, patří uprchlické ženy ve společnosti k menšině a jsou často 

nahlíženy v různých stereotypech, jako profitérky, chudé, sociálně slabé, příživnice, zátěž pro 

společnost, bezmocné, neemancipované, depresivní, utlačované, apod. Obvyklé bývá také to, 

že se lidé o zemích, ze kterých uprchlické ženy pocházejí, dozvídají prostřednictvím médií, 

které často produkují zkreslený a nepřesný obraz reality. (Vink 2001, s.5 ) Skutečnost, že 

ženy ze země svého původu byly nuceny odejít, je dalším faktorem, který mnohé utvrzuje v 

jejich negativních představách, podobně jako skutečnost, že mnohé tyto ženy se do země 

svého původu nechtějí vrátit. Mnoho uprchlických žen, se kterými jsem hovořila, se již někdy 

ze strany někoho z Belgičanů setkalo s reakcí typu “ to jsi ráda, vid, že jsi teď tady v Belgii, 

kde máme všeho dost..”  Tato neinformovanost, předsudky a velmi zjednodušující pohled na 

věc doslova “leží v žaludku “ nejen více než polovině uprchlických žen, se kterými jsem se 

setkala, ale také většině žen a mužů, kteří emigrovali do Belgie a které znám a ani Marie v 

tomto případě není výjimkou. I ona tvrdí, že nemá problém s rasismem ani diskriminací, ale 

že to co se jí dotýká, jsou, kromě již zmíněného problémů s uznáním diplomů, také přezíravé 

pohledy a ironie v hlase některých lidí, chtějících jí tak podle ní naznačit, že je jiná. 

Pocit méněcennosti 

A: a je to opravdu tak, že se tím cítíš méněcenná? 

M. ano, to cítíš, když v jiné zemi tak to cítíš,  

někdy belgičtí lidé nemají, nemají, chuť to říkat,  

ale ty to cítíš, cítíš to,  

já jsem, znám hodně milé, hodně milí lidé, 

ale proč říkají vem to, udělej tohle,  

někdy tu ironii v hlase , to cítíš 

 

Ačkoliv jsem se na nic takového neptala, Marie sama od sebe v místě, kdy jsme probíraly její 

přátele v Albánii, také začala hovořit o tom, jak ji mrzí, že lidé v Belgii jsou mylně, nebo 

vůbec neinformovaní o zemi jejího původu – Albánii a že kolikrát ani nevědí, kde Albánie 

leží. To je mi líto že ti  lidé , že neznají to, že to nikdy neslyšeli, když to slyším, a to, to, tak mě 

to bolí, .říká Marie, a dále: ..někdy    si myslí, že pocházím z Honolulu, a to není milé. Také 

když jsem se Marie při našem druhém neformálním setkání zeptala na to, co si myslí, že by 

bylo možné udělat pro to,aby to v Belgii cizinci měli v otázce integrace jednodušší Marie 

odpověděla, že by si přála, aby se ve školách a jinde věnovali více jiným, než 

západoevropským zemím, a aby pracovní místa byla pestřeji obsazována, v tom smyslu, že by 

například na úřadech pracovalo více cizinců apod.  
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6.2.6. Podoby sebepresentace 

 

Nyní tedy přejdeme k tomu, jak se Marie presentuje, jak chce být vnímána sama sebou, mnou 

a ostatními a budeme si klást otázku, jestli její způsob sebepresentace a to jaký typ narativa se 

snaží zkonstruovat, lze nahlížet jako jakousi snahu vymanit se stigmatizujícím společenským 

konstruktům se kterými se jako uprchlická žena musí potýkat 

Po podrobném přečtení a analýze Mariina vyprávění jsem dospěla k názoru, že se 

Marie ať již záměrně či nikoliv, představuje v několika rovinách.: Za prvé zde máme Marii, 

jako ženu, která obětovala kariéru a spokojený život se svou rodinou a přáteli v Albánii, kvůli 

lásce k muži. Za druhé, Marii, jako hrdinku-bojovnici, která si musela vydobýt místo v nové 

společnosti. Za třetí Marii-intelektuálku, vzdělanou, talentovanou a 

všestrannou“spisovatelku” A za páté Marii jako moudrou rádkyni, zkušenou ženu, která již 

mnohé zažila a která je připravena se o své zkušenosti podělit a poradit. Ráda bych se zde 

blížeji zaměřila na některé z těchto sebepresentací. 

 

a) Narativum jako hrdinský epos.Marie jako hrdinka a bojovnice versus 

Marie jako oběť 

 

To, že se zpočátku nepříznivá situace obrátila v příznivou, se podle Marie nestalo jen tak. 

Marie ve svém vyprávění nepřímo vyjadřuje názor, že člověk musí o svůj osud hlavně bojovat 

sám, což ona sama dělala a dělá velmi intenzivně. Zde se tedy dostáváme k tomu, že původně 

romantický love stóry postupně přechází v hrdinský epos. Marie se presentuje nejen jako 

žena, která se obětovala pro lásku a kvůli lásce postoupila nesčetné potíže, ale také jako žena 

bojovnice, žena s velikou kuráží a chutí do života.  

 

Ale já se nikdy nedala spadnout do velkých problémů 

sama uvnitř v domě 

ale já jsem vždy něco pro sebe hledala,  

to pomáhalo,  

například teď já chodím do Vrouwenhuis 

já pracuji, já taky chodím na různé aktivity,  

 

já sportuji,na hry nebo tak, .mě baví číst, 

já tady viděla hodně malých vesniček tady v Belgii,  

já jsem viděla hodně malých vesniček,tady,  
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ale měla jsem momenty, kdy jsem se cítila špatně,  

ale to mi pomohlo najít v sobě kuráž. 

Já jsem člověk, který reaguje, já reaguji ihned, ihned 

A: ehm, nenecháš se .. 

M: ano, já ne například když mi řekneš něco, co mě bolí tak,co,že budu něco cítit 

Já ti to hned řeknu, a to pomůže,  

ale když jiní vždy vždy reagují, reagují a ty, oni dostanou se ti do srdce 

a řeknou něco co bolí a nejsi v akci, 

nejsi ,nemáš chuť něco říct, nebo tak něco, 

a to člověk, to se dostane do problémů, to, já hned reaguji.  

A:hmm 

 

V Mariině příběhu se tedy ,jak již bylo řečeno, mísí dvě (pro někoho na první pohled možná 

ne zcela slučitelné) roviny. Na jednu stranu zde máme Marii, která se presentuje jako “oběť”, 

jako žena, která se vzdala kariéry aby založila rodinu. Na druhou stranu Marii, která se 

presentuje jako bojovnice, jako žena která je emancipovaná a která ví, co chce. Tyto dva 

aspekty Mariina vyprávění, kdy se na jedné straně presentuje jako oběť a na druhé straně jako 

hrdinka, ilustruje tato tabulka. 

 

 

Marie ,žena která se obětovala pro lásku 

 

Marie bojovnice, emancipovaná žena 

 

M: pro mě to bylo láska proč jsem byla povinna  

sem přijít , 

 

M: někdy jsem něco pro lásku musela a ro jiné 

dělala, ale teď ty roky, které mám před sebou,já 

myslím, také něco pro sebe chci dělat  

 

 

M: v životě nemůžeš nikdy vybrat mezi rodinou 

 a kariérou,  

takže já sem si vybrala rodinu, mého milého, 

 

 

M: když máš kuráž, když máš sílu v sobě, tak 

můžeš dělat všechno,všechno dělat, také v jiné 

zemi,  

po třech letech, jsem udělal studium tady 

a ještě se zabývám různými programy informatiky 

tady  a já cítím, že to dobré,já cítím, že mi to  

pomáhá, .. 

já to dělám to s vášní a to mi pomáhá můj život 

tady v Belgii ,dovést do dobrých věcí 
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M.jsem Šťastná, jsem spokojená s ním, protože to je někdo 

koho miluju, 

 a teď po šesti letech si myslím, že jsem udělala tu správnou 

volbu,  

M. cena pro lásku je příliš moc vysoká, pro mě cena byla  

drahá, ale teď můžu říct že jsem spokojená, jsem šťastná, 

protože kariéru vždycky může přijít, když máš sílu něco dělat 

 

Tabulka č4  Marie jako oběť versus Marie jako hrdinka a emancipovaná žena 

 

 

Možná že si je Marie tohoto “rozporu” vědoma a to, že zdůrazňuje emancipovanost a 

“bojovnickou” stránku své osobnosti nemusí být jenom snaha jít dobrým příkladem, ale může 

jít i o obavu, že by mohla být vnímána ,jako neemancipovaná a slabá, jak bývá vnímána 

většina uprchlických žen.41 Je tedy dost dobře možné, že se takto presentuje záměrně právě 

proto, aby tyto představy vyvrátila. Také může ovšem jít o dodávání si sebevědomí, k jehož 

snížení  u Marie vzhledem k okolnostem (neuznání diplomu, profesní degradace)mohlo dojít.  

 

b) Narativum jako návod a nadějné poselství.Marie jako moudrý rádce 

 

Dalším výrazným aspektem Mariina vyprávění je to, že celkově má charakter jakéhosi návodu 

(receptu) na to, jak se vypořádat se strastmi a problémy, které sebou přináší život v cizí zemi. 

Marie zde vystupuje jako jakýsi mentor, “rádce”.  Neříká jen “měla jsem to těžké” atd., ale 

také okamžitě doplňuje co dělat pro to, aby člověk tyto “těžkosti” překonal , přičemž jako by 

vybízela ostatní ženy v podobné situaci ( a nepochybně také mě) ,aby učinily totéž. 

Lingvisticky se toto v textu projevuje přechodem od osobního vyprávění, kde dává za příklad 

sebe ke generalizacím, kde se  obrací k  větší skupině posluchačů. Marie jakoby říkala : měla 

jsem to těžké , ze stejných , pochopitelných, důvodů, jako to měli a mají ostatní uprchlické 

ženy, které začínají v cizí zemi, ale rozhodla jsem se vzít svůj osud do svých rukou a proti 

těmto obtížím bojovat. Domnívám se také, že tak by to měli dělat i ostatní v mé situaci, pokud 

chtějí žít plnohodnotný život . Konkrétní prostředky  tohoto boje podle Marie jsou: být 

aktivní, pracovat pokud to jde, něčím se zaměstnávat ať nemusím moc přemýšlet, najít si 

koníček, učit se jazyk, snažit se komunikovat (viz “strategie přežití”).Budeme-li Mariin 

příběh chápat jako jakýsi návod  pro ženy, nacházející se  v podobné životní situaci, budeme 

                                                 
41 Nejde pouze o uprchlické eny. Jako neemancipovaná by mohla být některými lidmi vnímána jakákoliv žena, 
která obětuje muži a lásce svou kariéru nemusí jít tedy nutně o ženu migrantu, uprchlickou ženu apod. 
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možná moci lépe porozumět oné ambivalenci, která se projevila v jejím postoji k budoucímu 

zlepšení jejího pracovního postavení v Belgii . Mariiny pochybnosti ,které o zlepšení ohledně 

svého zaměstnání má na jednu stranu, a její optimismus na stranu druhou, nemusí znamenat 

rozpor,ale snahu jít svým optimismem dobrým příkladem, i když skutečnost je složitější. 

Marie ví a často vyjadřuje názor, že optimismus a kuráž jsou pro život imigrantských a 

uprchlických žen tím nejdůležitějším, i když třeba vždy nevedou ke kýženým výsledkům. 

Sny, ambice a naděje jsou podle Marie velmi důležité.  

 

Ponaučení 

ale víš, co ti řeknu Andrej, 

někdy lidé musí po schodech na vysokou úroveň 

někdy přijde okamžik, kdy jsi nula,  

v tom okamžiku musíš první schod, 

prvně musíš najít kuráž, najít kuráž abys mohla jít na další ten schod,  

jinak nejsi člověk, jinak se cítíš, cítíš se jako, jako objekt. 

Já  vidím svůj život  tak, já jsem našla kuráž v sobě podívej,  

to je co musíš, co ty musíš udělat, udělat, 

nenech se spadnout nenech sebe spadnout do velkých těžkostí, 

to vždy mi pomohlo 

 

ponaučení 

M: když máš kuráž, když máš sílu v sobě 

tak můžeš dělat všechno,všechno dělat, také v jiné zemi,  

po třech letech jsem udělal studium tady 

 

„pomoc si sám“, jistota 

tady v Belgii jsem se taky naučila, že lidé vždy musejí mít  jistotu,  

vždy musí pracovat pro a nikdy problémy nenechala spadnout do velkých případů 

,trošku  se stát samostatný-osamostatnit, 

jinak nikdo nemůže ti pomoci, když ty si nepomůžeš sám 

 

Lék na starosti, proti upadnutí do depresí, poučení 

M. Já bych řekla tohle,  

lidé, kteří mají sami kuráž, 

 

lidé, kteří mají sílu v sobě,  

vždy se můžou něco naučit,  

jinak, jinak když necháš, aby tě zválcovali 
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c) “ Marie intelektuálka-jazyk jako hlavní téma “ 

 

I v případě, že bychom nevěděli, že Marie studovala Jazyk a literaturu, nemohli bychom si 

nevšimnout, jak důležité místo jazyk, se všemi jeho podobami, v Mariině vyprávění zaujímá. 

Tedy jazyk nejen jako prostředek komunikace, ale také jazyk jako prostředek uměleckého 

vyjadřování, jako presentace vlastní osobnosti, toho kdo jsem a jak chci být vnímán. Toto 

vyplývá jak z obsahové stránky vyprávění, tak z jeho formy.  

 

Pokud jde o formu nikdo jiný, s kým jsem natáčela rozhovor, si nedával tak záležet na svém 

jazykovém projevu, jako Marie.Ta nejen že mluvila velmi pomalu a s rozmyslem, ale navíc 

také obohacovala svůj svůj projev o různá rčení, metafory apod. Například:  

 

M: ... to je spisovateli Nostradamus se jmenoval, 

on napsal, když někdo si zlomil nohu 

on musí přijít do nemocnice za mnou, aby mě viděl,  

chápeš, co to znamená? 

 

Co se týká obsahu, tak slovo jazyk, komunikace a jiná slova podobného významu se v textu 

vyskytují na mnoha místech v různých kontextech od začátku do konce. Hned třetí věta 

následující po stručném představení se týká jazyka. Marie se zde dotýká problému, se kterým 

se musí při svém příchodu do Belgie potýkat většina uprchlických žen.  

 

M. a první problém který byl tady pro mě v Belgii,  

když jsem sem přišla, byla velká obtíž, 

protože ten jazyk ten jsem neuměla, 

skutečně já jsem se dobře naučila francouzsky,  

ale to není stejné,  

protože když bydlíš v jiné zemi, důležité je,  

to první co musíš se naučit je holandština,   

 

Nutnost znalosti holandštiny  a možnost jejího užívání v praxi považuje za velice důležité , 

(jestli ne nejdůležitější,) většina uprchlických žen se kterými jsem hovořila. Znalost jazyka 

hraje roli nejen v získávání zaměstnání a při kontaktech s lidmi, ale je také  “obranným 

nástrojem proti ponížení a diskriminaci“, a jeho znalost dodává člověku pocit větší 
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sebedůvěry.42  Problém jazyka jsem blížeji rozebrala  při analýze rozhovoru učiněného s 

Parkou. 

 

Marie na toto téma říká:  

 

A: a býváš taky někdy frustrovaná z toho, že chceš něco říct a nevíš jak? 

M: ano,ano, já měla, já, měla  momenty kdy jsem to cítila, 

protože jazyk tvého srdce, není stejný jako ten jazyk, se kterým si vyrostla,  

když někdo, když něco chceš něco říct velkého významu 

tak to nemůžeš nikdy říct v jiném jazyce.  

Například já jsem to vždy silně cítila,  

když jsem já například o různá zaměstnání se ucházela to bylo opravdu těžké,  

protože ty vždy musíš si myslet,  

proč to není pro mě,.proč pro mě to nejde,  

proč nejsem na stejné úrovni jako ti ostatní? 

A to je ten problém, který jde spolu  

s tím stavem, když bydlíš v jiné zemi 

 

Názory ohledně jazykové znalosti se mezi uprchlickými ženami více rozchází až v otázce 

jejího stupně. Nikomu jsem nekladla otázku, jak dobře chce mluvit holandsky, ale některé z 

žen o tomto přesto začali mluvit sami od sebe. Naisa například uvedla, že tak hrozně moc 

chtěla mluvit holandsky, že se jí o tom denně zdálo, a dále také že pořád ještě chodí na další a 

další kurzy aby mluvila a psal perfektně, a to je přitom jedna z těch které již téměř perfektně 

mluví.  Zcela opačným příkladem je Nazanin, která, mi svěřili, že ani po 16 letech v Belgii 

neabsolvovala žádný kurz a z jejího vyprávění vyplývá, že si až do nedávné doby se svou 

průměrnou znalostí jazyka celkem vystačila. 

Marie tedy evidentně patří do skupiny, těch žen, které chtějí mluvit perfektně. Práci a 

přátele sice už našla, ale protože chce pracovat na vyšší je motivována učit se dál. A nejen to. 

Její motivace pramení i z dalších důvodů a to je myslím to co Mariin příběh dělá výjimečným. 

Marie se chce naučit holandsky tak jako albánsky proto, aby se mohla v holandštině literárně 

vyjadřovat. Aby mohla psát básně, povídky  popřípadě napsat i knihu.  

 

 

                                                 
42  Velmi zajímavou studií na toto téma je práce  s názvem “ Mexican Immigrant Woman´s Narratives of 

Language Experience: Defendiénose in souther California, od May Relando Pastor z r.2001, která se zabývá 

komunikační situací 17 Mexických immirantek  v San Diego County. 
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A: no takže ti chybí rodina, to je logické,  

ale jsou i jiné věci, které ti chybí? 

 

Psaní ( zde patrný enthusiasmus) 

M: chybí mi také to, co jsem tam dělala, 

tam jsem, já jsem, psala jsem,  

já píšu, já mám chuť psát 

A:povídky, básničky? 

M. například povídky, básničky. 

Povídky, básničky, já  píšu hodně  

a například kdybych žila teď tam žila, tak bych určitě napsal knihu neboť ak něco, 

protože psaní to je něco jiného, 

ale tady to nemůžu dělat , 

jazyk psaní je jiný než jazyk komunikace , 

nemůžeš říct v jazyce, ve kterém by si napsala báseň 

je to opravdu těžké 

 

Psaní jako terapie? 

A: a není to taky trochu emoční terapie to psaní básní 

M: co myslíš 

A: no když takhle píšeš poezii, není to taky trochu terapie pro tebe 

M: ee, někdy to je taky terapie pro mě nebo kvůli tomu co jsem tam zanechala, 

co tam jsem dělala, někdy,  

ale teď to nevidím  jako terapie, 

já  to vidím, jako že to  potřebuji, já  mám v sobě tu energii, já mám ten talent, 

tak proč to nedělat, já to cítím, 

ale to je spojení mezi mojí zemí a tady Belgií 

já, jestli to tak můžu říct,  já to ráda dělám, pro mě to, mě to přináší štěstí,     

mám chuť si hrát , 

 

K závěru vyprávění se znovu dostáváme na téma jazyk a zároveň i k další ze zajímavých 

rovin příběhu. Marie zde vypráví o tom, jakou radost měla z toho, že ji přátelé napsali vánoční 

pohled v jejím jazyce. Nejedná se tady tudíž o znalost „nového-druhého“ jazyka ,ale o její 

rodnou albánštinu . Pro Marii toto gesto , že jí lidé chtějí přít v jejím jazyce, znamenalo 

důležité vyjádření respektu vůči ní a patrně mělo i dopad na její sebevědomí a toho jak vnímá 

své postavení v belgické společnosti.  

 

M.., a já  ti něco budu vyprávět   

například,o Vánocích,  
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každý mi říkal já ti musím poslat správný pohled k Vánocům  

ale já chci poslat ve tvém jazyce, 

to pro mě bylo velké,to bylo pro mě,   

já nikdy jsem si nemyslela,  

že to někdo z Belgie mi bude chtít poslat pohled v mém jazyce,  

 

6.2.7. Závěr  

 

Z předešlé analýzy je zřejmé, že podíváme-li se na to, jakým směrem se vyvíjelo Mariino 

vyprávění od doby, kdy její přítel musel odejít z Albánie (období II), až do chvíle kdy se jí 

narodil syn, budeme mít před očima neustálou regresi (věci se zde vyvíjí od horšího k 

nejhoršímu.) Narozením syna, ale v Mariině příběhu nastává zlom a nástup nového období 

(IV), ve kterém postupně dochází k mnoha dalším positivním změnám. Marie činí velký 

pokrok v holandštině, čímž se zlepšuje její komunikační situace, navazuje některá cenná 

přátelství, což jí pomáhá v tom, aby se nepropadla do sociální izolace a positivní je také to, že 

se její rodina konečně smiřuje s jejím rozhodnutím odejít z Albánie. Zbývá tu pouze ještě 

méně jednoznačná otázka povolání a s tím související postavení ve společnosti. Víme, že při 

příchodu do Belgie nebyli uznány Mariiny diplomy z vysoké, ale ani ze střední školy a že 

musela začít pracovat v továrně. Co se týká diplomů, tak se její situace v současnosti, po té co 

byli uznány alespoň ty středoškolské, trochu zlepšila. Co se týká práce, tak zde je však i po 

šesti letech vše při starém a Marie stále pracuje v továrně i když věří, že se situace, právě díky 

zmíněnému uznání diplomů brzy změní. Celkově tedy, i přes tyto problémy zde převažují 

události positivní a domnívám se ,že Mariino narativum ,kde popisuje změny nastalé v jejím 

životě mezi  obdobím III a IV ,lze označit za progresivní. Srovnáme-li však období I.a V. 

bude situace zcela jiná. Na jedné straně zde máme Marii jako mladou emancipovanou ženu 

stojící na počátku slibné kariéry, na druhou stranu  matku a manželku,která svou kariéru 

obětovala pro lásku a která v současné době pracuje, díky tomu, že nebyl uznán její diplom z 

vysoké školy (donedávna ale ani ten ze střední)  v továrně.  Je pravda, že Marie sice říká, že 

se do Albánie vrátit nechce a  neustále zdůrazňuje, že svého rozhodnutí nelituje, že je v Belgii 

spokojená a také, že věří ve slibnou budoucnost. Ve srovnání se “štastnou dobou”o které 

Marie v úvodu svého narativa i v dalších jeho částech často hovoří, nepůsobí ale současnost, 

jako příliš velká změna k lepšímu. Mariino vyprávění se tedy vyvíjí progresivním směrem, i 

když  původní „šťastné doby” od které se příběh začíná odvíjet, zatím dosaženo nebylo. 

Mariin optimismus, který ve svém vyprávění projevuje i skutečnost, že jí byl uznán diplom ze 

střední školy, naznačují pokračování progresivního směřování příběhu. Pesimismus a obavy, 
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které Marie v této souvislosti vyslovila při našich neformálních setkáních ve mě, ale při 

rozhodování do jaké kategorie příběh zařadit přesto vzbuzují jisté rozpaky. 

Další věc, na kterou jsem se v analýze zaměřila, byla otázka, zda se Marie v Belgii 

setkala s diskriminací. Podobně jako některé jiné ženy Marii na tuto otázku odpověděla 

záporně, přičemž mě ale zároveň upozornila na jiné faktory, které negativně ovlivnili její 

snahu o integraci do nové společnosti. Marie říká, že se jí dotýká zejména skutečnost, že lidé 

v Belgii nejsou o Albánii informovaní a že často ani neví, kde Albánie leží. To jestli s Marie 

ve svém vyprávění snaží „bránit“ některým konkrétním stereotypizacím jsem se pokusila 

zjistit na základě sledování způsobů její sebepresentace. 

Ukázala jsem, že Marie se presentuje jako emancipovaná žena, jako oběť, 

intelektuálka a moudrý rádce a položila jsem si otázku, jestli její sebepresetnace 

emancipované a silné ženy bojovnice, která si se vším poradí a která nikdy nic nevzdá 

nemůže být nahlížena jako snaha preventivně se bránit tomu být nahlížena jako 

neemancipovaná a nesamostatná, politování chudinka ,která nic nezvládne bez pomoci z 

venčí. A dále jestli, to jak o sobě hovoří jako o vzdělané intelektuálce, možná ukazuje na její 

snahu nebýt vnímána jako nevzdělaná a zaostalá, zejména pak proto, že je zaměstnaná v 

továrně. 

Dále jsem si také všimla toho, že Marie své vyprávění konstruuje jako positivní 

narativum plné optimismu a naděje i přesto, že ve skutečnosti vůbec takovou optimistkou 

není. Ptám se tedy, zda by se i v tomto případě nemohlo jednat o snahu, jít “dobrým 

příkladem” a dodat kuráž jiným ženám i sobě, nebo možná o ať již vědomou či nevědomou 

“obranu” proti stereotypní představě, podle které jsou uprchlické ženy často nahlíženy jako 

nešťastné a depresivní.  

    Strategií jak přežít těžké chvíle je v Mariině vyprávění popsáno mnoho. Mariin příběh 

lze totiž, jak jsem se snažila ukázat, chápat jako jakýsi návod pro ženy, které se nachází v 

podobné, složité životní situaci, jako ona. Věty typu “musíš to udělat tak, nesmíš dělat tohle.., 

atd.”jsou v jejím vyprávění velmi časté:, podobně jako výčet konkrétních kroků. Marie říká, 

že nejdůležitější je najít v sobě kuráž, věřit si, nespoléhat na pomoc druhých,ale v prvé řadě si 

pomoct sám, neuzavírat se do sebe, snažit se co nejrychleji se naučit jazyk, aby člověk mohl 

co nejvíc komunikovat  a hlavně být optimistka, nevzdávat se a věřit v dobrý konec. (.. ale 

když jsi aktivní, vždy když jsi v kontaktu s realitou, když jsi v kontaktu, s věcmi které se dějí 

kolem tebe,, když jsi v kontaktu s učení, s něčím co ráda děláš, tak někdy zapomeneš na ty 

problémy, ......a jinde: ..ale já jsem vždy něco pro sebe hledala, to pomáhalo, například teď já 

chodím do Vrouwenhuis  já pracuji, já taky chodím na různé aktivity, já sportuji,na hry nebo 
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tak, .mě baví číst,já tady viděla hodně malých vesniček tady…, říká Marie. Domnívám se, že v 

tomto bodě bylo Mariino narativum je do značné míry ovlivněno mou osobou jako 

výzkumníka a že vzhledem k tomu, že se nacházím v obdobné pozici jako Marie kdysi, tj. na 

začátku svého pobytu v Belgii, měla Marie tak trochu potřebu mi radit a pomáhat. To, že 

konstruuje své narativum jako optimistické a jako návod pro ženy nacházejících se v obdobné 

situaci, je také možná odrazem její snahy mi pomoci a poradit.  

Co se týká žensky specifických problémů, tak se v Mariině vyprávění, kromě motivu útěku, 

žádné žensky specifické problémy neobjevují, což ale nemusí znamenat, že s e sn nimi 

nesetkala.  
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6.3. Naisa  
 
 

6.3.1  První dojmy a obecné poznámky 
 
Jak již bylo řečeno v kapitole o migraci a uprchlictví, většina žen opouští svou zemi ze 

stejných důvodů jako muži, přičemž hlavním motivem u obou skupin je touha po lepším 

životě, nebo čistě snaha o to, si život zachránit. V této kapitole jsme dále poukázala také na to, 

že se ženy kromě toho setkávají také s „žensky specifickým“ druhem pronásledování jakým je 

například mrzačení, ukamenování kvůli (domnělé) nevěře či nucený sňatek. V brožuře, kterou 

vydalo sdružení RoSa, je jako jedna z kategorií „žensky specifického“ druhu pronásledování 

uvedeno, i „závislé pronásledování“ (afhankelijk vervolging), při kterém, jde o to, že jsou 

ženy, ačkoliv jim sociální posice v jejich zemi často vůbec neumožňuje být politicky aktivní, 

pronásledovány kvůli aktivitám svého manžela, či jiných příbuzných ( Windehuis a 

Rosa,2001);43 

Jedním z příkladů  „závislého pronásledování“ je právě Naisin pohnutý a velmi smutný 

životní příběh . Naisa , jakožto dcera  člena arménského parlamentu, musí po převratu a po té 

co dojde k několika politicky motivovaným vraždám opustit svou zemi a  uchýlit se společně 

se svou rodinou do bezpečí jinde. Již brzy je však rodina rozdělena . Naisa putuje s manželem 

do Belgie její rodiče , jak se dozví až o rok později, do Německa. V Belgii se prvních pár let 

Naisa  a její muž musí potýkat s mnoha problémy ohledně vyřizování své žádosti o uznání 

politického azylu a jejich životy se odvíjí ve veliké nejistotě. Ačkoliv se i tento příběh jeví 

jako „progresivní narativum“, tj. vyprávění v němž se události  odvíjí   od horšího k lepšímu -  

Naise se jako jedné z mála daří najít velmi uspokující práci, narodí se jí dvě zdravé děti, naučí 

s perfektně jazyk , najde si přátele, získá občanství atd., atd., docházím po jeho podrobném 

přečtení a pod dojmem ze samotné Naisy a toho, jakým způsobem mi byl tento příběh sdělen, 

                                                 
43  Závislé pronásledování se netýká samozřejmě jen žen, a Naisin příběh je toho důkazem (můžeme se 

koneckonců domnívat , že její manžel svým způsobem odešel právě kvůli ní a vazbám na její rodinu ) případy 

,kdy je manžel pronásledován na úkor matky či manželky jsou však jistě daleko méně časté.   

Problémem zde je, že pokud je někdo pronásledován ve smyslu Ženevské Umluvy , nejsou manželský partner, 

rodiče, bratři,setry,děti či jiní rodinní příslušníci automaticky uznáni za uprchlíky ( Nederlandtalige vrouwenraad 

ad hoc, werkgroep “vrouwelijke vluchtelingen” De asilprocedure vanuit genderperspektief. Richtlijnen en 

aanbevelingen voor de behandeling van vrouwelijke azylzoeker, Brussel,1997). 
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k názoru , že tento progresivní vývoj je v mnohém pouze zdánlivý a že od „happy endu“ má 

velmi daleko. 

 

6.3.2 .Transformativní zkušenosti - hlavní periody(období) 
 
Hlavní periody(období) objevující se v Naisině vyprávění jsou 44

 : 
 

I) období, kdy Naisa žila svůj  “bezstarostný” život v Arménii, kde měla rodinu, 

studovala, pracovala a kde se v mladém věku provdala až do r. 1995, kdy 

musela Arménii opustit. 

II) období  kdy r.1995 , kdy došlo v Arménii k politickému převratu,  kvůli 

kterému  byla Naisa i se svou rodinou nucena Arménii opustit a vydat se na 

útěk do bezpečí přes Rusko až do doby ,kdy dorazila do Belgie 

III)a  období v r.1995, kdy si Naisa s manželem pronajímali byt ,do doby kdy je cizí 

muž odvedl na místní OCMW , kde byli instruováni jak postupovat v žádání o 

azyl 

III)b . období od r.1995 do roku 1997, kdy čekali na vyřízení svých dokumentů, 

(jejich žádost byla dvakrát vyřízena kladně))  chodili na kurzy holandštiny a do 

práce 

IV)a  období od r.1997 až 1998 , kdy jejich žádost o azyl byla ve třetí instanci 

zamítnuta a kdy byli označeni za “uprchlíky v ilegalitě” a kdy na druhé straně 

byli zároveň majiteli tzv.oranžové karty ,opravňující je k přechodnému pobytu. 

IV)b období od r.1999, kdy došlo ke změně imigračního zákona  a kdy se jim 

naskytla možnost zažádat o regularizaci do r.2004, kdy byla kladně vyřízena 

žádost o regularizaci Naisy a jejích dětí, kteří dostali belgické občanství, 

nikoliv však jejího manžela, který na rozhodnutí čeká dodnes. 

V) období od r.2004 do současnosti, kdy je Naise a dcerám uděleno občanství 

 

 

 

                                                 
44 Naisa osobně,ve fejetonu  adresovaném zaměstnancům Integračního centra kde  v současné době pracuje člení 

svůj životní příběh na zákldadě  toho, jakými jmény byli belgickou splečností a úřady oficielně označováni. Tj. 

„žadatelé o azyl“, „cizojazyční“, ilegáloové“, „ilegálové  v regulaci“. Podotýkám,že tou dobou Naisa ještě 

neměla belgický pas.  
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I. život v Arménii 

 

O životě v Arménii se toho z Naisina příběhu příliš mnoho nedozvídáme. Můžeme se 

domnívat, že se Naisina rodina ,jejíž otec byl členem parlamentu , finančně měla celkem 

dobře. Naisa sama zmínila , že :  já tam jsem byla bohatší, než jsme tady ,vid já všechno mám 

tam, a tady nemám nic, a dále: já tam mám byt se čtyřma pokojema, se vším všudy, co mám 

tady, starý dům. Dále také víme, že Naisa neměla žádné sourozence, a že v době kdy došlo 

k převratu, právě čtvrtým rokem studovala na univerzitě ekonomiku a management a že ji 

k úspěšnému ukončení chyběl ještě rok. V Arménii Naisa také poznala svého muže, za nějž se 

v poměrně  mladém věku (bylo jí tehdy asi 20 let) provdala. Vedle školy Naisa několik let 

pracovala jako bankovní úřednice a celkově se jí vedlo velmi dobře. 

Důvodem toho, proč mi Naisa tak málo sdělila o svém životě v Arménii, může být 

samozřejmě ten, že to nepovažovala pro můj výzkum za relevantní, představila jsem se 

koneckonců jako někdo, kdo se zajímá o uprchlické ženy žijící v Belgii. Protože se Naisa ale 

zmínkám o životě v Arménii vyhýbala i po té, co jsem se na to konkrétně zeptala, nabízí se 

zde i jiná možnost, jak to chápat. Je možné, že Naisa nechtěla příliš hovořit o minulosti, o 

době kdy byla v Arménii Šťastná, protože to pro ni prostě je emocionálně příliš náročné. 

Jakákoliv vzpomínka na dětství v Arménii, ji totiž velmi rozesmutněla a někdy dovedla až 

k slzám.(Slzy a emoce se objevovaly podobně také i pokud jsme hovořili o těžkých začátcích 

v Belgii a nejemotivněji Naisa reagovala na otázku, zda se nějak změnila a na to, zda by se 

ráda podívala zpátky). 

 

II. Na útěku 

 

Naisino vyprávění se soustředí zejména líčení důvodů útěku z Arménie, obtíží, které 

absolvovala na cestě do Belgie a peripetií, kterými musela projít kvůli  vyřizování papírů . 

Zvláště poslední dvě témata Naisa rozebírá velmi podrobně včetně všech možných detailů. 

V této části jejího vyprávění jsem měla pocit, že Naisa „mluví jako magnetofon“, že to má 

naučené. Například když na začátku rozhovoru zmiňovala, proč musela opustit Arménii, 

Naisa říká: 

 

důvod útěku 

a proč že jsem v Belgii, 
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 protože můj tatínek byl v parlamentu  

v mojí zemi tím frakce, protireakce, protistrany a (straší vyjmenovat?)noem maar op, 

volby, pronásledování, prohlídky, právní já nevím co, v naší rodinně 

 

Jistě tomu tak i zčásti bylo, protože jsem nebyla první komu to vše musela vyprávět.  

Nápadné dále také bylo, jak mluvila rychle bez emocí a zaseknutí se a jak jsem již řekla, jak 

hodně zacházela do detailů. Často například  uváděla data, počty dnů ,jako dlouho někde 

museli zůstat, jméno lodi na které se plavili, typy dokumentů, které museli mít apod. 

Domnívám se , že právě toto  soustředění se detaily jsou dalším dokladem její snahy, vyhnout 

se citlivějším tématům. Naisa, která byla o svém životě je nucena vyprávět častěji než jiní lidé 

( „ protože jsem toho tolik musela vyprávět“) si podle mého názoru  takto vystavila obrannou 

zeď a svůj příběh, plný „zbytečných“ detailů, kde se ale neříká nic o pocitech apod., si 

vytvořila  proto, aby nemusela o některých věcech přemýšlet, natož  mluvit.  

Na mé dotěrné otázky týkající se pocitů, domova, minulosti a budoucnosti pak často 

reagovala mlčením. Nicméně jsou tyto detaily ale často velmi zajímavé: vypovídají o lidské 

omylnosti, o „nehumánnosti“ systému, ale také o lidskosti těch, kteří Naise a jejímu manželi 

pomohli a hlavně – dodávají příběhu  na opravdovosti  a Naisa to tímto způsobem možná 

vypravuje čistě z toho důvodu, že chce, aby si člověk lépe dokázal představit, čím vším 

musela s manželem projít.  

 

III. Začátky v Belgii45  

 

To, že se Naisa s manželem ocitli právě v Belgii, byla náhoda  a Naisa si také velmi dává 

záležet na tom, aby tuto skutečnost zdůraznila . Není na tom nic zvláštního . Již při prvních 

kontaktech s belgickými úřady jsou uprchlíci vystaveni tlaku dokazovat, že jejich motivy 

útěku nejsou ekonomické a že spadají do definice (dle) Ženevské úmluvy. I tehdy když se jim 

toto podaří a oni získají nejen politický azyl ale později třeba i občanství jsou „bývalí „ 

uprchlíci často vystavováni podobnému tlaku ze strany belgické společnosti. O tom nesvědčí 

pouze statistiky ( 70% Belgičanů se domnívá, že uprchlíci na Belgické společnosti profitují a 

jsou zde z ekonom.důvodů) ale možná právě ti tyto „tendence se hájit“ , které jsou, tak 

automatické u téměř všech uprchlíků se kterými jsem se setkala. Anichž bych se na to musela 

ptát Naisa sama od sebe  hned ze začátku vyprávění říká : 

                                                 
45  Od r.1995 do r. 1997 žadatelé o azyl, 1998-1999 pobyt v částečné ilegalitě, 1999-2004 žadatelé o regularizaci 

 



 95 

A proto mi jsem se tady ocitli (beland). 

Jednou mi byla položena otázka (ooit een keer)Proč Belgie  

?Já jsem řekla proč Belgie vid, to je náhoda, čistě náhoda,já bych šla ještě dál,  

Zo ver , zo goed (čím dál tím líp), 

No, takže Belgie pro mě dokonce ani neexistovala,  

Když si pomyslela na Evropu, tak myslíš na ty velké země, Francie , Německo a tak,  

ale ne na Belgii, 

 

Naisa a její manžel nepostupovali „klasickou cestou“ . Nešli do Bruselu a neabsolvovali pobyt 

v uprchlickém táboře. O tom, proč zvolili právě tento postup Naisa nic neříká. Říká, že si 

ihned po příchodu pronajali byt, kde tři měsíce vyčkávali na to, než se jim dostalo pomoci 

z venčí. Jejich bezmocnost ilustruje toto narativum: 

 

pronajímali jsem si, no, tři měsíce sami dům, 

 jinak žádný kontakt s nikým,. 

a tam venku chodili lidi 

 a můj muž se vykláněl z okna a na tz lidi, a volal tehdy , umíš rusky? 

 Já jsem tehdy mluvila anglicky, ale ne s moc lidmi jsi mohl mluvit anglicky, 

všichni hned umíš francouzsky?  

Pak konečně jeden z těch lidí co šel kolem, řekl, podívejte,  

ten neuměl anglicky a rukama nohama, gestikulací,  

on řekl, podívejte, já vám pomůžu  

a on nás dovedl až ke dveřím  OCMV, vy se zeptejte, 

 a mi jsem se zeptali co všechno musíme dělat, 

 

Naisino vyprávění dále pokračuje několikastránkovým, detailním vylíčením toho, co vše 

musela absolvovat kvůli vyřízení dokumentů. Jako mimochodem se tu dozvídáme o tom, že 

se její rodiče, společně, s nimiž odešla z Arménie  od nich cestou oddělili a nyní místo v 

Belgii žijí v Německu, a že o nich Naisa  rok neměla žádné zprávy. Ačkoliv tato situace, kdy 

Naisa celý rok nevěděla nic o tom, jestli jsou její rodiče v bezpečí apod., musela být jistě 

velmi stresující Naisa o ni nehovoří podobně, jako neříká nic o tom, jaké to bylo “oddychnutí 

si”, když konečně své rodiče našla.  

 

a tak jsem dostala typ, napsala jsem dopis do Hamburku .., 

 

tam kde se odevzdávají  papíry s žádostmi o azyl a tak jsem hledala svého otce, 

s jménem, rodným číslem, no, a když jsem ho už si mysleli že ho našli, tak nesouhlasilo jméno, 

protože jeho jméno se píše s „h“ a tehdy jsme měli ještě pas z Ruska, 
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 já jsem dostal dopis zpátky, pravděpodobně to je tvůj otec,  

protože datum narození, a jméno souhlasí, dostala jsem adresu, 

na tu adresu jsem napsala, ale ten dopis , ??????patrně přišel dál od budovy,  

tehdy ,a to se  musí nejdřív přečíst a pak až rozdělit, takže on otevřel ten dopis,  

a on to přečte, já jsem ten dopis napsala v angličtině, a on jde za mými rodiči , 

myslím ,že to je pro vás, a tak jsem dostal telefonát od mého otce, a tak jsem našla své rodiče. 

Takže ,jak se zdá, po našem odjezdu, oni šli do Moskvy ,tam měsíc zůstali a pak si nechali 

udělat falešný pas s fotkou,ale… 

 

I zde se soustředí hlavně na detaily, které jaksi podtrhují reálnost příběhu. Nicméně způsob 

jakým vše s naprostou jednotvárností v hlase odříkává, dávají tušit, její snahu uchovat si 

odstup. Naisa se zde  také presentuje jako někdo, kdo si dokáže poradit  v každé situaci . 

Věděla kam má poslat dopis (arménské komunitě) , že bude lepší napsat ho v angličtině atd. K 

tomuto ale později. Podstatné je také to,  že tyto problémy s vyřizováním papírů se netýkají 

pouze začátku Naisina vyprávění, ale táhnou se napříč celým příběhem a celým Naisiným 

životem v Belgii, který se velmi výrazně odehrával pod jejich vlivem.  

Jak Naisa, tak její manžel se již velmi brzy zapsali do kurzů holandštiny a našli si 

práci. Naisa si ale navíc také plánovala dokončit v Belgii svá studia ekonomie. Vzhledem k 

tomu ,že její studium ale nebylo uznáno, existovala pro ni již jen možnost absolvovat celé 

studium znovu od začátku. Vzhledem k tomu, že Naisa byla ještě mladá a neměla děti 

,rozhodla se jít studovat, i když ne ekonomii ale zdravovědu, protože se jí nechtělo studovat 

znovu to samé. Již po prvním roce studia školu musela opustit, právě kvůli problémům s 

papíry :  

Problémy se žádostí o azyl (zanechání školy) 

už jsem s nemohla učit,abych mohla chodit ke zkouškám 

, už jsem nestíhala chodit na hodiny, musela jsem za právníkama, musela jsem do Bruselu, 

 a řekla jsem si, musím se rozhodnout,  

musím své dokumenty mít v pořádku, než půjdu studovat, 

 e a tak jsem s tím skončila, 

 a než jsem měli ty dokumenty tak mi již bylo dvacetpět let a měla jsem už děťátko,  

  také unavená z celé té situace 

 

IV.a.( 1997-1998) 

Protože žádost o politický azyl byla pro Naisu a jejího manžela v prvních dvou „kolech“ 

vyřízena kladně, začali jak Naisa, tak její manžel pracovat. Pak ale přišla zdrcující zpráva, že 

byl jejich azyl vzhledem k nedostatku důkazů ve třetí kole zamítnut a že mají do týdne opustit 
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zemi. V tu samou dobu, ale Naise a jejímu muži, Bruselské úřady potvrdily prodloužení jejich 

přechodného pobytu , takže se ocitli v situaci, kdy byli držiteli dvou protichůdných 

dokumentů. Jeden je označoval za „ilegály“ , druhý tzv.“žlutá karta“, jim umožňoval v zemi 

zůstat. Od této chvíle se Naisin život odehrával v ještě větší  nejistotě než před tím a jak sama 

říká, žila ho „ze dne na den“. Do tohoto nejistého období se také  narodila jejich první dcera. 

 

            Nejistota 

A:Takže jsi dlouhou dobu měla starosti a nejistotu.. 

N:Ano nejistotu.. 

Také, když jsme tady začala pracovat , po prvních šesti měsících s koordinátorem, 

 on mi položil otázku, jak si představuji svou práci do budoucnosti. 

„ Že se to ptáš, moje budoucnost, ty víš , že je velmi nejistá, já můžu každý den na autobus, být 

zatčena, ta regularizace nedává právo zůstat, když jen trochu zlého policajta potkáš, ten mě 

hned může poslat do Arménie, já tě nebudu vodit za nos , že si dělám plány s mojí prací, moje 

budoucnost je každou minutu, já nemůžu vědět co“ 

 

 

IV.b  1998-2004 

 

V r. 1998 vychází nový zákon o azylu  umožňující žadatelům o azyl, kteří na vyřízení své 

žádosti čekají déle než jeden rok, zažádat o regularizaci. Naisa okamžitě podává žádost  a 

okamžitě se také poohlíží po novém zaměstnání, neboť žadatelé o regularizaci automaticky 

získávají  pracovní povolení.  To se jí velmi daří, neboť jsou ji nabídnuty hned tři pracovní 

místa, z nichž si Naisa vybírá místo účetní v Migračním středisku, kde pracuje dodnes. Její 

manžel už bohužel takové štěstí nemá a je nucen přijmout těžkou práci na stavbě.  

 

   V.  Období od r. 2004 do současnosti 

 

Po osmiletém trápení se  s papíry, Naisa a její dcery konečně r.2004 dostávají belgické státní 

občanství  a Naisa se tak alespoň částečně zbavuje stresu, pramenícího z jejího nejistého 

osudu. Říkám částečně ,neboť její manžel zatím ještě regularizován nebyl a stále zde existuje 

možnost, že se bude muset do Arménie vrátit.Vzhledem ke zhoršujícím se problémům již také 

nemůže pracovat na stavbě a momentálně tedy je bez práce. I přesto se Naisa konečně 

v Belgii začíná cítit doma. Dělá práci, která souvisí se zaměřením jejího studia, a která ji 

velmi uspokojuje, má několik blízkých přátel, dvě zdravé děti a její holandština je  stále lepší. 

Mluví o plánech do budoucna a říká ,že by se ráda angažovala v arménské politice. O návratu 
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však má své pochybnosti. Říká, že se nyní vrátit nemůže kvůli dětem, které, jejichž domov je 

v Belgii a do nějaké vzdálenější budoucnosti se zatím nedívá.  

 

6.3.3.  Transformativní zkušenosti – vývoj mezi jednotlivými obdobími 

 

V Naisině vyprávění se nejdříve zaměřím na to, jakým směrem se její život vyvíjel od období 

I.,  kdy žila štastným životem v Arménii, do období IV. a), kdy v Belgii spolu s manželem byli 

označeni za „ilegály “. 

Naisino vyprávění se týká zejména popisu jejího útěku  a problémy s vyřizováním 

žádosti o azyl a zmínky o jejím životě v Arménii nejsou příliš časté, většinou jsou však 

positivní. Naisa svůj život v Arménii líčí jako velmi štastný, kdy jí nic nechybělo. Studovala, 

vdala se , našla si dobrou práci, atd. Pak se ale její situace změnila, radikálně  a ze dne na den. 

Příběh se zde tedy propadá do regrese a tato situace trvá , přes Naisino líčení jejich útěku přes 

Rusko až do Belgie, až do vyprávění o prvních měsících v Belgii. K positivní změně dochází 

po té, co se Naise po roce pobytu v Belgii podaří vypátrat její rodiče žijící v Německu, díky 

čemuž může předložit důležité dokumenty k vyřízení své žádosti o azyl, která je v prvním 

kole vyřízena kladně. Naisa, která se mezitím naučila již celkem dobře holandsky, si okamžitě 

hledá práci a zapisuje se na vysokou školu. Vypadá to, že vše se začíná odvíjet progresivním 

směrem a z narativa regresivního se stává narativum progresivní. Postavíme-li však vedle 

sebe období I a III, těžko můžeme tvrdit, že před sebou máme progresivně se vyvíjející 

příběh, naopak ve srovnání s Naisiným vyprávěním o životě ,který žila v Arménii, se její 

první roky v Belgii jeví jako naprostá regrese. 

 

Období  IV  od r. 1997 , kdy je jejich žádost o azyl zamítnuta  a kdy v Belgii žijí částečně jako 

ilegální uprchlíci, až do změny zákona r.1998, kdy podávají žádost o regularizaci . 

V tomto období dojde k další události, která negativně zasáhne do života Naisy a 

jejího manžela, a která opět vývoj narativa stáčí regresivním směrem. Žádost o azyl, kterou 

Naisa  a její manžel podali, je totiž ve třetím kole zamítnuta a oni jsou nuceni Belgii opustit. 

Protože ale mají zároveň papír,který je opravňuje zůstat , přijímají finanční podporu OCMV a 

zůstávají.Toto období je pro Naisu a jejího muže obdobím plném nejistoty  a strachu. Do této 

situace také přichází na svět jejich první dítě a jejich obavy jsou o to větší. Navíc ani jeden 

nesmí pracovat. V r. 1998 jim svitne nová naděje, to když se změní zákon a naskytne se jim 

možnost zažádat o regularizaci, což okamžitě dělají. O této chvíle mohou zase nastoupit do 
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práce a pokračovat  v „normálním „ životě. Narativum se tedy začíná pomalinku odvíjet 

progresivním směrem, za progresivní ho však zdaleka ještě označit nelze.  

 

Nyní se podívám na transformaci, kterou Naisa a její vyprávění prošlo od doby, kdy r.2004 

(období IV) konečně získala občanství až po současnost(období V). 

Rokem 2004, kdy Naisa a její dcery získávávají občanství a se Naisino vyprávění 

začíná odvíjet progresivním směrem a lze ho tedy , i přesto, že její manžel občanství ani práci 

zatím nemá, označit za narativum progresivní. Než zhodnotíme vývoj narativa jako celku, 

ráda bych se ještě podrobněji zastavila u některých témat, která v Naisině vyprávění výrazně 

vystupují do popředí a ukázala si, jaký vývoj proběhl zde: 

Jak již bylo několikráte řečeno hlavní problém pro Naisu představovalo vyřízení si 

žádosti o azyl a ostatních dokumentů 46Ačkoliv Naisa nakonec získala dokonce občanství, 

nelze jednoduše mluvit  o progresivním narativu . Jednak proto, že občanství  získala  jen ona 

a její děti a nikoliv její manžel, který pořád čeká na rozhodnutí, a dále také proto, že 

očekávaný klimax se v Naisině narativu mezi líčením všech těch  zvratů a nesmyslných 

situací ,které trvaly po celých 8 let(!) a které tolik v negativním slova smyslu poznamenaly 

Naivin život, jaksi ztrácí.  Dostávám se ze zde k dalšímu úhlu pohledu, ze kterého lze nahlížet 

„smysl“ Naisina podrobného vylíčení celé té mizérie s papíry.47 

Naisa by totiž třeba mohla říci: „ Jsem Naisa, jsem v Belgii už jedenáct let, ale teprve 

od r. 2005 mám občanství.“ Naisa však začala o tom všem vyprávět, aniž bych se jí na to 

zeptala a podrobněji než třeba Marie, nebo Parka, které na vyřízení své žádosti čekali šest let 

(i když u nich vše proběhlo bez zvratů ). Vracím se tedy k tomu, co jsem již naznačila výše. Je 

docela možné, že Naisa si tímto líčením detailů atd. nesnaží pouze držet odstup nebo vyhýbat 

se citlivým tématům, ale to, že vše vypráví, tak podrobně může být z toho prostého důvodu, 

že je pro ni důležité abych věděla ,já i ostatní, čím vším si musela v tomto smyslu  projít. 

Každopádně skutečnost že o tomto hovoří, tak dopodrobna, ukazuje i na to, jak  „tato věc“ 

                                                 
46  Problém s vyřízením dokumentů, představuje velkou zátěž na psychiku a týká se většiny uprchlických žen se 

kterými jsem hovořila . Doba po kterou ženy musí čekat na vyřízení své žádosti bývá často neúnosně dlouhá . 

Definitivní rozhodnutí o udělení politického azylu může trvat od několika měsíců až po několik let.(OCIV, 2006) 

Azylové řízení  bývá také pravidelně upravována , což činní právní pomoc nesmírně složitou. ( OCIV, 1992). 

„The paper problem“  (problém s papíry ) jako  největší překážku pro uprchlické ženy při jejich  budování 

nového života v rámci belgické společnosti uvádí ve svém výzkumu o Životní situaci uprchlických žen v Belgie, 

také autorka J.Vink (2001). 
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s papíry ovlivnila Naisu i po její osobnostní stránce, jak ovlivnila její identitu. V již zmíněném 

fejetonu, Naisa píše:  

 

„Je to dva roky co mají jiné jméno : „ilegálové“ 

Co to znamená? Sami o tom dlouhou dobu přemýšleli : Existují fyzicky,alea ne na papíře a 

neexistence tohoto papíru je znovu činní bezcennými. Závěr: kus papíru je vždy cennější než 

uprchlík, žadatel o azyl, cizinec, mluvící jiným jazykem, ilegální a nevím co ještě..Tak  to oni 

každopádně cítili !!!“ 

 

Podobným způsobem se Naisa cítila bezcenná i po té, co jí v Belgii odmítli uznat její studium 

v Arménii, které chtěla v Belgii dokončit. Naisa píše: 

 

Po roce intenzivního studia holandštiny se rozhodla jít studovat na univerzitu, protože její 

diplom odtamdtu byl „bezcenný“. Cítila se , protože kus papíru, byl prohlášen bezcenným, 

bezcenná v této společnosti“.  

 

a dále : 

 

Ted jsou „ilegálové v regularizaci“ 

Teprve poslední měsíce se jejich pocitu vůči sobě samým změnili , 

 protože konečně mohou být přínosem této společnosti.... 

 

Z tohoto úryvku můžeme vidět, že otázka uznání diplomu není čistě otázkou praktickou. Že 

neuznání diplomu neznamená pouze to, že dotyčný či dotyčná od této chvíle musí bud znovu 

studovat anebo se smířit s prací, která nebude na jejich úrovni, ale že skutečnost neuznání 

diplomu, znamená také neuznání času a píle vložené do studia jeho majitelem . Když vám 

někdo sdělí, že studium které jste absolvovali nemá dostatečnou úroveň, začnete se tak cítit 

„méně hodnotní“ i vy.  

I když jsem se rozhodla nepouštět se do psychologizujících rozborů osobnostního 

vývoje uprchlických žen („osobní identita“) neodpustím si v případě Naisy k tomuto tématu 

několik poznámek. Naisa prošla změnou přirozeně i po osobnostní stránce. Ze svobodné ženy 

se stala žena vdaná žena a matka dvou dcer. Ze studentky se stala živitelka rodiny pracující na 

plný úvazek. Z dívky žijící „ normální“, klidný život, člověk bez kořenů.  

V krátkém fejetonu, který Naisa napsala pro své kolegy v Migračním centru a jehož 

úplnou verzi přikládám v příloze, se píše: 
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„Po dobu pěti let nežili jediný den jako mladí lidé. Strach, nejistota ohledně jejich 

budoucnosti, pochybnosti, byly a jsou dodnes jejich průvodci. Ztratili navždy svou minulost, 

ale budoucnost ještě nemají. Žijí ze dne na den. Všechny  možné těžkosti v cizí zemi dokázali 

vydržet pouze svou láskou. Láskou soucítících lidí“ 

 

Je to dva roky co mají jiné jméno : „ilegálové“ 

 

Co to znamená? Sami o tom dlohou dobu přemýšleli : Existují fyzicky,la ene na papíře a 

neexistence tohoto papíru je znovu činní bezcennými. Závěr: kus papíru je vždy cennější než 

uprchlík, žadatel o azyl, cizinec, mluvící jiným jazykem, ilegál a nevím co ještě..Tak to oni 

každopádně cítili !!! 

 

Ted jsou „ilegálové v regularizaci“ 

Teprve poslední měsíce se jejich pocitu vůči sobě samým změnili , protože konečně mohou být přínosem 

této společnosti..... 

 

To čeho se zde Naisa dotýká a pocity, které popisuje, jsou vlastní mnoha uprchlickým ženám 

se kterými jsem hovořila, i když o tom takto přímo nemluví. O jejich pocitu vykořeněnosti a 

toho, že se necítí zcela doma ani v Belgii ani v zemi svého původu se však dozvídáme 

například, když vypráví o tom, zda se chtějí či nechtějí do země svého původu vrátit. Naisa 

říká, že se bojí toho, že se v Arménii, nebude cítit vítána. Upozorňuje na to, že se zde věci 

velmi změnily a že zde již nemá rodinu ani přátele. Přesto však o Arménii mluví jako o své 

zemi a o Arméncích jakožto o svých lidech, kdežto Belgie je pro ni jen Belgie, podobně jako 

pro ni belgický pas je jen papírem, který znamená, že může v Belgii žít plnohodnotný život. 

„Ano jsme Belgičané,ale jen na papíře ,jinak jsme Arméni“, zdůrazňuje Naisa, když se jí 

ptám, jestli je Belgičanka jen ona a její děti a manžel nikoliv. Naisa také pravidelně sleduje 

dění v Arménii a říká, že v budoucnu by možná chtěla pracovat v politice na zlepšení tamní 

situace. Přesto však Naisa ani po jedenácti  letech a i když má belgický pas v Arménii ani 

jednou nebyla. Návrat natrvalo také zatím nezvažuje, neboť říká, že se musí brát ohled na 

děti, které jsou doma v Belgii. Do jaké míry je tento důvod skutečný a do jaké míry 

„výmluvou“ samozřejmě je těžké odhalit. Tímto tématem se již však příliš dotýkám otázky 

etnické identity, což také není tématem mé práce. 

Přímou otázku jestli se Naisa změnila, nebo jak se změnil její život jsem Naise 

položila třikrát. Poprvé vůbec nereagovala. Druhé dvě odpovědi byly doprovázeny pláčem. 

Cítila jsem se doslova příšerně, že jsem ji takto vyvedla z míry a téma rozhovoru jsem 

převedla jinam. Myslím, že by bylo zbytečné dále se „násilně“ snažit proniknout do Naisina 
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nitra. To, co řekla a napsala, myslím stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, jak hluboce Naisu 

přetrhání vazeb s její rodnou zemí a minulostí zasáhl. Naisa se zde presentuje jako žena, která 

musela v rekordním čase dospět a přišla tak nejen o svůj domov, ale také o své dětství. 

Zkušenosti, které nabrala během všech těch peripetií, kterým musela projít, ji sice zocelili, ale 

její srdce zůstalo osamělé.  

 

 A: můžeš říci, jestli ses změnila? 

N: Ano, hodně jsem se styděla, dokonce jsem nemohla někoho přímo oslovit, abych hned 

nezrudla, to se s rukama, protože jsem toho hodně musela vyprávět, protože jsem tolik 

věcí prožila, , no a tak mladá jsem musela hned do jiného světa přestoupit 

A: a změnil se tvůj každodenní život, byla jsi studentka vid. 

N: jako studentka to bylo jiné vid 

A: kdybys měla vyjmenovat pár konkrétních věcí? 

N: no, během čtrnácti dnů od toho být dítětem se stát dospělým 

A: a cítíš se osamělá, nebo s tím nemáš problém 

N: ano, no, to jsou pocity ,které nemůžeš sdílet , to jsou věci, vid.. 

A: že nemáš kolem sebe lidi, kteří ti mohou porozumět.. 

N: Já dám příklad..,dostal jsme fotky, když mi bylo deset let , a to bylo..,lidé, kteří to 

nezažili ti.., všechno nechat za sebou (pláče) 

 

 
Mezilidské vztahy a přátelství v Naisině životě sehráli důležitou roli a je zřejmé, že 

„opravdového přátelství“ si Naisa cenní velmi vysoko.  Lidé, respektive „dobří lidé“, kteří 

Naise a její rodině nějakým způsobem pomohli, v jejím vyprávění hrají velkou roli. Naisa 

nejen tím, že je neopomíná zmínit, ale také tím co přímo říká ve svém fejetonu, vyjadřuje to, 

že bez jejich lásky, spolucítění a pomoci, by nikdy nedokázali přežít . Naisa vypráví například 

o tom, jak se její zaměstnavatel na vlastní pěst vydal do Bruselu na imigrační úřad, po té co 

byl nucen Naisu jako „ilegála“ propustit. Jiné narativum vypráví o lidech na OCMV , kteří je 

rok živili a „bez jejichž podpory a povzbuzování bychom nedokázali sebrat odvahu a jít dál“. 

Celkem je takovýchto narativ v textu i vyprávění pět.. Naisa dále říká, že tady v Belgii našla 

několik „opravdových přátel“. Jde o právě o ty, z nichž jí všichni nějak pomohli. Jinak 

s jinými Armény nebo cizinci je také v kontaktu ,ale zde již o něco méně. I tyto vztahy se 

vytvořili na základě vzájemné pomoci, tentokrát to ale bylo tak, že Naisa a její muž pomohli 

jim. Přátelské kontakty v Arménii se naopak rozpadly, neboť jak říká Naisa, většina jejích 

přátel Arménii opustilo.  
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6.3.4 Naisa a vlámština- jazyková situace migrantů a uprchlíků v Belgii 

 

 Většina uprchlických žen, se kterými jsem hovořila, přikládá tomu co nejrychleji a nejlépe se 

naučit jazyk za věc velmi důležitou, ne-li za nejdůležitější. I když jsem otázkou jazyka 

zabývala již v analýze rozhovoru s Marií, ráda bych zde zmínila ještě několik věcí. Ačkoliv 

jde o téma bezesporu nejen velmi zajímavé, ale také aktuální, práce, které by se zabývali 

současnou komunikační situací uprchlíků a (jiných) migrantů v  Belgii, téměř neexistují. 

K dispozici jsou pouze brožury a obecné informace. Z těchto vyplývá, že, znalost a učení se 

holandštiny (fr) je ,jak  pro většinu uprchlíků ,tak pro jazykovou politiku v jejich integraci do 

společnosti  prioritou. Nabídka kurzů a jejich dostupnost bývá obecně velmi vysoká a stejně 

tak i jejich úroveň. Problémem však zůstává :  

a. užití jazyka v azylovém řízení a problém s tlumočníky.  V Belgii existuje několik 

organizací zaměstnávajících tlumočníky a překladatele. Pro jednu z nich ,organizaci „Babel“ 

například tlumočila i Naisa. Tlumočníci zde inzerovaní mluví různými jazyky a mnozí z nich 

tlumočí dobrovolně ,bez nároku na honorář. I při tak velké škále jazyků je tlumočníků stále 

nedostatek a jejich odborná kvalita mnohdy nedostačujeačuje, což bývá jedním z důvodů díky 

němuž dochází ke zbrždění azylového řízení. ( Marijns 2004,s.8) Nedostatkem tlumočníků a 

jejich úrovní se  ve studii : „Als vluchtelingen spreken: Een etnografie van taal en 

communicatie in de Belgische asileprocedure“(Když mluví uprchlíci : etnografie jazyka a 

komunikace v azylovém řízení Belgie) zabývá Katrijn Marijns ( 2004 )48, která tvrdí: „že  

nedostatečná  komunikace, mezi žadateli o azyl na jedné straně a úředníky na straně druhé 

omezuje konečné vypracování údajů a uzavření řízení." (Marijns 2004,s.9) S tímto 

problémem se například setkala právě i Naisa, když jim jako komunikační jazyk v azylovém 

řízení byla přidělena francouzština, ačkoliv prohlásili, že tento jazyk neovládá.  

b.  existence a běžné užívání dialektů. Belgie je státem se třemi oficiálními jazyky 

holandštinou, francouzštinou a němčinou. Ve vlámské části, kde se uskutečnil můj terénní 

výzkum, je oficiálním jazykem holandština. Spisovná forma tohoto jazyka je vyučována na 

všech školách a i ve všech jazykových kurzech pro cizince a neměla by se, kromě výslovnosti,   

příliš lišit od holandštiny, která je oficiálním jazykem v Nizozemsku. Teoreticky by měla být i 

oficiálním jazykem na úřadech, v obchodech a jiných veřejných institucích. Realita je však 

jiná. Belgie totiž zná nespočetné množství dialektů,jejichž počet není možné přesně určit, 

                                                 
48 The asylum speaker The asylum speaker: language in the Belgian asylum procedure bylo vydáno v anglickém 

jazyce,v . Britdkém nakl.  St. Jerome Publishing. 
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neboť hranice dialektů jsou často obtížně určitelné. Tyto dialekty se často liší nejen ve 

výslovnosti, ale také ve slovní zásobě a někdy dokonce i ve stavbě vět, užívání sloves apod. 

Každý kdo se tedy ve škole naučil oficiální vlámskou holandštinu se tedy musí potýkat 

s problémem, že lidem na ulici téměř nerozumí  a další frustrace je na světě 49
 Naisa na toto 

téma vypráví tuto úsměvnou historku:  

 

 Jazyk: problém s dialektem 
N: „ problém to byl hlavně dialekt, no ,ano,  

poprvé, když jsem tady v práci musela děla zápis, 

mám pět kolegů z různých měst, ze Západních Flander, Menen, Roeselare, Kortrijk, a 

sedíme na zasedání, a bylo to na mě napsat zápis, 

no a ten rozhovor to jde rychle, když začnou v dialektu,  

a v ten okamžik jsem byla mimo,  

napsala jsem to, tak jak to řekli, a pak jsem je to nechala přečíst,. 

A oni se smíchem popadali za břicha,no, 

já s tím nemůžu nic dělat, ale to je jak vy mluvíte, 

já jsem vás nechtěla neustále přerušovat, 

no pak, ee, si opravdu začali dávat pozor, aby neužívali moc slov z dialektu, 

to,když jde o volné popovídání si ,tak řeknu, podívej já tomu nerozuměla,  

ale když jde o zasedání, tak se někdy cítíš ,ee, taky nechceš vyrušovat , 

 no mlčet to pak je , a no“ 

 

Z žen se kterými jsem hovořila Naisa mluvila holandsky nejlépe. Její přízvuk je bezchybný 

stejně jako gramatika  a slovní zásoba udivující. Naisa obstojně ovládala holandštinu již  v 

době, kdy nastoupila do svého současného zaměstnání .Učení se tohoto jazyka pro ni, jak říká, 

nepředstavovalo velký problém i proto, že k jeho studiu  přistupovala s velkou motivací :  „ já 

jsem opravdu toužila po tom umět dobře holandsky, to je velmi důležité, to první kde 

prolomíš., říká Naisa , která se podobně jako Marie nehodlala smířit jen s „dobrou“ znalostí 

jazyka ,ale chtěla mluvit i psát perfektně: já jsem dokonce snila o tom, že až otevřu oči tak 

budu umět perfektně holandsky“, a jinde :  

 

 

„Chtěla jsem to opravdu velmi moc, 

 a do teď, jsem chodila u Centa West na centrální spelling, ale to teď skončilo, 

 musíš si na to zvykat a udržovat to, musíš se doškolovat, 

                                                 
49 Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit ,že západovlámský dialekt se liší jak ve slovní zásobě ( například častým 
používáním francouzských slov ) tak stavbou vět a přzvukem a je tudíž velmi obtížné se v této situaci zpočátku 
zorientovat  
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 protože v určitém okamžiku uvidíš,   zejména jako cizojazyčný, 

 já ještě pořád mám potíže s nedostatkem kvůli de a het „ 

 

Problém pro Naisu tedy nepředstavovala holandština samotná, ale již zmíněný západovlámský 

dialekt, kterým se kromě Roeselare hovoří v celých Západních Flandrech. Naisa říká: 

 

„Ale bylo to konfrontující ,že jsme se učili pěknou holandštinu ve škole,  

ale na ulici jsme nerozuměli, divně se na nás dívali,  

tak jsme oslovili našeho učitele ,aby nás naučil ještě víc dialekt“ 

 

V otázce zaměstnání měla Naisa celkem štěstí. Velmi rychle se totiž naučila holandsky 

a po té co byla v prvním i druhém kole uznána její žádost o azyl začala pracovat, jako 

recepční v jedné firmě. Chtěla si také v Belgii dokončit své studium ekonomie a 

managamentu, ale  bylo jí řečeno, že by musela začít studovat od prvního ročníku, a proto se 

rozhodla zkusit něco nového a zapsala se na fakultu zdravovědy v Kortrijku. Již po prvním 

roce však musela vzhledem ke komplikacím ,které nastali s vyřizováním papírů, studia 

zanechat a ten stejný problém vedl k tomu,  že musela odejít i ze svého zaměstnání. Naisa zde 

vypráví o tom, jak se její nadřízený na vlastní pěst vydal do Bruselu, aby se přesvědčil, kde se 

stala chyba a také, jak její bývalí zaměstnanci sepsali petici vyžadujíc, aby Naisa s rodinou 

mohli v Belgii zůstat. Po změně zákona a po té co požádali o regularizaci a Naisa mohla začít 

znovu pracovat, začala se Naisa ucházet o nové pracovní místo a jak říká, nebyl to vůbec 

žádný problém, naopak, dokonce si mohla vybrat ze třech míst. Naisa nakonec zvolila místo, 

které nejvíce odpovídalo zaměření jejího studia a nastoupila tak do funkce účetní v Centru pro 

migranty, kde ke své spokojenosti pracuje dodnes. Její manžel bohužel již neměl takové štěstí 

a v současné době je nezaměstnaný. Naisa je přesvědčena o tom, že je to způsobeno 

diskriminací, které jsou muži cizinci v Belgii vystaveny daleko více než ženy. „Zeptej se 

kohokoliv z mých kolegů koho znám a on ti poví to samé.“, říká Naisa .  

 

6.3.5  Problém  diskriminace 

 

Naisa tvrdí že nemá osobní zkušenost s diskriminací ani s rasismem. Myslí si, že je to proto, 

že je žena a že je bílá. Naisa se ale s rasismem a diskriminací setkala nepřímo, když se jeho 

obětí několikrát stal její manžel. Naisa popisuje několik událostí kdy, se její manžel, dle jejího 

názoru stal obětí policejní šikany, nebo nebyl přijat do zaměstnání, právě kvůli svému pohlaví 
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a tmavé pleti.  „Zeptej se kohokoliv, každý se potýká s tím problémem, no, moji kolegové, také, ti cizího 

původu, ženy pracují a muži ne“, říká Naisa. A dále: No to je druh diskriminace, možná je muž druhem 

ohrožení,…? Šli jsme se společně ucházet o práci a mě chtěli uznat a přijmout a jeho ne, e dokonce pro práci kdy 

musíš mít řidičák typu C, takže na náklaďák, to se stalo jednou, šli jsem společně , já jsem seděla v autě, a on šel 

dovnitř na pohovor, ten muž vyšel ven  a říká, to je tvoje přítelkyně? Nee, říká, to je moje žena, a on říká, když 

ona bude chtít,tak ji přijmu, a můj muž říká ,ano, ale ona neumí řídit auto, ale, a uý vůbec ne náklaďák 

 

6.3.6. Podoby sebepresentace 

 

  Ačkoliv na diskriminaci jsem se musela Naisi zeptat, je tu jiná věc  ,kterou zmínila 

sama od sebe. Naisa poukazuje na nedostatečnou informovanost Belgičanů o 

mimoevropských zemích.  Říká, že obraz, který lidé v Belgii o Arménii  a jiných 

neevropských zemích mají, je zkreslený , podobně jako obraz, který mají v Arménii o Evropě. 

Hlavním viníkem jsou dle jejího názoru média, která mimoevropské země presentují jako 

chudé a zaostalé v kontrastu se zeměmi evropskými, které líčí jako téměř „ráj na zemi“. Tato 

skutečnost  vede k  úsměvným, ale někdy i k méně příjemným situacím. Zdá se ,že Naisa  

proti kritice „bojuje“ kritikou. Říká například, že byla šokována úrovní bydlení v Belgii, kdy 

kolikrát dům není vybaven ani topením či vanou, nebo tím, že v Belgii ještě dnes jsou lidé, 

kteří neumějí číst. V Arménii, o níž si zde dle jejího názoru lidé ve své neznalosti a 

neinformovanosti myslí, že jde o zemi chudou a zaostalou, se člověk s takovýmito věcmi 

setká jen sotva. „musel bys lupou hledat, aby jsi  v Sovětském Svazu našel analfabeta“, říká 

Nasia . 

Ukázala jsem, že Naisu trápí myšlenka, že si lidé v Belgii o ní myslí, že pochází ze 

zaostalé a chudé země, podobně jako se jí dotklo to, že nebyl uznán její diplom. Nyní se 

podíváme na to, jakým způsobem se Naisa ve svém vyprávění presentuje a položíme si 

otázku, zda to nemůže mít co dělat s tím, jak se domnívá, že je společností (lidmi) vnímána. 

Domnívám se, že Naisa se ve svém vyprávění presentuje za prvé, jako hrdinka a člověk, který 

si dokáže se vším poradit a za druhé jako citlivá a zranitelná osoba („obyčejný člověk“). 

 

a) Naisa jako hrdinka – bojovnice, silná žena která si dokáže se vším poradit  

 

Ačkoliv Naisina sebepresentace jako hrdinky-bojovnice a silné ženy není tak evidentní a 

výrazná jako ve vyprávění Parky a Marie, přesto se domnívám, že i Naisa se nám představuje, 

jako osoba která se jen tak nevzdává, která si dokáže poradit i v složitých situacích a která 
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svou důsledností dokáže dovést věci do dobrého konce.  Již jsem například zmínila její 

podrobné vylíčení toho, jak vypátrala svého otce žijícího v Německu. Jsou tu ale i jiná místa. 

Například co se týká jazyka Naisa měla po absolvování kurzu holandštiny problém s tím, že 

nerozuměla dialektu a tak s mužem neváhali a požádali svého lektora, aby se tomuto 

problému víc věnoval. Podobně když nerozuměla někomu z kolegů, přerušila ho s tím, že mu 

nerozumí. A dále, v jiné situaci, když Naisa líčí problémy jejího muže s diskriminací, uvádí 

také několik konkrétních příkladů. V jednom z nich jde o to, že její muž byl šikanován ze 

strany policejního důstojníka. Naisa a její muž však, jak sama říká: „nezůstali nečinně sedět“, 

nýbrž podali na dotyčného důstojníka stížnost, která byla vyřízena v jejich prospěch. Tento 

neustálý boj za lepší život, za ochranu své důstojnosti, atd. je však vyčerpávající a nelze ho 

vést pořád. „ To stojí hodně energie, vůle, to stojí hodně času, a také mít odvahu to udělat, 

pro mě to tak není, ale já jsem do toho zatažená, musí celý život být v boji pro mě“, říká 

Naisa.   

 

b) Naisa jako zranitelná, životem unavená žena 

 

Právě citovaná věta vyslovená Naisou v jejím vyprávění, podle mě poukazuje na další stránku 

její osobnosti, kterou zde ať již vědomě či nevědomě odhaluje a nejde pouze o tuto větu, ale i 

další místa v Naisině vyprávění, na kterých nám dává nahlédnout do situací, kdy „toho na ni 

bylo moc“ a kdy svůj boj na chvíli vzdala. Tak čteme, že se s manželem již neptají na důvody, 

proč ho někde nechtějí přijmout do zaměstnání: „  když se zeptáš tak ten výklad, důvod, kterej 

se ti pak dostane, to je tak trapný, já nevím, já to nedokážu vysvětlit“, nebo že se „nebrání“ 

poznámkám cizích lidí : on se vždycky zlobí, protože, někdy stojíme například  

v obchodě spolu vid, a tam je taková Anička, tak tahá za můj rukáv a ptá se „ ty sis vzala 

cizince?“, nejdřív si myslí, že jsem Belgičanka, já nereaguji „ nebo, že když nerozumí na 

zasedání dialektu, kterým její kolegové mluví, tak prostě mlčí. Odkrytím těchto malých 

„slabostí“ se Naisin příběh jeví jakoby lidštější ve srovnání například s Marií, která si své 

slabůstky střeží daleko úzkostlivěji. Otázka která se mi honila hlavou od první chvíle 

rozhovoru s Naisou byla ta, zda mám co dočinění s necitlivou osobou, či zda je způsob 

vypravování který zvolila v  úvodní části svého vyprávění, kdy plynule bez jediného záseku a 

ve značném tempu, monotónním hlasem odříkává, jakoby naučená slova svědčí o její 

racionalitě a nadhledu.  Nebo zda jde jen o maskovací manévr a Naisa je ve skutečnosti 

naopak citlivější než většina lidí a svým způsobem vyprávění si pouze ode mě a od svého 

života drží odstup, se zde zdá být částečně odhalena. O citlivosti Naisy svědčí jak některé 
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další části vyprávění, jako například místo, kde vypráví, že musela přestat s dobrovolným 

tlumočením, neboť se jí to celé příliš dotýkalo, tak skutečnost že Naisa v průběhu druhé části 

rozhovoru , kdy jsem již kladla otázky velmi často nedokázala kontrolovat své emoce a 

několikrát se tak rozplakala. 

 

6. 3. 7. Závěr  

 

Od doby, kdy Naisa žila spokojeným životem studentky v Arménii a současnosti, kdy žije 

téměř spokojeným životem v Belgii, uplynulo 11 let. Za tuto dobu se v Naisině životě 

odehrálo mnoho zásadních změn a mou snahou zde bylo tyto změny, tak jak o nich Naisa 

vypráví postihnout a zamyslet se nad tím zda jde o změny v positivním či spíše negativním 

slova smyslu. 

Transformace, která se odehrála se samotnou Naisou jak po osobností stránce tak 

v jejím životě je dalekosáhlá. V Arménii Naisa studovala na univerzitě a měla jak svou práci, 

svůj byt, svou rodinu ,tak  perspektivní budoucnost :“ já koneckonců měla u nás v naší zemi 

Univerzitu od 8 do 14 a od 15 jsem měla práci do 19 večer v bance, jako sekretářka, takže, 

mm    muž také vlastně  a vlastně když si dělal školu tak to není problém najít práci“,zkrátka 

jak sama říká  ,měla tam všechno. Její život se však změnil ze dne na den, kdy musela ona a 

její rodina ze strachu před pronásledováním svůj domov opustit. Její cesta do bezpečí skončila 

v Belgii, nikoliv však její mizérie. To nejtěžší jí totiž teprve čekalo. S nejasným postavením a 

razítkem „zaostalého a na společnosti parazitujícího „ uprchlíka byla nucena doslova 

„vybojovat si“ své nové místo v nové společnosti. Vzhledem k tomu, že Naisa příliš nehovoří 

o svém životě v Arménii, je analýza jejího narativa vzhledem k transformativním 

zkušenostem trochu obtížnější. Přesto však můžeme říct, že Naisino narativum v sobě 

obsahuje více zvratů než vyprávění ostatních šesti žen, které jsem analyzovala a že se jeho 

směřování neustále mění v závislosti na tom, jak se neustále mění situace ohledně vyřizování 

žádosti o azyl. Na začátku vyprávění se tedy setkáváme s zcela regresivním narativem. Naisa, 

která si žije spokojeným životem mladé absolventky a manželky se ze dne na den musí 

sebrat,vše opustit a vydat se na nebezpečnou pout do země o které téměř nic neví, a kde 

nikoho nezná, kde se mluví cizím jazykem a kde bude muset začínat od úplné nuly Věci se 

obrací k lepšímu poté, co Naisa  a její manžel po počátečním šoku ,začnou s vyřizováním své 

žádosti o azyl a kdy jim je udělen statut uprchlíků. Naise se daří vypátrat rodiče žijící 

v Německu, začíná docházet do kurzů holandštiny a zapisuje se na vysokou školu( ze které 

ale musí později kvůli nedostatku času odejít)a daří se jí najít vyhovující práci. V tomto 
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období (IIIb) tedy dochází k mnoha positivním změnám a narativum se zde začíná vyvíjet 

směrem progresivním.  

Nový zvrat v Naisině vyprávění, který nastává v r. 1997, kdy je ve druhém kle 

zamítnuta jejich žádost o azyl, však znamená nástup dalšího období regrese. Z narativa 

progresivního se zde znovu stává narativum regresivní (a jsem zase tam, kde jsme byli). Toto 

období, které trvá rok, je ukončeno r. 1998, kdy vychází nový zákon, podle kterého lidé, 

jejichž žádost o azyl nebyla zatím vyřízena mohou podat žádost o regularizaci s tím, že 

mohou i pracovat. Naisa okamžitě podává žádost a zároveň se uchází o „vysněné „ pracovní 

místo na které je přijata. Od tohoto okamžiku se věci začínají zase vyvíjet k lepšímu, přesto 

však neustálé obavy a nejistota Naisu vyčerpávají natolik, že nelze říct, že by se zde 

narativum regresivní přešlo v progresivní, ale spíš že zde jde o narativum stabilní.  

 Progresivním směrem se narativum začíná ubíhat znovu až r. 2004, kdy je Naise a 

dětem uděleno občanství. Zdali však jde o skutečnou progresi je otázka. Naisa je nyní matkou 

dvou „Šťastných dětí“, říká, že je nyní spokojená a že dělá práci, která jí baví a která je na její 

úrovni, mluví perfektně holandsky a má několik opravdových přátel. Na druhou stranu je tu 

ale její manžel, který nemá práci ani papíry, potýká se diskriminací a skutečnost, že Naisa 

přišla o „mládí“ a ve svém životě si prošla věcmi, které jak sama říká, navždy poznamenaly 

její život. 

Co se týká otázky diskriminace, ukázali jsme si, že to není věc, která by Naisu natolik 

trápila, už z toho důvodu, že osobně se s diskriminací v Belgii nesetkala.  S čím ale Naisa má 

problém, je to, že má pocit, že je často ze strany Belgičanů nespravedlivě posuzována a 

nahlížena ve stereotypech a také to, že je přesvědčena , že Belgičané jsou málo informovaní o 

zemi jejího původu z čehož, jak se domnívá, většina těchto předsudků pramení. Způsoby 

jakými se Naisa ve svém vyprávění presentuje, můžou a nemusí s tímto mít něco společného.  

 Pokusila jsem se ukázat že Naisa se presentuje jako silná žena. Žena, která si vyloženě 

musela vybojovat právo na existenci a která si musela ve svém životě projít tolika zkouškami, 

že si nyní dokáže poradit téměř s každým problémem a nedá se, když se jí děje křivda. A 

položila jsem si otázku, jestli tomu není proto, že Naisa nechce být v žádném případě 

nahlížena, jako slabá, politováníhodná a že její sebepresentace jako silné ženy je zde reakcí na 

tuto podobu stigmatizace se kterou se uprchlické ženy často musí potýkat. Na druhou stranu 

jsem ale také ukázala, že Naisa se zároveň presentuje jako citlivá a „poznamenaná“. Ptám se 

tedy proč by se by to dělala kdyby chtěla působit jako silná? Napadá mě, že mezi tím být silný 

a zároveň zranitelný a citlivý nemusí být rozpor. Naopak je to něco naprosto lidského a 

normálního a  Naisa která si toho je vědoma ve svém vyprávění možná neusiluje o to působit 
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jako silná nebo jako zranitelná a poznamenaná, ale prostě jako „lidská“. Nebo ještě 

jednodušeji, že se vůbec nesnaží se nijak presentovat. I skutečnost, že Naisa svůj příběh 

konstruuje spíše, jako negativní nepotvrzuje předpoklad, že se uprchlické ženy konstrukcí 

positivních narativ snaží vymanit z toho být nahlíženy jako slabé. Mým závěrem zde tedy je, 

že Naisa se ve svém vyprávění presentuje hlavně, jako člověk, který touží po porozumění. 

Jakoby svým vyprávěním říkala, jsem sice uprchlík, ale jsem taky jenom člověk. 

Co se týká tzv. strategií přežití, Naisa narozdíl od třeba Parky nebo Marie, kromě toho, 

že poukazuje na to, za jak důležité považuje rychlé a co nejlepší osvojení si jazyka, přímo 

nezdůrazňuje, jaké taktiky používala pro to, aby se dokázala vypořádat s nelehkou citací, ve 

které se ocitla. Z jejího vyprávění však lze mnohé vyčíst. Jednou z  Naisiných strategií a 

nástrojů přežití je podle mě, jak jsme již naznačila odstup, který si ke svému životu a ke své 

zemi vytvořila. Jak již bylo řečeno Naisa o spoustu věcech mlčí, citlivým tématům se vyhýbá 

její reakce někdy bývají velmi emotivní. Zabíhá do detailů tam, kde se to zdá zbytečné atd. 

Zajímavé také je to, že její kontakty s rodnou zemí jsou jen velmi sporadické (což je zčásti 

samozřejmě i tím, že její rodiče žijí v Německu a sourozence nemá) a že zatím, i když by 

mohla v Arménii nebyla.  

K otázce výskytu  genderspecifických problémů lze v případě Naisy konstatovat, že 

kromě  genderpecifického motivu útěku, kdy Naisa musela opustit svou rodnou zemi ze 

strachu před závislým pronásledováním, kterému byla vystavena v důsledku perzekuce jejího 

politicky aktivního otce, se v jejím vyprávění žádné genderspecifické problémy nevyskytují. 
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6.4. Alena 
 
 
6.4.1. První dojmy a obecné poznámky  

 
S Alicí jsem se seznámila, podobně tak jako s většinou žen, ve sdružení Xenia. Rozhovor 

proběhl u ní doma v odpoledních hodinách, kdy syn byl ve škole a trval přibližně dvě hodiny. 

Alice v úvodní části, kdy jsem doufala, že mi poví svůj „životní příběh“ byla celkem stručná a 

neustále stáčela rozhovor na svůj problematický vztah s bývalým partnerem. Celkově jsem 

nabyla dojmu, že by si Alena nejraději „žensky „ poklábosila. I přes Aleninu poměrně dobrou 

znalost holandštiny, jsem v některých momentech také měla problém s tím jí dobře rozumět. 

Protože jsem se však s Alenou po té setkala ještě mnohokrát, můžu říct, že naše spolupráce 

své „plody“ přinesla. 

 Můj první dojem z rozhovoru s Alenou byl ten, že  si neustále  na něco stěžuje: na 

bývalého partnera a na to, že neměl rád jejího syna, na hlučné sousedy, na Stalina ,na Rusy. 

Říká, že je depresivní unavená, že nechce žádný vztah, že se necítí svobodná atd. Myšlenka, 

která se mi vnucovala již v době nahrávání rozhovoru s Alenou a po několika osobních 

setkání s ní tedy byla, jestli je opravdu taková negativistka, jak se zdá na první dojem a jestli 

její příběh svědčí spíš o optimistickému přístupu k životu či  pesimistickému. Zkrátka jestli 

jde o positivní, optimistické, či negativní ,pesimistické narativum. Z toho důvodu jsem se v 

Alenině případě na tuto otázku zaměřila podrobněji, než v ostatních případech.  

   

6.4.2. Transformativní zkušenosti – jednotlivá období 
 
 
 I.a) období Alenina života v Uzbekistánu před změnou režimu do r.1991  

      I.b) období od r. 1991 do roku 2001,kdy Alena žila v Uzbekistánu poté co  

  došlo rozpadu SSSR a vyhlášení nezávislého Uzbekistánu do doby ,kdy  

  odešla do Belgie 

 II.a) období od r. 2001 do r.2005, kdy Alena přišla do Belgie do ukončení 

  jejího  vztahu s přítelem Bramem  

     II b)  období od roku 2005, kdy se Alena rozešla se svým přítelem do současnosti 

 
 I. Život v Uzbekistánu před změnou režimu  
 
Alena je jedna z mála uprchlických žen, která o své zemi původu hovoří vesměs negativně 

(Kromě ní jsem takto o své zemi původu slyšela mluvit jen Lenu a rodinu z Kazachstánu ) a 
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veřejně prohlašuje, že na Uzbekistán a svůj život tam, chce zapomenout.50 O životě 

v Uzbekistánu se Alena příliš nerozhovořila ani při našem setkání, a to, i když jsem ji k tomu 

v druhé fázi rozhovoru vybízela. Na naší druhé, tentokráte již méně „formální“schůzce, mi 

však na internetu nadšeně ukazovala některé fotky města, kde bydlela a pozvala mě na 

tradiční uzbecké jídlo. Zdá se tedy, že její vztah k její rodné zemi, je poněkud 

komplikovanější.51  

 Alena ve svém vyprávění pokračuje tím, že hovoří  o svém studiu na vysoké škole , o 

prvním manželství a těhotenství , o rozvodu a o tom jak z finančních důvodů musela změnit 

povolání. Zde zdůrazňuje zejména to, že když se rozvedla se svým bývalým manželem, byla 

již v pokročilém stadii těhotenství. Důvody tohoto kroku nám  zůstávají utajeny, neboť Alice 

se o nich nikde nezmiňuje. Je možné, že vzpomínky na tuto dobu jsou pro ni příliš bolestné a 

že tento vztah a zklamání z něho mohlo znamenat začátek (či pokračování,viz.vztah k otci) 

problematických vztahů, které si Alice vybudovala k mužům. 

 Z pozdějších Aleniných výpovědí také víme, že se v Uzbekistánu po ekonomické 

stránce neměla špatně, měla velký byt , hodně pracovala, maminka jí pomáhal s hlídáním syna 

atd. Vedle toho, o sobě Alice říká, že byla velmi aktivní, měla hodně koníčků, ráda četla, 

chodila za kulturou, navštěvovala přátele, sportovala a provozovala nesčetné jiné aktivity. 

 

 II. Život v Uzbekistánu po změně režimu a útěk  

 

Na následujících řádcích Alice popisuje situaci v Uzbekistánu po rozpadu Sovětského svazu a 

uvádí důvody, proč se rozhodla k tak riskantnímu kroku a z Uzbekistánu uprchla. Do popředí 

zde vyvstávají „čistě gendrové“ problémy. Alice tvrdí, že jakožto hezká žena to 

v Uzbekistánu neměla lehké, neboť ji neustále někdo obtěžoval. Konkrétně měla problém 

s jedním mužem, který pracoval u tajné policie a který jí vyhrožoval, že ji donutí k sňatku a 

jejího  syna pošle k mamince.52Alena se zkrátka měla celkem dobře až do rozpadu Sovětského 

                                                 
50 Naposled jsem ji toto slyšela vyslovit, když byla na setkání uprchlických žen oslovena , aby představila svou 
zemi ostatním. 
51 pozn.narážíme zde na jeden ze zajímavých fenoménů, který se objevuje ve většině „uprchklikých příběhů“, 

jímž je ambivalentní a ne zcela jasný vztah k rodné zemi. ) 
52 Ze zprávy organizace  Human Rights Watch z r.2001, víme že situace a postavení žen v Uzbekistánu po r. 

1991 , skutečna nebyla (a není dodnes) jednoduchá. Cit.:„Post-Sovětský vývoj v Uzbekistánu , podobně jako ve 

většině zemí bývalého Sovětského svazu, sebou přinesl ohromné a nerovnoměrné překážky pro ženy v jejich 

snachách o realizaci jejich  lidských práv. V průběhu minulých let se uzbecká vláda na tomto pol, .pokusila 

zavést některá ochranná opatření Nicméně, domácí násilí zůstává vážný problémem, který parlament zatím 
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svazu  a nástupu nového autoritativního režimu, který sebou přinesl  politiku nepříznivá 

menšinám, ženám, křesťanům a lidským právům obecně. Od té doby se Alena musela potýkat 

s různými problémy, hlavní však bylo, že se necítila bezpečně, měla strach a chtěla se 

osvobodit. 

 

 III. Život v Belgii od r. 2001 do r. 2005, kdy se rozešla se svým přítelem 

 

  Belgii pro Alici nebyla náhodná volba, naopak zcela cíleně mířila do Belgie, neboť věřila, že 

jde o zemi, která "ze všech nejvíc respektuje lidská práva", zemi, která je „středem Evropy“ a 

kde budou lidé, ochotni ji vyslechnout a pomoci. Uvažovala také o Kanadě, ale tuto variantu 

si z finančních důvodů rozmyslila. Zpočátku byla velmi mile překvapena přátelskými lidi, 

které zde potkala a byla šťastna, že riziko, kterému vystavila sebe a svého syna snad přinese 

své ovoce. Alenina žádost o azyl však byla bohužel zamítnuta a Alice byla nucena se odvolat 

a čekat na další rozhodnutí, kterého se ale zatím nedočkala dodnes. I přes značně nejistou 

situaci, kterou Alena v Belgii prožívá i to že nesmí pracovat, dokáže sobě i svému synovi t 

vybudovat život ve kterém každodenní starosti a radosti, problémy spojené s jejich nejistým 

postavením odsouvají do pozadí. Tak například Alena provozuje různé sportovní i kulturní 

aktivity, syna přihlásila do několika kroužků, riskuje práci na černo, pracuje na své 

holandštině a snaží se pomáhat druhým a chodit co nejvíce mezi lidi.  

 

 IV. Život v Belgii od rozpadu jejího partnerského r. 2005, do současnosti 

 

V r.2005,  se Alena rozchází s přítelem Bramem. Tato skutečnost značně zasáhla do jejího 

života a domnívám se proto, že ji lze označit za další zlomový bod jejího vyprávění 

naznačující další obrat v  jejím životě. Alice vyjadřuje úlevu nad tím, že se konečně 

„egoistického přítele“ zbavila a říká, že cítí svobodnější a že by ráda nějakou dobu byla sama 

bez partnera a užívala svobody. Z toho jak hodně o Bramovi mluví, je však patrné, že se 

z rozchodu zatím nevyrovnala. Alena také stále čeká jak na přiznání statutu uprchlíka a na, 

s tím související, pracovní povolení. Ačkoliv je velmi rozčarovaná, z délky azylového řízení a 

                                                                                                                                                         
nedokázal úspěšně vyřešit. Místní úředníci běžně odmítají brát násilí páchané na ženách vážně , obvinujíc oběti a 

bráníc pokusům žen v úniku před brutalitou a násilím v jejich manželství. Ti kteří spáchají fyzické násilí jen 

vynímečně musí čelit policejnímu stíhání . Místo toho , místní autority, instruováni úředníky ústřední vlády činí 

pokusy usmířit manželské páry obětujíc tak kvůli nízkým rozvodovým statistikámčasto bezpečí žen.“ (2001,s.3) 
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má strach z bývalého přítele, který jí vyhrožuje jeho zmařením, neztrácí naději a optimismus a 

věří, že vše dobře dopadne.  

 

6.4.3. Transforamtivní zkušenosti mezi jednotlivými obdobími  

 

Ačkoliv by se dalo očekávat, že změny, ke kterým dojde v životě člověka, který je nucen 

odejít ze své rodné země a usadit se v zemi nové budou značné a patrné v mnoha jeho sférách, 

máme v případě Aleny co dočinění s příběhem, který se tomuto předpokladu tak trochu 

vzpírá. Respektive, není zde tak jednoduché určit kde a zda vůbec došlo k nějaké „větší“ 

změně a do jaké míry byla tato změna positivní či naopak negativní. Nejprve se tedy 

podíváme na to, k jakým změnám došlo v Alenině životě mezi obdobím (I), kdy byl 

Uzbekistán součástí Sovětského svazu a obdobím (II), kdy se Sovětský svaz rozpadl a 

Uzbekistán 30. 8. 1991 vyhlásil svou nezávislost.   

 Jak jsem již řekla většina zmínek týkajících se Uzbekistánu je v Alenině vyprávění 

negativních a týká se spíše období po r. 1991, kdy došlo ke změně režimu. Z Alenina 

vyprávění dále také není přesně jasné zda-li se vzpomínky a zmínky o Uzbekistánu týkají 

období I. či II. Co víme, je že v období I., Alena studovala na vysoké škole, že měla hodně 

zájmů, dělala závodně atletiku a ráda chodila například do divadla. V této době se také 

zamilovala a narodil se jí syn, s jehož otcem se však ještě před tím rozešla. Do tohoto období 

také patří Aleniny zmínky o ne příliš Šťastném dětství a nevlastním otci, který se o ni 

nezajímal. Takže lze říci, že v tomto období Alena prožívala celkem normální život se svými 

klady a zápory. 

 S rozpadem Sovětského svazu r. 1991 se však tento celkem normální život, dle 

Aleniných slov změnil. V této době se po vyhlášení nezávislé Uzbekistánské demokratické 

republiky ujímá vlády Slam Karimov, který před rozpadem Sovětského svazu plnil funkci 

posledního generálního tajemníka Komunistické strany Uzbekistánu a jehož režim je 

v současném světě označován za silně autoritativní.53 Alena hovoří například o soustavném 

porušování lidských práv, o násilí které je beztrestně pácháno na ženách, o sporech mezi 

                                                 
53. Prezident Karimov uplatňuje vůdči svým občanů zostřenou represivní politiku, která je nominálně 

odůvodněna nutnou obranou před islámským extremismem. V současnosti je pod záminkou islamismu 

potlačována jakákoliv opozice. V oblasti známé tvrdými autoritářskými režimy není však považován za 

nejhorší.(www.en.wikipedia.org) 
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Tádžiky a Uzbeky54, bombardování jejího rodného města, mrtvolách na ulicích, nebo o 

vzrůstající islamizaci společnosti. Říká, že jako mladá, pohledná žena měla problémy 

s vládním úředníkem, který ji chtěl násilím donutit k sňatku a že život v neustálém strachu jí 

ani jejímu synovi nenabízel žádnou perspektivu. V této době Alena ačkoliv vystudovaná 

pedagožka musela také z finančních důvodů změnit povolání a začala pracovat jako 

kadeřnice. Vidíme, že ačkoliv Alenin život tak jak ho ve svém vyprávění presentuje žádnou 

„procházkou růžovým sadem“ nejen po změně režimu, ale také před ním. Je však zřejmé, že 

v líčení druhého  období II, (po změně režimu), začínají jasně převažovat negativní zážitky 

nad positivními, a proto zde lze mluvit o narativu regresivním.  

Nyní se tedy podívejme, jak se Alenin příběh vyvíjel dál a co se v jejím životě změnilo, 

srovnáme-li období II, kdy se rozhodla z Uzbekistánu odejít s obdobím III, kdy od r. 2001 

přichází do  Belgie až do r. 2005, kdy se rozchází s přítelem Bramem (IV) 

Narozdíl od všech ostatních žen mluví Alena o svém příchodu do Belgie v podstatě jen 

positivně. Žádné traumatické vzpomínky na pobyt v záchytném středisku naopak, veškeré 

zmínky o azylovém centru, ve kterém Alena pobývala se týkají zejména jeho zaměstnanců. A 

jsou pouze positivní. O těchto lidech (sestrách a knězi) a o tom, jak jí pomohli, Alice mluví 

s velkým nadšením a vděčností a říká, že s některými z nich je v kontaktu dodnes. Zdá se 

tedy, že Alenino vyprávění se od jejího příchodu do Belgie začíná ubíhat progresivním 

směrem. 

 

Podívejme se zde nyní na jednotlivá témata, kterých se Alena ve svém vyprávění dotýká a na 

kterých si ukáže změny, ke kterým mezi těmito dvěma obdobími došlo, přičemž se nejprve 

naměříme na otázku zaměstnání  

 V případě mnoha uprchlických žen představuje skutečnost, že nemohou vykonávat 

zaměstnání odpovídající jejich vzdělání a pracovním zkušenostem (a s tím související 

„neuznání jejich diplomů“), nejen určitou degradaci na poli povolání, ale celkově jde o 

značný zásah do jejich života, pocitu sebehodnoty a společenského postavení.  

 Na první pohled by se dalo říci, že to samé platí i pro Alenu. Alena v Uzbekistánu 

vystudovala dětskou pedagogiku v Belgii její diplomy, ale nic neznamenají, a proto bude 

muset buďto začít znovu studovat, což je v její situaci svobodné matky téměř nemyslitelné, 

                                                 
54 Tádžikové v Uzbekistánu tvoří vedle Uzbeků (80%) druhou nejpočetnější etnickou skupinu (5%ob.)  
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nebo se bude muset spokojit s prací, která vysokoškolské ba ani středoškolské vzdělání 

nevyžaduje. Z tohoto hlediska by se tedy vývoj Alenina příběhu v konkrétní otázce 

zaměstnání mohl jevit jako regresivní. Protože ale víme, že Alena se už v Uzbekistánu 

z finančních důvodů živila nikoliv jako pedagožka, ale jako kadeřnice a že by v Belgii ráda ve 

vykonávání tohoto, nebo podobného povolání ráda pokračovala, zdá se tedy, že „degradace“ 

v otázce zaměstnání pro Alici nepředstavuje žádný problém, i z toho důvodu, že třeba vůbec 

nezmiňuje neuznání diplomů apod.  

 Problémem zde však je, že Alena, která už šest let čeká na vyřízení svých papírů, 

zatím v Belgii nesmí pracovat vůbec. Ačkoliv i tuto situaci Alena vyřešila po svém tím, že 

pracuje na černo a nemá tudíž problém s nedostatkem financí, pocitem neužitečnosti, či 

přebytkem „volného času“, nejde v žádném případě o něco, nad čím by Alena jen tak „mávla 

rukou“. Alena poukazuje na negativní dopad migrační azylové politiky v Belgii, která 

zakazuje žadatelům o azyl pracovat , když na dotaz A: a kdyby se tě nějaký sociální asistent zeptal co 

ještě můžeme udělat, vláda, pro uprchlíky, tak aby jsem vám to usnadnili v začátcích,říká: 

 

Pomoc pro uprchlíky( víc důvěry, šance, práce, nedělat z lidí profitéry) 

AL: a no, jednodušší, myslím trochu víc důvěry,a dát šanci, 

já myslím, že vláda sama z nás udělala profitéry, dávají pomoc a nedávají práci, 

s léty mi ztrácíme naše zkušenosti, mi tahle, mi ztrácíme, mentálně taky trochu klesli 

jsem,  

chápeš, já například, najednou rychle musím do továrny to těžké, a když rychleji, já,  

když ti nedají peníze, tak musíš sama hledat, sám se snažit přežít, vydělat peníze, a lidé 

rychle, ty musíš všechno takhle ukázat, 

a samozřejmě mi dostáváme peníze, mi takhle sedíme,  

no já chodím do školy myslím si, a já jsem hodně zaměstnaná, 

já všechnu svojí sílu dávám svému synovi. 

 

Další změny, ke kterým v Alenině životě v důsledku migrace došlo, se týkají otázky výchovy 

a starosti o syna. Jde zde o další genderspecifický problém, který řeší mnoho uprchlických 

žen, zejména pak ty jako Alena, nacházející se v nelehké posici matky samoživitelky a ráda 

bych se zde tomuto tématu blížeji věnovala  

 

6.4.5.  Uprchlické ženy a problémy spojené s  výchovou dětí  

V brožuře RosA Sarah Scheepers píše, že uprchlické ženy jsou „motorem“ integračního 

procesu svých rodin vzhledem k tomu, že nesou zodpovědnost za výchovu dětí. Toto znamená  
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starost navíc, která představuje největší zátěž především pro matky samoživitelky. Uprchlické 

ženy při výchovném procesu musí čelit  novým výzvám jako například naučit se zacházet s 

kulturními rozdíly, problémy v chování dětí způsobené zkušeností útěku, finanční problémy, 

nedostatek informací o možnostech volnočasových aktivit dětí a nedostatek možností 

dětského hlídání a mají proto na tomto poli potřebu podpory, informací a výměny, která se 

jim ne vždy v dostatečné míře dostává. (Scheepers 2003,s.8)Problémem s tímto úzce 

souvisejícím bývá také ztráta podpůrné sociální sítě, rodiny, přátel či komunity, která by za 

normálních okolností mohla být zdrojem jistoty a bezpečí, pomohla by ženě s péčí o dítě a 

domácnost .(Szepaniková 2004,s.15) 

 Některé z těchto obecně zmiňovaných problémů se týkají i Aleny, jejíž situace je o to 

složitější, protože se jedná o matku samoživitelku. Jako svobodná matka žila již 

v Uzbekistánu, protože se svým mužem se rozvedla těsně před porodem. Měla zde však svou 

maminku, která již byla v důchodu a která jí s výchovou syna pomáhala a hlídala ho, když 

Alena musela pracovat. V Belgii, kde nemá žádné příbuzné a kde je na všechno sama je její 

situace v tomto ohledu daleko složitější . Přestože je jejímu synovi dnes již třináct let bojí se 

Alena nechat ho doma samotného, zejména pak večer. A není divu. V  domě kde si pronajímá 

byt společně s ní  žijí také nájemníci mající za sebou pestrou kriminální minulost, ze kterými 

se Alena nejednou dostal do sporu a ze kterých má obavy. Tak například vypráví, jak musela 

zanechat večerních kursů holandštiny, nebo že když někam večer chce jít, musí najít pro syna 

hlídání, což není vždy jednoduché. V této konkrétní otázce jde tedy o regresivní vývoj. Co 

zůstává „při starém“ je , je skutečnost, že se Aleně  stále nedaří vybudovat kvalitní a trvalý 

vztah s mužem a uspokojit  tak potřebu jejího syna po otcovské figuře.  

 Jako poslední věci, o které se Alena ve svém vyprávění zmiňuje, si všimneme toho, 

jestli se nějak změnili její životní hodnoty a postoj k životu. Alena v Uzbekistánu vedla dle 

svých slov velmi aktivní život. Vedle provozování svého povolání kadeřnice si našla čas na 

další rozličné aktivity, sportovního i kulturního charakteru. Tak vypráví například o tom, jak 

dělala instruktorku „otužování“, nebo o tom, jak často chodila do divadla. Příchodem do 

Belgie se tato věc v důsledku její zhoršené finanční situace trochu změnila. Alena si například 

už nemůže zajít do posilovny, kdy se jí zachce a nebo nemůže cestovat (po Belgii) tak často 

jako by chtěla, přesto však se svého aktivního životního stylu nevzdává, pouze podniká 

aktivity finančně méně náročné, jako jsou procházky, běh, hraní tenisu na veřejně přístupném 

hřišti, ale i menší výlety k moři a návštěvy některých divadelních představení. Dá se tedy říci, 

že kvalita jejího života se v tomto ohledu příliš nezměnila a že zde máme co dočinění spíše se 

stabilním narativem, ve kterém se objevují jak, některá pro tak proti.  Co se však také dále 
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také nezměnilo, ( a to již je závažnější) jsou její strach ,obavy  a pocity nejistoty, který 

pravidelně zažívá.  V Uzbekistánu Alena žila v neustálém strachu o život, jak nám ilustruje 

historkou, ve kterém detailně líčí, jak o vlásek unikla smrti při cestě autobusem přes 

Tádžikicko uzbecko hranici.  Navíc se také cítila ohrožena ze strany vlády, která ji nechránila 

a ze strany „dotěrných“ mužů . V Belgii zase její strach a nejistota  vyplývají z délky procesu 

a nejistého postavení, v němž se díky tomu nachází. „Cítím se jako strom bez kořenů, bez 

země..“ říká Alena.55 K tomu všemu se  v Belgii připojila ještě deprese. Na druhou stranu ale 

je  říká že “tady trochu klidnější než u nás. Nemusí mít obavy z bombardování   ani z toho, že 

by na ulici musela překračovat mrtvá těla.  I v tomto aspektu Alenina vyprávění, kde se 

pravidelně střídají pro, a proti nelze s jistotou říci, zda jde o regresivní či progresivní vývoj a 

zůstaneme tedy raději u konstatování, že příběh zde zůstává stabilní., neměníc se k horšímu, 

ale ani k lepšímu. 

 

Srovnáme-li období III. (od příchodu do Belgie až po rozpad vztahu s Bramem)s obdobím IV. 

,(od rozchodu s Bramem do současnosti.) můžeme konstatovat, že mezi těmito dvěma 

obdobími nedošlo k žádným výrazným změnám, což je dáno zejména tím, že Alice stále ještě 

čeká na vyřízení své žádosti o azyl. K jediné změně, ke které zde došlo je rozpad Alenina 

čtyřletého vztahu s přítelem Bramem. Alena tuto věc presentuje jako obrat k lepšímu, říká, že 

už konečně chce být volná .Na druhou stranu lze z toho jakým způsobem a jak často Alena o  

Bramovi hovoří, tušit, že se s rozchodem zatím úplně nevyrovnala. Alena vyjadřuje zklamání 

z toho, že nevyšel  ani tento vztah a že nedokázala najít otcovskou figuru pro svého syna. 

Narativum bych v tomto místě tedy označila za spíše stabilní s výhledem na progresivní 

vývoj, tušený v nedaleké budoucnosti. 

 

 
5.4.5. Problém diskriminace 
 

Alena tvrdí, že se v Belgii s diskriminací ani s rasismem zatím nesetkala a v jejím vyprávění 

ani popis žádných takových situací, ve kterých by se dalo mluvit o diskriminaci, nebo 

dokonce rasismu, nenajdeme. Přesto však mi v rámci našich přátelských schůzek Alice 

vyprávěla například o tom, jaký problémem pro ni jako uprchlickou ženu představuje nalezení 

vhodného bydlení. Říká, že jakmile se majitel bytu dozví, o její situaci, okamžitě zareaguje 

odmítavě. Alena si toto chování však vysvětluje nikoliv jako diskriminaci, ale jako něco 

                                                 
55 problém s papíry 



 119 

pochopitelného na co má každý nárok. Alena se dále přímo nezmiňuje ani o tom, že by měla 

pocit, že je lidmi nespravedlivě nahlížena ve stereotypech, nebo že by jí přišlo, že lidé v 

Belgii mají o země, odkud pochází zkreslené představy. Podíváme se tedy nyní nejprve na to, 

jakým se Alena ve svém vyprávění presentuje a položíme si otázku , jestli její způsob 

sebepresentace může mít nějakou sopuvislost s touto stereotypizací. 

 

6.4.6. Podoby sebepresentace 

Alenino vyprávění je na různé „podoby sebepresentace“ velmi bohaté a setkáváme se v něm 

jak s podobami vyskytujícími se u některých jiných žen (motiv matka obětující se synovi) tak 

s „typem“ zcela ojedinělým, jímž bych ráda tento výčet sebepresentací ,tak jak se mi jeví 

z jejího vyprávění, začala: 

 

 a) Alena jako evropsky smýšlívá „světobčan“ 
 
Své vyprávění Alena začíná větou : AL:„já narozena v Uzbekistánu, ale v Uzbekistánu to není moje 

rodná, země,  proč protože,   moje prarodiče byli deportováni do Uzbekistán, rozumíš, protože, od Černého 

moře,Stalinem, tak, chápeš? „ ( lin.  )Tato informace je jedinou informací, kterou Alena v úvodním, 

volném vyprávění sděluje o své rodině. Okamžitě se zde vnucuje otázka, proč,říká jen tohle 

,proč je to tak důležité a proč  zabíhá do tak daleké minulosti. Odpověď, která se nabízí, je, že 

tato dávná minulost je pro Aličin příběh a život důležitá. Alice patrně chce poukázat na to, že 

je původem Ruska, že se necítí jen jako Uzbečanka. Skutečnost, že zde Alice zmiňuje pouze 

příbuzné ze strany matky, by také mohlo být vysvětleno v tomto kontextu, jako záměrné 

vynechávání čehokoliv co by význam tohoto ruského původu její a její rodiny“ „umenšilo“ 

(ještě jednou připomínám, že tato zmínka o původu rodiny je tím jediným co Alena o své 

rodině říká.) Možné ale Alena o rodičích otce nemluví, protože o nich nic neví, neboť jak 

vypráví dále, její otec byl „nevlastní“ a jeho původ by proto na dějinách rodiny nic nezměnil, 

nebo proto, že s ním, jak se zmiňuje v další části vyprávění, měla špatný vztah. 

 Každopádně, na podporu domněnky,  že Alena nechce být vnímána jako Uzbečanka, 

lze upozornit na místa  v textu, kde se Alena presentuje jako člověk kosmopolitní, „evropsky“ 

smýšlející  oproti nacionalistickému, tradičnímu, islámskému, uzbeckému myšlení.  ( „ já 

myslím trochu víc evropsky ale tam u nás hodně věří takoví víš, ale já evropskou výchovu a moji rodiče taky ne 

tak věřící moji maminka komunistka. ) . Zajímavé je v této souvislosti i  to, že její  vztah  

k Uzbekistánu,ale i k Rusku je v porovnání  s jejím vztahem k Belgii a k Belgičanům, který se 

vyznačuje shovívavostí a tolerancí, dosti negativní. Tak například hned v  úvodu svého 

vyprávění se Alena zmiňuje, že Belgie jí překvapila , tím,že zde byli,cit: „takoví přátelští 
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lidé“, i když jak podotýká, mohlo to být dáno tím, že se byla ubytovány v klášteře. Neříká nic 

o tom, že by se cítila diskriminována, nebo že by se k ní někdo zachoval nepřátelsky, (kromě 

přítele Brama). Vůbec se co se týká Belgičanů, vyhýbá se Alena generalizacím a negativní 

kritice, a na otázku zda si myslí, že takoví, lakomí, materialističtí a sobečtí, jako její přítel Luk 

jsou všichni Belgičané, odpovídá: 

 

A: Myslíš, že se to týká jenom tvého přítele nebo že jsou takoví všichni Belgičané 

Al: já myslím, ne, nevím, ale myslím, ne 

A: ty máš prostě takovou zkušenost 

A: to já měla normálně, takovou zkušenost,s takovým člověkem, já jak můžu říkat o 

všech lidech já jenom řeknu, že Belgičané mají hodně, hodně trpělivosti,  

A: hmm 

AL: to je osobní, to mám takovou osobní zkušenost, tolik lidí ze všech zemí a často dělají 

špatné věci 

A: ale ty máš takovou osobní zkušenost 

 

 Další zmínka o Belgičanech se týká jejich vztahu ke starým lidem. Alice se nejprve 

podivuje nad tím, jak hodně domovů důchodců v Belgii je a říká ,že dát rodinného příslušníka 

do takového zařízení by v Uzbekistánu byla ostuda, čímž vlastně nepřímo kritizuje belgickou 

společnosti v jejím vztahu ke starým lidem.  O něco dále však toto své tvrzení relativizuje tím, 

že Belgičany hájí a říká: 

 

AL: já hodně Belgičanů znám, tolik domovů důchodců, možná taky trochu prakticky  

myslet, Belgičané hodně zaměstnaní, hodně daní platí, lidi moc se nemůžou dívat na 

druhé protože hodně zaměstnaní, já to chápu, když máš děti, samozřejmě,když tvoje 

maminka chce do domova důchodců,  někdy na návštěvu, někdy vzít na pár dnů 

domů, když se nemůžeš starat tak to je možná třeba, takhle pomoc, chápeš, v naší 

zemi  to neexistuje, protože to všechno děláme sami, to je jiný systém,  

 

á nemůžu říct, že to je špatné, 

 

Alenin postoj není nijak zvlášť negativní ani k belgické veřejnosti, politice a úředníkům, 

ačkoliv azylová politika belgické vlády, která zakazuje uprchlíkům v azylovém řízení 

pracovat a to, že azylové řízení trvá nepřiměřeně dlouho, se terčem kritiky stává denodeně .  

Alice  nikoho nekritizuje, na nikoho se nezlobí.  Své zklamání z dlouhého trvání celého 

procesu vyjadřuje klidným hlasem a jednou větou a pouze na jednom místě ke konci 

vyprávění dá průchod svému rozhořčení. Stejně jako začátek příběhu tak se zde i jeho konec 
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týká Aleniny rodiny a její nešťastné historie. Alena vyjadřuje rozhořčení nad tím, že jí nikdo 

na světě nedokáže odpovědět, proč se jí a její rodině tyto nespravedlnosti dějou. Cítí se velmi 

ukřivděná, neboť má evidentně pocit, že si pomoc zaslouží a nechápe, že jí úřady nevěří a 

nechtějí chránit, že jí nikdo nepomůže. Jestli ale někoho ze svého neštěstí přímo vinní tak to 

nejsou belgické úřady (jako to činní například jiná žadatelky o azyl), či uzbecká vláda ale, je 

to  Stalin. Stalin se zde v Alenině vyprávění stává symbolem všeho zlého co ji a její rodinu 

potkalo a Alice tu sebe a svou rodinu podobně jako na začátku příběhu opět prezentuje jako 

oběti Stalinovy menšinové politiky. 

 

Strach z deportace do Uzbekistánu 

A: takže ty jsi dostala první negativ, a teď čekáš na odpověď na odvolání 

AL: ano, proč, protože oni řekli to je váš soukromý problém 

,a já řekla, až budu mrtvá, tak pak to bude váš problém, až budu ¿??  už ne soukromý 

problém,  

¿???, to není soukromé, to je pro mě důležité, tam každej má soukromý problém, 

tam utekli ze strachu před životem,  

A: hmm, no to, no je tam víc lidí co utíká v Uzbekistánu 

AL: Proč Stalin moje prarodiče do Uzbekistánu repatrioval proti vůli,  

patnáct minut, ne patnáct minut ještě mín, museli všechno vzít,  

jako zvířata a museli vlakem se zvířatama, tak, jako zvířata, 

je odvezl, museli opustit domy, že tam přijdou Ukrajinci,  

a že tam jeho prarodiče velký dum postavili, 

proč můj děda byl zavražděn v politickém vězení, a deportován na Sibiř, 

 

a tam, a že tam jeho prarodiče velký dum postavili,  

proč můj děda byl zavražděn v politickém vězení, a deportován na Sibiř,  

a tam zavražděn tribunálně, zavražděn tribunálně,  

to je hodně proč, ale nikdo mi neodpověděl 

Naopak vztah Aleny k politice a současné uzbecké vládě, kvůli které opustila zemi, je velmi 

negativní a zdá se však, že se příliš positivně nedívá ani na obyčejné lidi. Alena říká, že dříve 

byli lidé více přátelští a teď jsou více nacionaličtější, uzavření a tradičně islámští: 

 

Změny v Uzbekistánu 

AL: V čase Sovětské Unie, mentálně to bylo víc přátelské, ta jak to mám říct, 

mentálně ne tak nacionalističtí, všichni víc přátelský, 

například Uzbekové trochu si vzali od Rusů , 

například ženy víc otevřené, dřív Uzbecké ženy účes si dělali tak, tak,všechno, 

každý od druhého si něco vzal,  
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ale teď se změnilo trochu, samozřejmě, 

a Rusové od Uzbeků, to taky cení si rodičů, mají hodně respektu. víc si vážili jeden 

druhého, 

každý si bral . 

a teď islamitická země, jde myslím trochu víc do středověku  

normálně šátky takhle na hlavě, víc takhle začali, takhle,,  

dříve Uzbek normálně si vzal Rusku, teď nejde to je velký  vzít si křesťana,  

 

 Jak jsme tedy mohli vidět Alice je v případě Belgičanů shovívavá a nechce  

škatulkovat a dopouštět se stereotypizací, pokud ale jde o Uzbeky a o Rusy , tak  je situace 

jiná. Z Alenina vyprávění, kde ve kterém vyjadřuje svůj negativní vztah k Uzbekistánu a 

naopak positivní vztah k Belgii a Belgičanům můžeme vidět, že se cítí a presentuje jako  ve  

člověk po svobodě a seberealizaci , který mentálně má blížeji k Evropě. 

 
 b) Alena jako matka obětující se synovi  
 
Alena nikde přímo neříká , že by svůj život obětovala synovi ani,  že vše co dělá , dělá pro 

něj, nebo že by jeho budoucnost byla důvodem, proč odešla z  Uzbekistánu. Z jejího 

vyprávění lze však pochopit , že tomu v mnoha ohledech tak je. Již v Uzbekistánu například 

Alena musela změnit své povolání z pedagožky na kadeřnici z toho důvodu, aby se vůbec 

jako svobodná matka mohla uživit. V Belgii se musí uskromnit, jen proto, aby její syn mohl 

chodit na plavání, hodiny klavíru a do pěveckého sboru . Dokonce i její problematický vztah 

s přítelem Bramem se rozpadl patrně právě kvůli jejímu synovi , kvůli tomu, že ho Bram 

odmítal akceptovat . 

 

 c) Alena jako člověk užívající si života 

 

Alena také spontánně mluví o svých hodnotách a pohledu na život. Presentuje se jako člověk 

aktivní :  „AL: Když nic neděláš tak,jenom sníš, to musíš tak, musíš něco dělat,dům se sám nepostaví, ty musíš 

sám postavit základy,  já pro dřív já ráda psala básně ráda píšu básnička . Tak jako člověk který si rád 

užívá života na plno, : , s Rašidem mi normálně si užíváme já chci syna naučit že peníze nejsou na prvním 

místě, já ho chci naučit užívat si života, normálně užívat si  počasí, přírody,normálně, mi takhle k moři, mi trošku 

si hrajeme, trošku,normálně takhle sedět na písku, na  pláži, já chci ho naučit normálně si užívat toho, e ne 

všechny věci takhle to není první . A to vše i když  má málo peněz a nemůže proto provozovat 

všechny aktivity,které dříve provozovala v Uzbekistánu : „do 12 let já nemusela platit za vlak, teď 

musím zaplatit za dva lidi, ale já vždycky sebou housku, já samozřejmě troch šetřím peníze, já nebrečím že 
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nemám peníze,já mám peníze ale ne dost peněz něco dělat navíc,  ,ale trochu musím šetřit peníze na jídle, housku 

sebou vezmu... Dále také vidíme ,že Alena zde o sobě hovoří, jako o člověku, pro kterého peníze 

nejsou na prvním místě Al: jo,jo, vždycky takové to bylo, pro mě hodnota svoboda, zdraví mých  rodičů, 

pravda, vidět moje  přátelé štastné, to je pro mě hodnota, jinak, peníze,to je ¿???zítra může být všechno pryč, žít 

pro sebe, prostě žít jak to jde a nedělat nic špatného za zády lidí,a to je hodnota,  a když takhle lidé s tebou hezky 

mluví s tebou takhle, to je pro mě víc hodnota než něco jiné,, chci říct , že když jednoduše dáš pryč peníze, tak se 

ti rychleji vrátí. I jako o člověku žijícího ze dne na den já nemůžu vědět, nemůžu , jistotu dát, můj syn á 

to nevím v životě tě vše může překvapit, vše se změnit, v každém okamžiku, já nevím co se stane, ale já teď  v 

tento okamžik já se snažím dělat co nejlépe můžu, co je dobré, já dělám to já nemůžu s jistotou říct to se stane, 

ale  co se stane, já taky teď v tenhle moment dělám co je nejlepší 

  

 d) Alena jako oběť egoistických mužů 

 

Ačkoliv se Alena presentuje jako silná a samostatná žena. Ve vztahu k mužům se tato její síla 

jakoby vytrácí. Muži a vztah k nim jsou pro Alenu citlivým místem a hlavním tématem jejího 

vyprávění. Na první dojem se zdá, že jejím problémem je zejména jeden muž, a to sice její 

bývalý přítel Bram. Kritika na jeho účet je středem Alenina vyprávění stejně  jako i vyjádření 

negativních pocitů a zklamání z nefungujícího vztahu. Alena hovoří na o Bramově špatné  

povaze , o jeho sobectví , o jeho vztah k prarodičům i jeho ignorantském postoji, který 

zaujímá k jejímu synovy apod. Při pozornějším čtení však zjišťujeme, že nejde pouze o 

Brama, ale o muže jako takové, kteří v  Alenině životním příběhu zaujímají  důležité místo. 

Konkrétně se  

 

v jejím příběhu objevuje osm mužů : bývalý manžel, otec, Bram , bratr, pronásledovatel od 

policie, syn, kamarád Řek, kněz. Žen je v porovnání s tím  nápadně méně. (Podrobněji Alice 

hovoří je o dvou ženách, je to jednak její kamarádka žijící  v Rusku a dále pak matka.) 

Ačkoliv důvodů, které vedly k tomu , že  odešla z Uzbekistánu uvedla Alena několik, nejvíce 

důrazu klade na to , že byla jako žena v Uzbekistánu  v nebezpečí před dotěrnými muži , 

konkrétně před jedním , který ji chtěl donutit k sňatku a k tomu, aby se vzdala syna. Utíká 

tedy do Belgie, kde se paradoxně dostává do podobné situace. Z přítel kterého si zde našla se 

vyklube sobec a násilník, který navrhuje, aby se vzdala dítěte, a po té co se s ním Alena 

rozchází vyhrožuje jí zmařením azylového řízení.  

 V současné době si Alena přeje „nemít žádný vztah“ a trochu si odpočinout. Já chci 

normálně volnost, chci být sama ,já cítím já nejraději chci žít sama, já pro Brama já řekla 

podívej před  když R se narodil já nikdy neměla vztah, já měla přítele, ale ne tak vztah,, já 
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vždycky byly samostatná já nikdy se nikoho neptala, já neměla vztah a teď,  já a teď s tím 

mužem já pět let,já se svým ex mužem tak dlouho nežila, já cítím v tom vztahu já nejsem 

Šťastná, 

Z Alenina vyprávění se   zdá, že její vztah k mužům je tématem, které zastínilo dokonce i 

problémy s vyřizováním její žádosti o azyl, na čemž můžeme vidět, že i uprchlické ženy mají 

své běžné starosti a radosti a že vedle svých specifických problémů, řeší také ty běžné, které 

potkávají každého z nás. 

 
 e) Alena jako přínos pro belgickou společnost 
 
Ve svém vyprávění Alena také spontánně mluví o positivní stránce migrace a říká, že Belgii 

vlastně na uprchlících vydělává a ve svém vyprávění uvádí historku, kterou někde zaslechla o 

tom, že dotace,které stát na uprchlíky dostává jsou tak velké, že na tom Belgie vlastně 

vydělává.:AL: ale já ti řeknu, já vím z jaké pomoci pochází naše  peníze, Belgie hodně vydělává z našich 

peněz, mi dostáváme peníze od EU , od Belgie, proč, před lety tady žádné byty, žádné byty, v Roeselare žádné 

krásné byty a pak masálně to přišlo po  2000 , kdy hodně uprchlíků sem přišlo, ...........nemusíš se bát to není 

Belgie která za tebe platí, to Belgie se stává bohatší, ale možná to pro Belgii není tak dobré, já nevím jestli to je 

pravda nebo ne, já říkám, co jsem slyšela ale nemůžu říct že to tak je , mi dostáváme    ,možná od Belgie možná 

ne . Dále Alena poukazuje na krásu pluralitní společnosti :  já si myslím že to společnost obohacuje to 

si brát něco z jiné kultury,to může velmi hezký život postavit takhle, když se naučíš něco o jiné kultuře,  já 

normálně chci žít, když se naučím trochu jinou kulturu já jsem někdy ráda když poznám Iráčany neznám, 

Marokánce já neznám to, já se zajímám o ty lidi,  já hodně národností poznala, každý má svojí minulost, svoje 

tradice, 

Napadá mě , zda  tomu tak je proto, že se Alena která si je vědoma některých negativních 

postojů Belgičanů k migraci a toho, že se lidé na uprchlíky často dívají jako na profitéry a že 

se možná snaží s touto stereotypní představou polemizovat a bránit se jí.  

V této souvislosti lze zmínit ještě jeden aspekt Alenina vyprávění, kterým  mého 

názoru  je podobně jako u některých dalších uprchlických žen potřeba hájit sebe a svou volbu 

Belgii , jako cílové země.  Tuto domněnku vyvozuji na základě Alenina vyprávění o 

přítelkyni v Rusku:  

 

kamarádka v Rusku (vztah Rusové a Uzbekové) 

aL: jedna já mám kontakt, moje nejlepší z univerzity, kamarádka ,  

také pryč v Rusku, také to má těžké, 

20 let učila a univerzitě učila, psychologii, ale teď pryč do Ruska odstěhovala  ,  

ale  říkala já tam skoro jako negr, 

protože, že hodně ruských lidí nemá rádo ruské lidi z Uzbekistánu z Asii, 
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to myslí,  to mají ruskou krev,  ale, tak myslí, že tak nižší, nižší,  

a to dali jako povolání, to v internátě, normálně nejnižší kategorii jí dali, 

ale potom viděli, že moje kamarádka, dvě, že dělala hudbu, 

ona učitelka piana v hudební škole plus učitelka psychologii a pedagogiku, jako já,  

ale ¿?? Zůstala a viděli, že velmi chytrá žena že nemůžou jí tak málo platit tak teď trochu 

výš, 

ale také ne na univerzitě ale normálně, na internátu, ale platí ji na nejvyšší kategorii, 

protože tak chytrá, má zkušenosti, to takhle hodně dělal, ta žena,  

a mi hodně píšeme,já trochu posílím balíky někdy, oblečení mé kamarádce,  

a ona  říkala já hodně, byla hodně hodně depresivní tam, hodně těžké,  

já cítím diskriminaci proti nám, a řekla  hodně těžké, hodně těžké řekla 

 

 Přestože jak vím  z dalších setkání s Alicí, má Alice přátele i jinde než v Rusku 

(například kamarád (Řek), tak považovala za důležité vybrat právě tento příklad, tuto 

kamarádku žijící v Rusku. Vzhledem k tomu, že zde  Alice  nezmiňuje nic o jejich přátelství v 

Uzbekistánu,ale zdůrazňuje pouze to, jak špatně se tato její kamarádka v Rusku lze tvrdit, že  

jejím záměrem  bylo poukázat na podřadné postavení Uzbeků v Rusku ,na negativní postoj 

který Rusové k Uzbekům mají a na to, jak jsou Uzbekové v Rusku utiskováni a 

diskriminováni .  Nebylo by nic zvláštního na tom, kdyby se totiž Alena  setkala s lidmi, kteří 

se jí ptali proč radši neodešla do Ruska , země odkud pochází její rodina a kde se mluví jejím 

mateřským jazykem-ruštinou. Z osobní zkušenosti vím, že mnoho Belgičanů ale i jiných 

cizinců takto skutečně smýšlí o uprchlících z post-sovětských zemí, a že tento dotaz je i 

častou otázkou, kterou žadatelům o azyl kladou úředníci vyřizující jejich žádost. Vyprávění o 

Ruské přítelkyni Alice patrně uvádí na svou obhajobu, jako vysvětlení, argument , proč dala 

přednost Belgii před Ruskem.   

 
f) Positivní nebo negativní narativum? 

 

Jak jsem již uvedla, zapůsobilo na mě Alenino vyprávění na první pohled spíše negativním 

dojmem. Čím častěji jsem ho ale pročítala ,tím větší byli mé pochybnosti a proto jsem se 

rozhodla věc podrobit podrobnějšímu rozboru a rozhodla jsem se  vysledovat v textu místa, 

kde se Alice k něčemu staví negativně, kde něco kritizuje či si na něco stěžuje  a srovnat je 

naopak s místy, kde jsou její hodnocení kladná a postoje positivní . Pro tento účel jsem si  

vytvořila také jakési pomocné kategorie.,přičemž zde zůstanu pouze u krátkého komentáře a 

presentace tabulky kterou jsem si pro tento účel vytvořila . 
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kladný postoj 

positivní hodnocení 

 

záporný  postoj 

 negativní hodnocení 

Belgičané:konkrétní Belgičané: 

přítel kněz                                                                                                    

Muži: konkrétní muži: ex přítel  

L., 

 otec, ex manžel 

život   policista v Uzbekistánu 

úřady konkrétní B. :  ex přítel L., 

budoucnost život 

Uzbekové- obyčejní lidé úřady 

Jazyk (holandština) Uzbekové – politici,  obyčejní lidé 

Belgie Rusové 

přítelkyně v Rusku Konkrétní R.: Stalin 

Uzbekistán - politika 

syn sousedé 

 

 Tabulka č. 5 Výskyt positivní a negativní kritiky v Alenině narativu 

  

 Na první pohled je Alenin příběh velmi negativní a to zejména z toho důvodu, že 

převážná část jejího vyprávění se týká jejího bývalého přítele Brama a problémového vztahu, 

který s tímto mužem měla. Na druhou stranu, podíváme-li se na místa  kde by si Alena 

stěžovat mohla, a kde si stěžuje mnoho dalších žen, tak  naopak vidíme, že se zde objevují jak 

kladná tak negativní hodnocení, přičemž kladně je zde hodnoceno téměř vše co se týká Belgie 

a Belgičanů (až na postoj ke starým lidem). Navíc v otázce výhledů do budoucnosti Alena  

 

projevuje velký optimismus  , což vzhledem k její životní situaci (uprchlická svobodná matka 

, již šestým rokem bez papírů) není zcela obvyklé. První dojem a předpoklad, že se v případě 

Aleny jedná o konstrukci negativního narativa tedy  nelze potvrdit. Na druhou stranu však 

nelze ani tvrdit opak a nazvat toto narativum ani jednoznačně optimistickým. 
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6.4.7. Závěr  

 

Alenino narativum je specifické svou celkovou stabilitou. K větším změnám dochází pouze 

mezi obdobím I a II , kdy se začíná vyvíjet regresivně. Narozdíl od vyprávění většiny 

ostatních uprchlických žen se také nezačíná v jakémsi “štastném bodě” a neobvyklé je i to, jak 

positivně Alena popisuje své začátky v Belgii. Alenino vyprávění se v mnoha směrech 

positivně vyvíjí i dále, aby ho však bylo možno nazvat progresivním musela by se změnit 

jedna zásadní věc , a  Alena by konečně musela být uznána jako žadatelka o azyl .  

 Co se týká diskriminace, tak Alena tvrdí že nemá s ničím takovým zkušenosti. Ve 

svém vyprávění nezmiňuje ani žádné situace, ve kterých by se stala obětí nespravedlivého 

posuzování apod. Přesto však některá místa v jejím vyprávění naznačují, že i pro Alenu je 

právě toto možná jedna z nepříjemných věcí, kterou se v myšlenkách zabývá. 

 Otázka zdali se Alena tím jak se presentuje a tím, jak vybírá co vyprávět a co ne , 

nesnaží čelit určité stereotypizaci  či nespravedlivému obvinování mě při čtení a analyzování 

Alenina vyprávění napadla hned několikrát . Tak zaprvé , v tom, že se Alena presentuje jako 

velmi aktivní žena  s mnoha zájmy , která v žádném případě nasedí nečinně doma na gauči, 

můžeme (a nemusíme ) spatřovat jakousi snahu “preventivní” obrany proti stereotypu 

popisující uprchlické ženy jako pasivní. Za druhé podobně tak v Alenině snaze presentovat se 

jako žena s evropskou mentalitou ,lze možná vidět obavu z toho, že by mohla být 

nespravedlivě označována za tradiční a zaostalou. A za třetí v Alenině připomenutí 

positivních stránek migrace  lze spatřovat snahu o vyvrácení stereotypu “příživnictví” , stejně  

 

jako lze její vyprávění o postavení Uzbeků v Rusku chápat jako reakci na představy některých 

lidí, kteří jsou toho názoru, že si jako cílovou zemi neměla vybrat Belgii, ale Rusko.  

 Příběh , který Alena konstruuje, nelze jednoznačně označit ani až čistě negativní ani za 

čistě positivní. Objevují se v něm jak místa, kde Alena dává prostor negativní kritice a líčením 

negativních pocitů a událostí tak místa kdy naopak vyjadřuje, jsou její hodnocení a postoje  

positivní a kdy vyjadřuje spokojenost a projevuje značný optimismus.  

 Genderspecifické problémy se kterými se Alena setkala se týkají jednak jejího motivu 

útěku. Alena jako jeden z důvodů  proč z Uzbekistánu odešla uvádí obtěžování ze strany 

státního úředníka.  A dále také vyplývají z jejího postavení matky samoživitelky. Alena 

například večer téměř nikam nechodí ze strachu o to nechat syna doma samotného a ze 

stejného  důvodu také přestala docházet na kurzy holandštiny.  
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 To, že celkově Alice působí positivněji, než jsem si na první pohled myslela 

neznamená , že se Alice nepotýká  s pocity, jakými jsou nejistota, strach či depresivní nálady. 

Tyto pocity nejsou cizí ani Alici podobně jako prostředky, kterými se  proti nim a celé své 

složité situaci snaží bojovat. Zmiňuje se o tom však až k závěru úvodního narativa :  

 

Al:  a teď interview první negativní druhé ,  

já jsem sama, to těžké, chápeš já bez rodiny, plus to psychické to je, 

já konstantně pracovala, já skončila univerzitu,  

já 21 let, já konstantně jsem pracovala, já hodně pracovala, po, a při škole já vždy pracovala 

já hodně aktivit jsem dělala, chápeš, já instruktor jsem pracoval ve sportovním klubu,  

s lidmi mi také sporty jsem dělali,  pro volný čas, tak se zabavit, normálně pro dospělé lidi, 

a tak , například jsme dělali ijsbeeren, tak ve studené vodě 

A: o ja 

AL :například plavali jsem celý rok, takhle, chápeš,  

já tam jako instruktor pracovala, trochu reklamy jsem dělala, trochu víc s  lidi, trochu takhle, 

no a pak, tak, tady, já čekám na rozhodnutí,  ale těžké psychicky,  

A:Když takhle dlouho nesmíš pracovat, tak to pak je těžký začít a ž budeš moct 

AL:no samozřejmě těžší, jak jde čas stárneš, ty stárneš, víc aktivní,  mín aktivní 

a to  a mentálně taky to strach když někdy slyšíš že tě deportujou,ty nejistota ty nic nevíš,  

já se cítím úplně tak, že já nemám nohy,  jako mezi nebem a zemí 

,chápeš tak, ale ne na nohách,  nemám zemi 

 

 Alena tedy ve svém vyprávění , kromě toho, že říká, že : když nic neděláš tak,jenom 

sníš, to musíš tak, musíš něco dělat,dům se sám nepostaví, ty musíš sám postavit základy“, tak  

 

konkrétně nemluví o tom, co dělá , aby „přežila“ ani se  v této otázce  nesnaží vyslovovat 

nějako obecnější rady a názory. Z jejího vyprávění lze ale vyvodit, že i Alena má své 

strategie, i když o tom možná takto vědomě nepřemýšlí. Mezi tyto, kromě již zmíněné 

nutnosti být  aktivní, neustále něco dělat,například sportovat ,psát, chodit na výlety, poznávat 

Belgii atd., podle mého názoru v případě Aleny patří, také zdokonalování se v holandštině ( to 

je moje přání, tak dobře holandsky,ale moje přání je naučit se ještě lépe holandsky, daleko 

líp,já abych se ještě líp mohla přizpůsobit,to líp tak,   já myslím si takhle),navazování 

společenských kontaktů a hlavně starost o syna : „ já všechnu svojí sílu dávám svému synovi, , 

já mít dvě děti tři, já taky budu takhle zaměstnaná, moje děti nechodí po ulici, já všude kam 

můžu je pošlu, dovedu, na hudbu, do sportu, všude, já svoje síly dávám svému synovi 

,prozatím, takhle,a když budu mít papíry, já se snažím hodně hodně dělat “.,říká Alena.  
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6.5. Nazanin 
 
 
6.5.1.  První dojmy a obecné poznámky 
 
Rozhovor s Nazanin se odehrál u ní doma za přítomnosti jejího přítele, který seděl opodál  a 

občas Nazanin „napovídal“, když si nevěděla rady s holandštinou. Jinak ale do rozhovoru 

nijak nezasahoval a těžko říci do jaké míry jeho přítomnost mohla ovlivnit Nazaninu 

výpověď. Nazanina  ne příliš dobrá znalost holandštiny se ukázala být trochu problémem. 

Často jsem jí vůbec nerozuměla , buďto proto, že mluvila zmateně ,nebo že nepoužívala 

správná slova, špatně je vyslovovala apod. Nazanino vyprávění s dá rozdělit na dvě části , 

v první části Nazanin vypráví o své rodině, o tom proč se rozhodla Irán opustit  a o nelehkých 

začátcích kterými si v Belgii prošla, druhá část se téměř výhradně soustředí na Nazaniny 

současné problémy se zaměstnáním. Co je na Nazanině  vyprávění nápadné je  jakýsi 

„rozpor“  . Na jedné straně zde máme popis několika situací ve kterých Nazanin vystupuje 

jako oběť diskriminace  a nespravedlnosti,  na druhou stranu  velké množství vět typu „ale 

přesto jsem tu velmi ráda..“, já si ale nestěžuju“.., „já mám ráda ty lidi“,apod., které naopak 

vyjadřujících Nazaninu  spokojenost. Nazanin tedy má potřebu zmínit se  o událostech, které 

pro ni byli méně příjemné a o těžkostech kterými si musela projít ,zároveň se ale obává, abych 

z toho nevyvodila špatný závěr, že se jí v Belgii nelíbí, když ona ve skutečnosti Belgii 

považuje za svůj domov. Nazanin příběh je výjimečný také v tom, že z žen s kterými jsem 

vedla rozhovor se Nazanin jako jediná načas vrátila  do své rodné země, aby se pak znovu 

přestěhovala do Belgie.  

  
 
6.5.2. Transformativní zkušenosti -hlavní periody  
 

I) Život v Iránu před válkou 
II) Život v Iránu za  války 
III) Útěk a pobyt v azylovém zařízení „Petit Chateu“ 
IV) Začátky v Belgii do rozvodu s manželem 
Va)      Období po rozvodu do současnosti 
Vb)      Dva roky v Iránu 
VI)       Období po návratu z Iránu do současnosti 
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I.  Období života v Iránu před válkou 
 
Nazanin z Iránu odešla jako poměrně mladá, krátce poté co se vdala a porodila své první dítě. 

Až do té doby ,tj.do svých 25-26?  let (a to i po svatbě) žila Nazanin u svých rodičů v domě, 

který vlastnil její otec a který zemřel, když Nazanin bylo kolem 20 let. Její rodina nepatřila 

mezi zvláště bohaté, ale špatně se také neměli. Nazanin měla dobrý vztah zejména s matkou 

,která ji měla ze všech svých třech dětí nejraději. Ještě před svatbou Nazanin vystudovala 

střední školu ekonomického zaměření a krátce také pracoval v bance. Nazanin v Iránu celkem 

nic nechybělo až do té doby dokud nezačala válka mezi Iránem a Irákem  a věčná nejistota a 

strach ji přimělo spolu s manželem a synem zemi opustit.  

 
Život v Iránu za války 

možná víš v r.1996, ale bomba přišla a skla rozbitá 

když jdu s děťátkem do sklepa to taky není zdravé 

nevíš možná jeden ,dva,tři roky alee nakonec 12 let válka 

přítel: 8 let 

N: Aha tak 8 let, já myslela ,že 12,no tak 8 let byla válka, 

ale stejně to je dlouho válka 

 

 
II. Útěk a pobyt v azylovém zařízení „Petit Chateau“ 

 
Jedna z věcí které Nazanin ve svém vyprávění věnuje značnou pozornost jsou důvody jejího 

odchodu z Iránu a důvody, které jí vedli k tomu, že za svou cílovou zemi zvolila zrovna 

Belgii. Nazanin neprozrazuje rovnou všechno, ale zdá se , že svou argumentaci postupně 

pečlivě vystavuje. Tak se hned na začátku příběhu ,který se týká podrobného vylíčení 

Nazaniných rodinných vztahů setkáváme s postavou strýce , žijícího v současné době v USA. 

Vzhledem k tomu, že  jinak Nazanin hovoří pouze o nejbližších příbuzných (zmiňuje matku 

,otce,sourozence  a vnoučata) je „zjevení se“ postavy strýce v příběhu nápadnou záležitostí , 

svědčící o jeho důležité roli v kontextu celého příběhu. Nazanin strýc, politicky aktivní člen 

armádního loďstva se po změně režimu a nástupu Chomejního k moci rozhoduje z obav o 

život pro  emigraci a je vládou  prohlášen za „zkažený živel“. Protože to je to jediné co se  o 

něm  v této části příběhu dozvídáme budí tato zmínka  rozpaky . Ptám se , proč Nazanin 

zmiňuje tohoto strýce a jestli to nějak  souvisí s tím jak se chce presentovat ?  Rozuzlení se 

dočkávám velmi brzy. Po té co Nazanin ještě ve stručnosti sdělila informace o své osobě, 

které považovala za důležité, jako například to, že vystudoval střední ekonomickou školu, 

vrací se zmíněný strýc znovu na scénu. Tentokráte již ale v souvislosti, která je ihned jasná. 
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Nazanin zde totiž strýce představuje jako člověka, který sehrál ústřední roli v jejím rozhodnutí  

odejít právě do Belgie  a ne třeba do Německa: 

 

Důvod proč Belgie 

a proč jsem přišla do Belgii, protože já vždy v kontaktu s mým strýcem , 

bydlícím v USA a můj strýc vybral, a můj strýc říká   Belgie je také země s královnou, 

tak myšleno, Irán taky byl dříve šáha a tady je taky dřív krále Boudewijna, král Bouewijn 

je bratr toho Alberta,  

Před 10 lety,před 12 lety byl král Bodewijn, já myslím král B.zemřel já myslím, já 

myslím, před 13, 14 lety, a proto, no to je  můj strýc řekl, já jsem přijdu na tři roky bydlet, 

 

Po třetí a zde již naposled Nazanin strýce zminuje v souvislosti s vyřízením jejích a 

manželových papírů, když říká, že díky dopisu od strýce proběhlo vyřízení její žádosti o azyl 

bez problémů a rychleji než obvykle.  Postava strýce zde evidentně zastupuje roli jakéhosi 

rádce, moudrého muže ,jehož výskyt například Campbell pokládá za neustále se opakující ve 

všech (nejen mytologických) příbězích. (Srovnej, Campbell,1990 ) 

     Do Belgie se tedy Nazanin vydala na radu svého strýce. Na cestu a zaplacení převaděče 

padli nejen veškeré její úspory,ale také značná část majetku její matky, která kvůli tomu 

rozprodala svůj starožitný nábytek  a jiné vzácné předměty.  

 

III.  Období strávené v azylovém zařízení  Petitit Chateau 

Po příchodu do Belgie se Nazanin a její muž dostali do azylového střediska „Petit Chateau“ . 

První dny v tomto zařízení pro Nazanin byli, jak říká šokem „.....  já přijdu první dny tady  v 

Belgii,opravdu  já jsem byla vyděšená, opravdu, přijdu do Belgie první den na P.Ch., amai ami, já jsem okamžitě 

brečela, proč já jsem vždy dobré výchovy dostávala u mojí maminky já,  moje výchova to je můj dům,  a u  

rodiny a najednou já  přijdu do Petit Chateau,amai,amai. Byla vyděšená z přítomnosti „černých“ lidí, 

které nikdy předtím ve svém životě  neviděla , i  ze společného stravování  a sprchování a 

nemohla si zvyknout na nové jídlo a na přítomnost mužů. Tragikomická historka o tom, jak 

Nazanin společně s její afghánskou „maminkou“ ve sprchách při koupání málem zahlédl 

„černý pán“, upozorňuje na čistě gendrový problém se kterým se mnohé ženy v uprchlických 

zařízeních setkávají . Nazanin ve svém vyprávění poukazuje  na to  v  jak zranitelné posici se 

mnohé ženy, obzvláště ty pocházející z socio-kulturního prostředí  kde  nahota či 

nedostatečné zahalení těla ve společnosti opačného pohlaví představuje něco nemyslitelného,  

v azylových zařízení nacházejí.  
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IV. Začátky v Belgii od odchodu z P.Ch. do rozvodu s manželem 

 

Ani po odchodu z P.Ch. to neměla Nazanin lehké. S manželem si našly byt v malém městečku 

kam byli v rámci tzv.Spreidingsplanu56 přiděleni a protože jim mimo jiné i díky  dopisu od 

vlivného strýce  byl brzy přiznán status uprchlíka mohli oba začít pracovat. Nazanin si našla 

práci v nemocnici s tím, že ráno odvedla jedno dítě na hlídání, druhé do školky  , přes den 

pracovala a večer děti vyzvedla. Kromě toho se také starala o domácnost a vařila večeři, 

zatímco manžel se po práci chodil bavit s přáteli. Na učení holandštiny již příliš času nezbylo 

a i když se o to n pokusila a začala chodit do večerní školy musela toho nakonec jak říká 

samým vyčerpáním nechat. Ze stejných důvodů, poté co onemocněla, N nakonec odešla i ze 

svého zaměstnání kde jak říká zneužívali toho, že byla cizinka a kde musela dělat daleko víc 

práce než ostatní sestry. Nazanin podobně jako Parka také upozorňuje na to, že v době kdy 

ona přišla do Belgii tak na tom uprchlíci nebyli tak dobře jako teď . Nedostávali například 

žádnou finanční ani materiální podporu a na co si sami nevydělali to neměli. I v tomto 

obtížném období se však našli světlé momenty a o jednom z nich Nazanin také podrobně 

vypráví, když líčí jak jí sociální pracovnice sám z vlastní vůle chodila každý měsíc  posekat 

trávu ačkoliv nic takového v popisu práce neměla ba co více podobné aktivity byli striktně 

zakázány.  

 

těžké začátky -dříve menší materiální podpora 

ale teď hodně OCMV pomáhají ,pro  pračka, na ledničku, na materiál,do domu 

dříve, opravdu, jeden talíř, no jediný  talíř jsem  nedostala od OCMV, nic, nic, žádné peníze, dnes lidé 

například dostávají, ihned peníze od OCMV na  dostávají na materiální věci, mi nic nedostávali, u nás 

nula jenom každý měsíc jsem dostávali trochu peněz na trochu jídla ,aby jsme neumřeli hlady , já 

neměla nic, já jsme seděla na zemi a kojila mé děti 

A: Ani pro děti 

N: Ano přídavky na děti taky, a no, ale dětské peníze to taky nebylo moc, taky ne moc, to je taky daleko 

lepší teď 

 

V. Období po rozvodu  až do ztráty zaměstnání 

 

Po nějaké době se finanční situace Nazanin i jejího manžela zlepšila natolik, že si mohli 

dovolit větší   a lépe vyhovující dům ve čtvrti, kde si Nazanin okamžitě našla velmi dobrou 

přítelkyni. Bohužel problémy ve vztahu způsobené převážně chováním jejího muže i to, že 

                                                 
56  
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byl stále méně častěji doma, nakonec dovedlo Nazanin k tomu, že požádala o rozvod. Toto 

období v Nazanin vyprávění zůstává téměř nedotčeno a Nazanin o něm evidentně nechce 

mluvit když říká: „ jsem ráda, že už to mám za sebou, to bylo pro mě velmi těžké, někdy ti o 

tom povím, ale teď myslím, že to není třeba . 

 

V.a.  Dva roky v Iránu  (problematika dobrovolné repatriace) 

 

Po rozvodu se Nazanin „na zkoušku“ stěhuje do Iránu, kromě jiného i z toho důvodu,aby se 

zde postarala o svou těžce nemocnou matku.  Je však konfrontována s nemilým zjištěním, že 

se zde již necítí doma  a že se jí i dětem stýská po jejich domě a životě v  Belgii , a tak se 

krátce po smrti matky znovu vrací do Belgie. Dostáváme se zde k dalšímu tématu , často 

diskutovanému  v literatuře věující se uprchlické problematice, kterým je téma repatriace. 

 

6.5.3. Nazanin návrat do Iránu a problém repatriace  

 

Od 80 let ,kdy dochází k stále častější promoci  repatriace ze strany ,jak vlád, tak vládních 

neziskových  organizací je obecným trendem chápat  dobrovolnou repatriaci jako „ přirozený“ 

proces, nepresentující ukončení  uprchlického cyklu, při kterém vy-kořenění lidé bývají znovu 

za-kořeněni do svého původního prostředí. Při tom však často bývá přehlížen smysl repatriace 

z pohledu „returnees" (navracivších se) Ženy  se kterými jsem hovořila  například uvádí, že   

ve své zemi původu často zažívají pocity odcizení ,že se zde již necítí doma, rodinní 

příslušníci a lidé, které znali buďto již nežijí nebo se odstěhovali a také atmosféra v zemích , 

zejména těch, které prošli občanskou válkou, bývá napjatá a nevraživá.57.  Životní styl, 

neohlášené návštěvy, hluk na ulicích , zkrátka všechno na co byli zvyklé,  je po čase 

                                                 
57 O zkušenosti z Bosny vypráví Ava: " No, ale jinak se mi tam už po ničem nestýská, není to tam jako dřív, 

ještě je to pořád takové tolik nenávisti, a například  tak no a co se ještě změnilo tam,dřív do kostela nechodilo 

tolik lidí a teď, teď je plná mešita a plný kostel, teď postavili nový kostel, a ten strhli, a postavili nový,protože 

ten starý byl příliš malý  teď je každý věřící, dříve byli komunisti takzvaně nevěřící,ateisti, no jo a teď jsou ti 

nejlepší, mezi prvími v kostele a v mešitě a teď každý je věřící. " 

 „Ne ,já chci jenom říct, mým dětem, to je moje země, já taky nechci říct, podívejte já půjdu d Arménie a 

vy musíte povinně se mnou, já nemůžu své děti nutit, říkat jim musíte jít se mnou, nebo musíte dělat to, ne oni 

jsou volní, dělají co chtějí, je to jejich země, a já nechci aby cítili to samé,. Když bych je vzala sebou, představ si 

já se vrátím do Arménie, i kdybych to hrozně ráda chtěla, tak to neudělám bez dětí, později si samy vyberou, e 

jednou možná, půjdou tam bydlet, to je jejich volna, když to neudělají, tak ,až potud“, říká například Naisa. 
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stráveném v i na klidné a “tiché” Belgii  další z věcí , která některé z žen najednou obtěžuje. 

Nejčastěji jmenovanou překážkou případné repatriace však bývají jmenovány děti a jejich 

budoucnost. „Jak , lze očekávat od returnees „znovu-spojení“ se svým „domovem“ poté co ve 

své zemi původu zažili život ohrožující situace , roky exilu v odlišném sociálním prostředí a 

pak návrat do proměněné země?“ ,říká ve své studii o repatriaci  Tania Ghanem 

(Ghanem,2003: 3). Zkušenosti Nazanin toto potvrzují: 

 

Dva roky zpět v Iránu - odcizení 

N. no tady pro mě je to tak, no 17 let tady bydlím a před  4 roky v 2002 jsem se vrátila do Iránu, 

A: poprvé 

N: poprvé po 12 letech já šla zpět do Iránu,  

A:  

N: ale dva roky, jsem tam bydlela 

A: aha takže jsi tam nějaký čas bydlela 

N: a tak nějaký čas (een tijdje) a já přišla sem a přišla jsem sem zpátky  

děti říkali že se jim po tady stýská a malý byl nemocný opravdu nemocný 

a pro mě je to taky já myslela tam je to cizí země,  

například já šla na nákup do banky a všude je to tam pro mě cizí, 

 to není nic pro mě opravdu, opravdu, já jsem se vrátila, 

 já tam nemůžu zůstat, to je těžké 

 

V.b.  Období od návratu z Iránu až po současnost 

 

Víme tedy, že Nazanin v Iránu nezůstává a že se vrací zpět do Belgie do svého nového domu 

v „dobré“ čtvrti, kde si brzy nachází  práci zdravotní sestry ve státní nemocnici  a navazuje 

kontakt  s mužem (Iráčanem) který se stává jejím životním partnerem s kterým se jí daří 

vybudovat si vztah plný porozumění a vzájemného respektu . Po dvou letech práce ve Státní 

nemocnici však Nazanin. Kvůli osobním problémům odchází na nemocenskou dovolenou  a 

posléze své zaměstnání opouští úplně se záměrem jít studovat logistiku a najít si práci 

v oboru, který by jí lépe vyhovoval. Po absolvování kurzu jí však není udělen diplom 

s odůvodněním, že její holandština není ostatečně dobrá pro povolání logistiky. Nazanin, která 

se ale nehodlá svých plánů vzdát se  po počátečních obtížích zapisuje do kurzu holandštiny a 

intenzivně se připravuje na své vysněné budoucí povolání. Současně je N zapsaná na 

pracovním úřadě VDAB od kterého pobírá podporu v nezaměstnanosti a kde se očekává, že 

přijme nabízené pracovní místa. Vzhledem k tomu, že ale převážně jde o práci v továrně nebo 
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uklízení (navíc často mimo místa bydliště) odmítá N na toto přistoupit ačkoliv jí hrozný 

zastavení přídavků. 

 

6.5.4..  Transforamtivní zkušenosti 

 

Nejprve se podíváme na to, jakým směrem se Nazanin příběh vyvíjel od jejího odchodu 

z Iránu (období I a II) do pobytu v azylovém zařízení Petit Chateau.(období III.) 

Jak jsem již řekla Mazanin z Iránu odešla jako poměrně mladá „světa neznalá „ žena. 

„Moje výchova to je můj dům,  a u  rodiny a najednou já  přijdu do Petit 

Chateau,amai,amai.,říká Nazanin.  Příchod do Belgii ,kde nejprve pobývala v uprchlickém 

zařízení „Petit Chateu“ pro ni byla tvrdou konfrontací se skutečností. Komunitní charakter 

života v Petit Chateau, přítomnost mužů  a lidí afrického původu, nedostatek soukromí, 

nezvyklé jídlo, to vše v Nazanin vyvolávalo strach a obavy. Nazanin sice vypráví jak se 

v Iránu musela chodit schovávat před bombardování do sklepa a v jaké žila nejistotě.Ve 

srovnání s tím jak líčí svůj pobyt v P.Ch. a své začátky v Belgii se zdá líčení života v Iránu za 

války jako zdaleka ne tak hrozný. Řekněme tedy že Nazanin vyprávění se začíná Šťastnou 

dobou v Iránu před válkou pak přichází válka a příběh se začíná odvíjet regresivním směrem a 

příchodem do Belgie se jeho propad do regrese ještě umocňuje. Příběh je zde tedy narativem 

regresivním a tak tomu je až do doby ,kdy se N rozvádí se svým manželem, který se vrací do 

Iránu. 

 

Dále budeme sledovat vývoj situace mezi obdobím II, kdy odešla z apetit Chateua do doby, 

kdy se rozvedla se svým manželem- období IV.  

    Situace se začíná zlepšovat poté co se s manželem stěhují do nájemního bytu a kdy oba 

začínají pracovat. Ačkoliv se N již nemusí obávat náletů a rozbitých oken a může bez obav a 

v klidu chodit po ulici dostává se do situace ,kdy se její život stal obtížným z jiných důvodů. 

Jak jsem již uvedla N i po té co se provdala nadále bydlela u maminky , na jejíž pomoc se 

mohla ve všem spolehnout, podobně jako i na podporu ze strany širší rodiny, sestry i bratra. 

Tato její sociální vztahová a podpůrná sít se však jejím příchodem do Belgie zcela rozpadla a 

i když o sobě N říká, že jakožto velmi sociální a komunikativní člověk neměla problémy 

s navazování přátelských kontaktů a neupadla z toho důvodu do sociální izolace jak se někdy 

stává (Szepeniková, 2004,s.15) je zřejmé ,že to měla dost těžké i tak, když alespoň ze začátku 

byla na všechno větší části sama. Její manžel, se totiž podle N v té době choval, jako v Iránu 

v té době většina mužů. S ničím jí nepomohl a  veškerou péči o domácnost  a dítě na ní ,i když 
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k tomu na plný úvazek pracovala a namísto toho po práci si chodil s kamarády po práci 

povyrazit. 

 

Dostáváme se zde k tématu, kterého jsem se dotkli již v souvislosti s Lenou . Jde o 

změny ke které může v důsledku migrace dojít v partnerském vztahu. V případě Leny jsme 

šlo o změnu rolí. Víme , že Lena vzhledem ke svému studijně pracovnímu vytížení přenesla 

starost o děti na manžela  a že se ona sama díky znalosti jazyka stal mluvčím rodiny ,mající na 

starost kontakt s úřady. Šlo však  o změnu dočasnou a v současné době se například o děti 

starají oba ačkoliv kontakt s úřady stále zůstává na Leně . Lena dále také  neříká nic o tom, že 

by tato změna rolí v nějakém smyslu narušila jejich vztah,nebo ho nějak změnila at  již 

v positivním tak v negativním smyslu. V případě N zde máme co dočinění s poněkud 

odlišným případem. Je poněkud obtížnější o tom zde psát, neboť některé informace ,které mi 

N o této věci sdělila jsou čistě důvěrné a musela jsem přislíbit, že  se o nich ve své práci 

nezmíním. Každopádně vycházejme zde z toho co N otevřeně k tomuto tématu sděluje. Víme 

například ,že již na začátku vyprávění říká, že se krátce po svatbě přestěhovala k rodičům a 

říká, že to bylo proto ,aby nemusela platit nájem. Tato skutečnost v našich evropských očích 

může vyvolávat jisté otázky ohledně fungování Nazanina manželského svazku v Iránu však 

nejde o nic neobvyklého a vzhledem  k tomu, že Nazanin opouští Irán i se svým manželem a 

v budoucnosti mu porodí ještě dvě děti není podle mě důvod vycházet zde z předpokladu, že 

s Nazanino manželství bylo problematické již od začátku. Naopak první problémy o kterých 

se Nazanin v souvislosti s jejím manželstvím zmiňuje se týkají a ž doby kdy přišli do Belgie a 

kdy se z azylového střediska přestěhovali do vlastního bytu. Zde Naizanin upozorňuje na 

nerovnoměrné rozdělení domácích povinností a na to, že její manžel  chtěl být „volný jako 

ptáček“. Tato situace se neustále zhoršovala a vyústil v rozvod a návrat jejího bývalého 

manžela zpět do Iránu.  

 

Zaměříme-li se na změny ke kterým došlo od rozvodu (období  IV) až po současností vidíme, 

že nejprve nedochází k žádným pozitivním změnám.a narativum tak  pokračuje ve svém 

regresivním vývoji Nazanin se v této době dozvídá také o těžké nemoci své matky což 

společně s jejími problémy ohledně partnerského vztahu nakonec vede k jejímu rozhodnutí 

Belgii opustit a vrátit se do Iránu, kde se hodlá starat o svou nemocnou matku. Tento návrat 

do Iránu však v Nazanině  vyprávění není presentován jako něco positivního,ale naopak. 

Nazanin říká, že se v Iránu cítila  jako cizinec a že se jejím dětem po Belgii stýskalo tak, že 

z toho onemocněli Očekávaná progrese zde tedy nenastává a věci se konečně obrací k lepšímu 
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teprve  tehdy, když se Nazanin vrací zpět do Belgie. V Belgii se jí daří vyřídit majetkové a 

jiné problémy s bývalým manželem a může se tedy nastěhovat do svého „staronového“ domu 

v „dobré čtvrti“ a ke svým „Starým známým. Kromě toho, že se jí také  daří najít dobré práci 

zdravotní sestry v místní Státní nemocnici a seznamuje se s mužem, který se stává jejím 

životním partnerem a velkou oporou . Lze konstatovat ,že věci se začínají vyvíjet  

progresivním směrem a z narativa regresivního se stává narativum progresivní. Bohužel však 

je i tento positivní vývoj narušen a to sice Nazaninými  problémy se zaměstnáním.  

 

Protože téma zaměstnání  představuje v Mazanině  vyprávění téma zdaleka nejdůležitější, o 

kterém se rozhovořila velmi podrobně a s velkou „vášní“a protože evidentně jde o problém, 

který jí v současnosti nejvíce leží na mysli a o který se má potřebu podělit ráda bych se mu 

nyní krátce věnovala.  Jak již bylo řečeno N v Belgii začala pracovat již velmi brzy po té co 

do země přišla  a byla uznána jako politický uprchlík. Zdá se ale , že ne vždy vše probíhalo 

tak hladce. Celkem N v Belgii vystřídala dvě zaměstnání . První místo zdravotní sestry 

musela po 7 letech opustit kvůli nemoci a celkovému fyzickému a psychickému zhroucení z 

druhého místa ve Státní nemocnici ,kde pracovala 2 roky odešla z osobních důvodů, které mi 

podrobně vylíčila. Šlo o to, že N začala uvažovat o tom, že by chtěla dělat něco jiného než 

zdravotní sestru, něco co by více souviselo s jejím původním studiem ekonomického 

zaměření  a přála si proto zapsat se do kurzu logistiky . Podle jejích slov však, když se o tom 

dozvěděl její nadřízený, změnil jí pracovní dobu tak, že nemohla na večerní kurzy docházet  a 

její sen se tak rozplynul. N se tedy „hodila marod“ a do zaměstnání s již nevrátila s tím, že se 

rozhodla svůj sen nevzdát a jako nezaměstnaná pobírající podporu od VDAB se přihlásila do 

kurzu logistiky. Jak obrovského zklamání se jí ale dostalo, když se absolvování kurzu 

dozvěděla, že jí nemohou udělili diplom, kvůli nedostatečné znalosti holandštiny ! N tato věc, 

kterou považuje za ohromnou nespravedlnost velice zasáhla.  Je to patrné jednak z toho jak 

detailně o věci,  z toho co říká i z proto, že se k věci neustále vrací ,a to i tehdy,když se 

snažím vést rozhovor jiným směrem.  

 

Nazanin pomohla hodně lidem,cizincům 

opravdu já nežárlím,proč já jsem    hodně pomohla cizincům tady,  hodně lidí,  

  já jsem hodně se postaral o lidi tady, já sama nemám židli ale já hodně u cizinců, 

 proč udělat to tu lidem příjemné,proč ,aby nereklamovali o Belgii,  

opravdu já jsem se vylekala,opravdu,   
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Dalším z problému, který Nazanin v současné době musí řešit je její ne zcela dobrá 

znalost jazyka. V případě všech šesti ostatních žen tomu bylo tak, že se jejich znalost 

holandštiny neustále zlepšovala . U Nazanin k velkému vývoji positivním směrem v tomto 

bodě příliš nedošlo. Nazanin se sice dokáže v holandštině poměrně dobře vyjadřovat , neumí 

však dle jejích slov číst  a psát jí a celkově bych její znalost ohodnotila spíš jako středně 

dobrou.  Je to paradoxem, neboť Nazanin je z žen se kterými jsem mluvila v Belgii nejdéle , a 

to 17 let (spolu s Parkou). Nazanin sama k tomu říká , že se učit jazyk chtěla  ,ale že to 

zpočátku nebylo vůbec  tak jednoduché. Vzhledem k tomu, že musela chodit do práce a starat 

se o děti a domácnost neměla již síly na to chodit do večerní školy. Jazyk se tedy naučila ve 

styku s lidmi, jak v práci tak od četných přátel, které mezi Belgičany má a protože jí pro život 

znalost kterou má stačila neměla potřebu se  nijak dál v jazyce zdokonalovat. Nyní však 

nastala situace , kdy se jí to stalo překážkou v tom najít si vyhovující zaměstnání. Nazanin 

,která na jednu stranu říká že je velmi motivovaná se učit ,ale která současně vyjadřuje názor, 

že pro některá místa je nesmyslné upřednostňovat lidi kteří umí číst a psát holandsky když 

přitom jsou například hendikepovaní, oškliví nebo nemotivovaní se nyní ocitá v situaci kdy se 

po je po 17 letech života v Belgii konfrontována se skutečností, že bude-li chtít vykonávat 

povolání, které se by se jí zamlouvalo, bude také muset zapracovat na své znalosti jazyka.  

I když tyto problémy ,které v současnosti Nazanin řeší jsou dle jejího názorů 

způsobeny rasistickým, nespravedlivým,  přístupem a nepochopením ze strany úředníků a jde 

tedy o problémy, které by Nazanin v Iránu patrně neměla, lze konstatovat ,že vzhledem 

positivním změnám (partner který ji podporuje, dobré bydlení, osamotnění se  ) ke kterým 

v tomto období u Nazanin došlo lze mluvit o stabilním až positivním vývoji  příběhu a tedy o 

stabilním až progresivním narativu.  

 

6.5.5.  Problém diskriminace  

 

Nazanin je pevně přesvědčena o existenci diskriminace v Belgii a diskriminaci považuje za 

hlavní důvod její současné situace, kdy jí z jejího pohledu, je ze strany státu a úředníků 

znemožňováno najít si práci, která by jí vyhovovala. Různé peripetie s úřady a události,  které 

mi v této souvislosti líčí, zaujímají větší část Nazanina vyprávění. Všechny tyto příhody mají 

podobnou strukturu a jejich společný počátek neleží v nedávné minulosti jak se zdá na první 

pohled ,ale jeho kořeny lze naopak vystopovat již na začátku příběhu, 
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6.5.6. Podoby sebepresentace 

 

a) Nazanin  jako oběť  

Jako oběť sedle mého názoru se Nazanin presentuje, když vypráví o tom, jak se nechala 

nejprve utlačovat manželem, pak také vykořisťovat svými nadřízenými a nakonec i využívat 

kolegyněmi v práci. Nazanin například říká, že musela dělat přesčasy apod., jen proto, že byla 

cizinka:  

 

diskriminace v práci 

Nazanin je cizinka, hodně práce ,musí zůstat tam, pracovat  

já pracovala do 12 hodin,ve středu do 7 do 8 večer, někdy jsem byla doma do třech 

a musel a jsem pracovat do 20 večer do 19 večer, někdy jsem byla celý den do třech  

a ve tři jsem musela pracovat do osmi večer, dma a musela jsem do    pracovat, a tak ,a přesto jsem 

spokojená vid,  

 

Negativní zkušenosti v práci s svědčící o diskriminačním chování  a nespravedlnosti páchané 

vůči její osobě se objevují na více místech příběhu  a téměř vždy se týkají jejího zaměstnání. 

Tak Nazanin například vypráví jak si ochotně přehodila služby se svou kolegyní, ale pro ní 

nikdo nic podobného udělat nechtěl, nebo jak jí její nadřízený záměrně přehodil služby, když 

se  dozvěděl ,že se chce přihlásit na kurz logistiky. Tato událost zde představuje  jakousi  

„poslední kapku „ a vede Nazanin k rozhodnutí bojovat za svá práva 

 

b) Nazanin bojovnice, jako sebevědomá žena, která se nedá nikým a ničím 

vykořisťovat  

Oproti bezbranné a utlačované mladé ženě ze začátku příběhu se zde setkáváme se zcela 

jiným obrazem Nazanin. Nazanin se zde presentuje jako bojovnice, která má dost toho být 

systémem odsouvána  na „druhé“(nebo spíš „na třetí“) místo. Události ke kterým postupně 

dochází Nazanin v jejím přesvědčení, že je s ní jakožto s cizinkou jednáno nespravedlivě a její 

rozhodnost bránit se narůstá. Tak zde Nazanin například líčí jak jí úřednice po absolvování 

kurzu logistiky odmítla vystavit diplom s odůvodněním, že její jazyky neodpovídá 

vyžadované úrovni a doporučila jí ať se přihlásí do kurzu holandštiny. .Tato událost se 

Nazanin velmi dotkla, lépe řečeno jejími vlastními slovy ,naprosto ji šokovala. Nazanin která 

si nikdy na Belgii a Belgičany ,narozdíl od všech ostatních cizinců, nestěžovala  a naopak se 

vždy snažila ostatní od stížností odrazovat ,velmi ukřivděna a její loajalita k Belgii do té doby 

i přes všechny obtíže veliká, je narušena:  
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Nazanin pomohla hodně lidem,cizincům 

opravdu já nežárlím,proč já jsem    hodně pomohla cizincům tady,  hodně lidí,  

 já jsem hodně se postaral o lidi tady, já sama nemám židli ale já hodně u cizinců, 

 proč udělat to tu lidem příjemné,proč ,aby nereklamovali o Belgii,  

opravdu já jsem se vylekala,opravdu,   

 

Nazanin je také toho názoru ,že lidé v Belgii, lidem jako je ona nerozumí. Naráží zde na 

problém týkající se podoby integrační politiky státu, kdy se dle jejího názoru upřednostňuje 

kvantita před kvalitou.  

 

nepochopení ze strany Belgičanů 

ale  tady v Belgii nám nerozumí trošku nám,nerozumí, chápeš,  

oni si myslí, já vždy jim říkala ve VDAB,vy máte hodně talířů ,ale málo jídlo dát na stůl , například   

hodně a talíř pryč,   ale lépe mín talířů a lepší jídlo,radši dobré jídlo které můžeš jít, opravdu jeden talíř 

stačí, 

 

Na obdobný problém nepřímo upozorňuje například také  Lena,když říká, že ,vzhledem 

k tomu, že většině uprchlíků trvá vyřízení žádosti o azyl velmi dlouhou dobu po kterou nesmí 

kromě kurzů holandštiny žádné jiné kurzy absolvovat , jsou tyto kurzy usilující o lepší 

integraci cizinců a zajištující lepší přístup na pracovaní trh ve skutečnosti dostupné pouze 

omezené skupině cizinců, jako jsou zejména ženy, které se provdají za Belgičana a uprchlíků 

se prakticky netýkají.  

 Jak jsem již tedy zmínila, zároveň s tím, jak se Nazanin setkávala s nepochopením ze 

strany úřadů narůstalo také její  sebevědomí a odhodlání, nenechat se už využívat a jít si za 

svým cílem. Nazanin říká, že nechce dělat jakoukoliv práci, například uklízečky , práci 

s dětmi, v továrně  nebo řidičku kamionu, které jí na pracovním úřadě nabízejí, ale že chce 

dělat to co jí baví, co jí vyhovuje a co bude dělat ráda. Tím, že jmenuje i takové práce jako je 

třeba sekání zahrady,chce patrně naznačit, že nejde o to, že by se bála manuální práce ,ale o 

to, že chce mít svobodnou volbu.  

 

Chce dělat práci co jí baví  

N: wala,  a co chceš, já chci studovat teď, a já chci dobře studovat, a to já ráda, 

já chci logistiku pomáhat někde, něco takového,  

já říká já se nemůžu vyučit řidič náklaďáku ,no VDAB má učení se na řidiče 

náklaďáků,  
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ale já nemůžu, já jsem ženy a musím zůstat ženou, šofér náklaďáků to pro muže,  

v naší zemi to je tak, no tady to není problém, 

ale to není co mě zajímá, to není moje hobby, to já nedělám ráda, 

já radši co dělám, například když řeknou babyssit,  ale to já nedělám ráda, 

já neumím s dětma, ale když třeba řeknou přijď ke mě a posekáš velkou trávu já ráda 

udělám, nebo ty řekneš, hezký stůl pro 50 lidí musíš udělat na svatba  já udělám, 

nikdy jsem se naučila,já sama, a já ráda to je moje hobby, 

 ne uklízet,no to je pravda vid,a  paní říká ty nebudeš dělat a mi ti vezmeš peníze  

a já říkám ,.ty chceš ty dělej, ty můžeš ty dělej,  ne,ne, já jsem 17 let tady, 

 já můžu pracovat na černo a uklízet, ale já to nedělám ráda,  

já nedělám ráda, proč za hodinu 8 euro dostat, opravdu, to mě nezajímá,  

Radši chceš dělat něco co tě bude bavit 

N. no zkouší, zkouší, lidé to zkouší vid, zkouší, 

například já se bojím o peníze, já říkám ne,ne, já jsem nikdy nedostával peníze od 

OCMV, 

to je můj důkaz od OCMW, že já jsem nikdy nedostala ,  já nejsem studovaná žena 

 ale já se chci tady učit, proč já bych chodila tam uklízet za euro na hodinu, 

všude aby mě bolelo já říkám pěkně děkuji můj dům mi stačí na uklízení,  

opravdu, taky to není můj zájem 

 

c) Nazanin jako velmi komunikativní, přátelská  a společenská 

Nazanin o sobě také mluví jako o člověku velmi komunikativním, sociálním a přátelském 

nemajíc žádné problémy s navazováním přátelských kontaktů. Zmínek ,nebo krátkých 

vyprávění týkajících se přátel se v jejím vyprávění objevuje hned několik. Poprvé Nazanin o 

přátelství mluví hned na začátku příběhu, když vypráví jak se sblížila s jednou afghánskou 

rodinou, již azylovém zařízení P.Ch. Druhá zmínka se týká  sociální pracovnice, která jí 

pomohla z nouze, když jí chodila každý měsíc sekat zahradu ,a se kterou se stýká dodnes. 

Třetí postavou je sousedka se kterou si pomáhají, jak to jde ,čtvrtou pak přítelkyně z Filipín o 

která si k Nazanin chodí postěžovat.  

 

d) Nazanin  jako člen vzdělané rodiny  a obraz Iránu jako krásné země 

Nazanino vyprávění začíná vyprávěním o její nejbližší rodině. Nazanin zde zmiňuje matku, 

otce, bratra a sestru a jejich děti a strýce. Jediné co zde o nich ale říká je přibližný věk a 

hlavně  že všichni něco vystudovali nebo stále studují a co. Slovo studuje a slova podobná, 

týkající se studia se v tomto narativu vyskytují desetkrát (studuje, dělal univerzitu, 

vystudovala na inženýra atd.) O sobě pak záhy nesděluje o moc víc. Neříká ani třeba kolik má 

dětí, nebo co dělá, pouze konstatuje, že má diplom z ekonomie. Kladu si zde proto otázku 
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jestli toto podrobné vylíčení studijních úspěchů její rodiny nemůže být dané i něčím jiným, 

než třeba hrdostí na svou rodinu a jestli Mazanin nejde o to presentovat se jako žena 

pocházející ze vzdělané rodiny, čímž chce vyvrátit  vžité stereotypní představy o zaostalosti 

lidí pocházejících ze  zemí jako je Irán.  

V další  části v příběhu, která by mohla potvrdit tento výklad mě zaujala jednak ta část 

kde Nazanin velmi positivně mluví o Iránu . A dále také místo kde zdůrazňuje,  že nikdo 

z jejích příbuzných na odchod z Iránu nepomýšlí:  

 

Ale opravdu z mojí rodiny,  jenom můj strýc je politicky odešel, se ženou a dětmi a teď jsou všichni 

velcí, to je už před 25 lety, 

a teď,teď například moje sestra a moje rodina nechtějí přijít do Belgie, 

například nechtějí jít do jiné země aby se žádali o azyl zůstávají v Iránu, 

 

Toto velebení Iránu můžeme nahlížet v souvislosti s předchozím, jako na snahu představit 

Irán v jiném světle než tak, jak ho možná vnímá většina (nejen) Belgičanů. Jako kdyby 

Nazanin chtěla zdůraznit, že to, že ona odešla z Iránu ještě neznamená, že by šlo o zemi která 

nemá své pěkné stránky a kde by se nedalo žít . Za druhé, je evidentní, že Nazanin se zde  

snaží ještě více zdůraznit to co na různých  jiných místech v příběhu vyslovila již několikrát, 

že její odchod do Belgie byl nutností . 

 

e) Nazanin jako nucený uprchlík.Člověk jehož důvody útěku do Belgie jsou opodstatněné 

 

V Nazanině vyprávění se dále také setkáváme s tendencí obhajovat svůj důvod k útěku ,jako 

oprávněný ,typický pro většinu uprchlických žen s nimiž jsem vedla rozhovor. Nazanin patrně 

vychází z toho, že lidé (čtenáři,já)o jejích důvodech k odchodu ze země budou pochybovat 

(pochybují) a snaží se je přesvědčit . Působí to skoro až jako určitý automatismus, něco co 

uprchlické ženy automaticky sdělují pod tíhou zvyku, možná proto, že se jich na to všichni 

pořád ptají. Již v případě Naisy jsem zmínila, že na tom nic zvláštního,protože  již při prvních 

kontaktech s belgickými úřady jsou uprchlíci vystaveni tlaku dokazovat, že jejich motivy 

útěku nejsou ekonomické a že spadají do definice (dle) Ženevské úmluvy. I tehdy když se jim 

toto podaří a oni získají nejen politický azyl ale později třeba i občanství jsou „bývalí „ 

uprchlíci často vystavováni podobnému tlaku ze strany belgické společnosti.58. 

                                                 
58 70% Belgičanů se domnívá, že uprchlíci na Belgické společnosti profitují a jsou zde z ekonom.důvodů. 
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Nazanin si je vědoma toho, že jsou lidé, kteří se do Belgie snaží proniknut 

„neoprávněně“ (často z ekonomických důvodů)  a nechce s nimi být v žádném případě 

směšována. To co Nazanin říká, vyjadřuje její vztah k „těmto“ lidem, které vnímá, jako 

hrozbu pro „skutečné“ uprchlíky a s nimiž žádné sympatie a zároveň je podle mě i obhajobou 

vlastních uprchlických motivů.:: 

 

A: No víš, já se ptám proto, že se v Xenii často setkávám s někým, kdo už je v Belgii třeba 6 let a stále 

ještě nemá papíry 

N. No promiň, jestli mohu upřímně mluvit,ale někteří lidé jsem přijdou opravdu a opravdu  

 nemají originální papíry a také lžou, to je pravda a  lžou, 

a jiní lidé mají opravdové politické, opravdové problémy v Iránu,a přijdou sem a mladí lidé , 

například  mladí lidí sem přichází 6 let, 7 let , 5 let, a papíry nedostanou, 

ale staří lidé  a například takoví trošku hendikepovaní a tak líní lidé 

 kteří nechtějí pracovat, jenom profitovat na Belgii,  

no já nejsem rasista , ale to je pravda, 

 jenom sem přijdou a 5 let 3 roky a hned dostanou pas, opravdu no  

ale někteří lidé, kteří jsem chodí tak to jsou opravdu političtí,ale musí se to prozkoumat 

 

6.5.7. Závěr 

Nazanin příběh se od doby kdy byla nucena opustit Irán vyvíjí regresivním směrem. 

Jako nejobtížnější doba  se v  jejím vyprávění jeví období kdy pobývala v azylovém zařízení 

Petit Chateau a dále pak první roky života v Belgii, kdy na ni (kromě toho, že na plný úvazek 

pracovala v nemocnici) spočívala starost o domácnost a o děti a kdy řešila vztahové problémy 

se svým manželem. Progresivnějším směrem se příběh začíná ubírat až po té co se Nazanin se 

svým manželem rozvádí a vrací se zpět do Iránu, ke své matce.  O progresivním narativu však  

lze hovořit teprve od okamžiku, kdy se Nazanin stěhuje zpátky do Belgie . Ačkoliv musí řešit 

problémy se zaměstnáním a nedokonalou znalostí holandštiny, dochází v jejím životě i 

k mnoha  positivním změnám ( přítel, vyřešení finančních záležitostí, osamostatnění) .  

Za positivní lze označit také vývoj, kterým Nazanin prošla po osobnostní stránce 

Z Nazanin ,která do Belgie přišla jako naivní a nezkušená mladá žena, zvyklá na pečující a 

známé prostředí rodinného domova  se stala žena sebevědomá, která ví co chce a tvrdě si jde 

za svým cílem. Nazanin se již nenechává využívat jak manželem, tak státem a kolegyněmi 

(přesčasy, práce za jiné atp.) a odmítá přijmout jakoukoliv práci jen kvůli svému původu. 

Nechce také za prací dojíždět a vyžaduje možnost sebevzdělání..Na jedné straně zde máme 

ženu ,která si na začátku svého pobytu v Belgii kvůli finančním problémům nemohla dovolit 

to co se v dnešní době v Belgii považuje za samozřejmé („neměli jsem TV,auto,.sekačku na 



 144 

trávu,.kojila jsem dítě na zemi…“). Na druhé pak ženu splácející hypotéku na pěkný, 

kompletně vybavený dům, vyrážející rok co rok na dovolenou a podporující své děti na 

studiu. Domnívám se tedy, že jako celek lze Nazanino vyprávění označit za narativum stabilní 

až progresivní. 

 V otázce diskriminace má Nazanin jasno. Je totiž přesvědčená, že právě diskriminace 

je původcem jejích současných problémů se zaměstnáním. Nazanin tato skutečnost, a to že jí, 

jak říká v Belgii lidé nerozumí, evidentně velmi trápí. Ačkoliv se Nazanin nikde přímo 

nezmiňuje o tom, že by měla pocit, že je lidmi nespravedlivě nahlížena v pojmech stereotypů, 

je podle mého názoru možné i z jejího vyprávění vyčíst tendenci se některým těmto 

stereotypům bránit. Například to, že se Nazanin představuje ,jako pocházející z rodiny,jejíž 

členové jsou všichni vzdělaní ,může být kromě vyjádření hrdosti na svou rodinu, dané i 

snahou vyvrátit, nebo bránit se vžitým stereotypním představám ,podle kterých jsou ženy 

pocházející ze zemí, jako je Irán všeobecně vnímáni,jako zaostalí.Podobně působí i positivní 

presentace Iránu, jako země kde se dá dobře žít, nebo důraz který, Nazanin klade na 

skutečnost, že do Belgie odešla jen kvůli válce. Tato její presentace sama sebe , jako 

„nuceného uprchlíka“, dávázároven tušit Nazaninu snahu bránit se označení za uprchlíka 

„ekonomického“. A dále i to, že se Nazanin presentuje jako sebevědomá žena, která ví co 

chce a která není ochotna nastoupit do jakéhokoliv zaměstnání, pouze s ohledem na její 

původ, lze možná chápat ,jako Nazaninu, byt i třeba nevědomou snahu bránit se stereotypní 

představě, podle které uprchlické ženy v „hostitelských“ zemích vykonávají práce, které její 

původní obyvatelé dělat nechtějí. (CRAW,2003) 

 Nazanin přímo nezdůrazňuje, jaké taktiky používá pro to, aby se dokázala vypořádat 

s nelehkými situacemi, které život v nové zemi sebou přináší. Z jejího vyprávění však lze 

konstatovat, že například Nazanina komunikativní povaha jí pomohla v tom neupadnout do 

sociální izolace, a to i přesto, že situace které se zvláště v začátcích v Belgii ocitla k tomu 

představovala ideální podmínky.  

S genderspecifickými problémy se Nazanin  v důsledku svého odchodu z Iránu do 

Belgie setkala jednak při svém pobytu v azylovém zařízení Petiti Chateau, kde se musela 

potýkat s nedostatkem soukromí při výkonu základních hygienických potřeb a se strachem, 

který v ní vyvolávala přítomnost  cizích mužů. A dále pak v souvislosti se změnami, ke 

kterým pod vlivem migrace došlo v jejím partnerském vztahu a které nakonec vedli k jeho 

rozpadu. 
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6.6. Lena 
 
 
6.6.1. První dojmy a obecné poznámky  
 

Lenino vyprávění je dosti odlišné od vyprávění ostatních žen a v  mnoha ohledech vnáší na 

věc nový pohled. Lena neodešla z Běloruska kvůli válce nebo z toho důvodu, že by byl 

bezprostředně ohrožen její život, ale následoval svého manžela, který se dostal do problémů. 

Podobně jako Naisa i Lena  tedy spadá do kategorie „závislé pronásledování“. Její příběh však 

zároveň poukazuje na skutečnost na kterou v poslední době upozorňuje stále více studií 

zabývajících se migracemi , a to sice,  že motivy k tomu opustit svou rodnou zemi nemusí být 

vždy jen čistě  politické či čistě ekonomické , ale že často jde o kombinaci vícero faktorů. 

(Faist ,2000).  

 Další nápadná věc na Lenině narativu je její nadhled a  racionální přístup k věci. Nejde 

pouze o to, s jakou lehkostí mluví  i o těch méně příjemných věcech a s jakým „ledovým 

klidem“ odpovídá na otázky typu změnila jsi se?, chtěla by jsi se vrátit? Co ti nejvíce chybí? 

(otázky, které například u Nairy nebo  Raiky  vyvolaly velmi emotivní reakci.). S nadhledem 

a humorem mluví o svém životě většina žen se kterými jsem hovořila. Když Parvin líčila jak 

jí neznámý muž v hospodě obvinil z profitérství, nebo jak jí pracovnice v azylovém centru 

kladla na srdce aby si z jídla než ho začne jíst sundala obal, smíchy jsme se   doslova 

„popadali za břicha“ . Úsměv na rtech vyvolává i Raičino vyprávění o lidech v autobuse, kteří 

se jí zeptali zda jí nevadí že se baví o luxusních problémech, nebo to jak Anna líčila 

neskutečné peripetie s hledáním vhodného bydlení a Naisa absurdní situace s vyřizováním 

papírů. Většina žen (kromě již zmíněných dvou Naisy a Raiky ) také nijak výrazně 

neprojevují emoce, ve smyslu, že by plakali apod. Anna a Parvin zachovávají stoický klid 

podobně jako Marie a Nazanin . Všechny tyto ženy (dokonce i Marie), ale v určitém 

okamžiku  odkrývají svá slabá místa, připouští, že se jich něco dotklo,nebo stále dotýká, nebo 

že ne vše je podle jejich představ. A právě z tohoto pohledu je Lena výjimkou, při poslechu 

 jejího vyprávění se nám před očima rýsuje velmi racionálně uvažující člověk, který nemá 

žádné problémy, kterému je jedno co si o něm kdo myslí, který si nic nepřipouští, nic se ho 

nedotýká a který si vše dokáže rozumově vysvětlit.  
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6.6.2. .Transformativní zkušenosti –jednotlivá období 

 

V Lenině vyprávění jsem rozlišila tyto hlavní období : 

I. období kdy Lena žila v Bělorusku (jak s manželem tak bez něho) 

II. období ,kdy odešla do Belgie a začátky v Belgii do r.2004 (regularizace) 

III. život v Belgii od regularizace  r.2004   po současnost 

 

I. Život v Bělorusku 

 

V Bělorusku Lena měla rodinu o níž nic bližšího nesděluje. Vystudovala  střední školu a na 

univerzitě absolvovala lékařskou fakultu obor soudní lékařství.  Před tím než odešla do Belgie 

dělala dva roky asistentku zkušenějšímu kolegovi, ale na plný úvazek zatím nepracovala. 

Podobně jako Alice o Uzbekistánu, ani Lena o Bělorusku nemluví zrovna v superlativech. 

Vlastně o něm nemluví téměř vůbec. Zmiňuje akorát, že Bělorusko „je poslední diktaturou 

v Evropě“ a že se tam nikdy nechce vrátit. Na otázku co jí chybí , po čem se jí stýská 

odpovídá že jí kromě její rodiny a přítelkyně nechybí nic. Na první pohled se to možná jeví 

jako zvláštní až nepravděpodobné. Když se ale zamyslíme nad tím, co říká v dalších částech 

vyprávění, že  například nesleduje „belgickou televizi“ a dívá se jen na ukrajinské vysílání, 

nebo že doma vaří pouze tradiční ruská jídla  a také to, že její přátelé pochází téměř všichni ze 

zemí bývalého Sovětského Svazu, můžeme tuto věc nahlížet i tak, že Leně možná nic 

z Běloruska nechybí proto, že si zde v Belgii vytvořila takový malý „bělorusko-ruský“ svět 

sama pro sebe a  že si to co by mohla eventuelně postrádat „přinesla“ z Běloruska sebou. 

 

II. Útěk a první měsíce v Belgii 

 

Podobně jako je Lena stručná ve svých výpovědích týkající se Běloruska, neříká také 

zpočátku téměř nic o důvodech, které ji vedli k tomu tuto zemi opustit. Jediný důvod, který 

Lena na začátku sama od sebe uvádí je ten ,že následovala svého manžela , který byl nucen 

odejít. Teprve když jsem se jína to přímo zeptala odpověděla,  že v Bělorusko je poslední 

diktatura v Evropě, a že se tam stále ještě nic nezměnilo. Víc to Lena nerozebírá. Možná si 

myslí že to, že jde o Bělorusko mluví za vše a není zkrátka co vysvětlovat. Nebo prostě nemá 

potřebu svůj krok nijak obhajovat. Lena se koneckonců v celém vyprávění presentuje jako 

svérázná osoba, které je úplně jedno co si o ní kdo myslí , třeba zrovna když říká v souvislosti 

s otázkou jestli jí někdy někdo označil za ekonomického uprchlíka: 
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L: :kdyby říkali podívej ty jsi sem přišla protože to tady je lepší, 

 a mě to tady připadá lepší ,a proto se nevrátím, no tak,no 

 já s tím nemám absolutně žádný problém) 

 

Lena dále do svého vyprávění také nezařazuje téma útěku (“vluchtroute”) a moje pokusy 

stočit rozhovor tímto směrem “odbývá” stručným “bylo to velmi rychlé” a “nejednali jsme s 

pašerákem, ale na vlastní pěst”. 

 

III. Začátky v Belgii do r.2004 

 

Lena do Belgie přišla až po té co zde její manžel již 4 měsíce bydlel v azylovém centru pro 

muže. Nemusela tedy některé řešit obtížné situace se kterými při  příchodu do Belgie setkává 

většina uprchlických žen. Její manžel již byl se spoustou věcí obeznámen a mohl jí tak jak 

říká se vším poradit. Lena a její muž také neabsolvovali pobyt v hromadném uzavřeném 

azylovém centru typu „ Petit Chateau“,ale dostali  přidělený malý byt, kam se krátce po 

Lenině příchodu přestěhovali. Problémem však bylo, že nedostávali finanční ,ale pouze 

materiální pomoc a že na jídlo museli pravidelně docházet do určené  jídelny. Po té co se 

dozvěděli, že pokud si sami najdou byt do 5km od města bude jim přidělena finanční pomoc, 

neváhali a z centra se odstěhovali. Vzhledem k tomu ,že jejich žádost o azyl byla v první 

instanci zamítnuta,jako neopodstatněná, podali odvolání po němž byli předvoláni k druhému 

interview. Odpověď na odvolání se však nedočkali  a tak r. 2000 v rámci legalizační kampaně 

vyhlášené novou vládou, požádali o regularizaci, která byla r.2004 vyřízena  kladně. 

 Ačkoliv Lena tvrdí, že toto počáteční období pro ni nijak obtížné nebylo, že netrpěla 

depresemi ani neměla problémy s tím, čemukoliv se přizpůsobit, neznamená to ale ,že by se 

Lena ve skutečnosti s žádnými potížemi nesetkala, že vše proběhlo hladce. Lena totiž ve svém 

vyprávění presentuje  několik událostí, kdy se jisté potíže přeci jen vyskytli.  První 

komplikace která se týkala vyřízení papírů , potkala jejího muže. Jde o to, že podle zákona má 

sice žadatel o azyl právo na tlumočníka ,ale veškeré písemné dokumenty jsou vydávány 

v jednom z oficiálních jazyků Belgie, tj. ve francouzštině nebo v holandštině. Její manžel se 

tak ocitl v situaci, kdy měl v ruce dokumenty , kterým nerozuměl a musel se tak obrátit o 

pomoc na lidi , kteří se žádostmi již zkušenosti měli. Problémy s papíry měli i při dalším 

vyřizování jejich žádosti o azyl. Jejich žádost byla v první instanci zamítnuta, odvolali se , 

absolvovali druhé interview,ale odpovědi se nedočkali,  i když pro to patrně, jak později 

Ludmila vypráví, učinili co se dalo („ stala jsem se tvrdší tím, jak jsem musela pořád psát 
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všechny ty dopisy a jít dál a dál ....říká Lena.) Naštěstí se  jim ale v r.2000 naskytla možnost 

zažádat o regularizaci , která byla vyřízena kladně, i když  až v r.2004. Třetí komplikace se 

týká již samotné Leny. Jak jsem již uvedla Lena v Bělorusku vystudovala soudní lékařství. 

Podobně jako jiným uprchlickým ženám ani jí nebylo její studium uznáno a proto se Lena 

rozhodla pro tříleté studium ošetřovatelství. Problém však spočíval v tom, že Lena ,která  

dostávala finanční podporu od OCMV,nesměla studovat kvůli tomu, aby  byla k dispozici pro 

pracovní trh.  Lena se takto dostala do absurdní situace , kdy jako žadatel o azyl nesměla 

pracovat a zároveň  musela být k dispozici pro pracovní trh. Lena si ale najala právník , který 

jí pomohl situaci vyřešit, takže mohla studovat aniž by přišla o finanční podporu. S dalšími 

obtížemi se Lena a její manžel setkali také při hledání bytu, kdy se jim zpočátku několikrát 

stalo, že jakmile majitel bytu, že jde o cizince okamžitě přišel s nějakou výmluvou , aby jim 

byt pronajmout nemusel. V této době , v r.2002 se Leně a jejímu manželovi také narodili 

dvojčata. 

 

IV. Od r. 2004 do současnosti 

 

Jak již bylo řečeno, byli Lena a její manžel v Belgii regularizováni .Po čtyřech letech života 

zde  tedy mají trvalý pobyt a mohou oficiálně pracovat. Lena pracuje v nemocnici v Roeselare 

jako zdravotní sestra na operačním oddělení a  s touto prací je velmi  spokojena. Její manžel 

měl trochu větší obtíže při hledání zaměstnání, ale nakonec se mu podařilo najít místo dělníka 

ve známé firmě, kde se mu po počáteční neposkojenosti nakonec začalo líbit. Lena mluví 

perfektně holandsky, má svůj okruh přátel, pořídila si psa se kterým chodí do „psího klubu“, 

tancuje  a věnuje se  ručním pracem. Do Běloruska se naprosto vrátit netouží,a to ani na „stará 

kolena“. V Belgii je jí dobře, dle jejích slov lépe , než v Bělorusku a jediné co jí chybí jsou 

její rodiče. 

 

6.6.3. Transformativní zkušenosti – vývoj mezi jednotlivými obdobími 

 

Změny ke kterým došlo v Lenině životě se v jejím příběhu sledují velmi obtížně.O svém 

životě v Bělorusku Lena říká pouze to, že  tam studovala  a později i pracovala v oboru soudní 

lékařství a že tam panoval diktátorský režim. Nezmiňuje se dokonce ani o své rodině a na 

otázku co ti chybí kromě rodičů odpovídá : „nic,kamarádka,jinak nic“. V Lenině vyprávění 

také nenalezneme žádné rozdělení života v Bělorusku na „štastné a méně Šťastné období“. 

Lena ,která se narodila již do diktatury žádné před a po nezažila. Jenom šlo nejdříve o 
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diktaturu ruskou a později o „Lukašenkovu“. Je sice možné předpokládat, že odchodem jejího 

manžela se její situace zhoršila. Ani o tom se ale Lena nezmiňuje. Doba od které se příběh 

odráží tedy není Šťastná doba, ta nastává až po jejím odchodu do Belgie . 

 Lenin příběh je vyjímečný také v tom, jak v něm presentuje období , kdy  v Belgii 

začínala . Lena na jednu stranu uvádí několik nepříjemných situací, které musela řešit, jako 

například vyřizování papíru, povolení ke studiu, hledání bydlení apod.,na druhou stranu však 

zároveň zdůrazňuje že žádné problémy s ničím a nikým neměla. Lenin příběh se tedy jako 

jediný odvíjí od začátku dokonce progresivním směrem ,přičemž jako nejpositivněji z něj 

vychází právě současnost. Lena říká, že je v Belgii spokojená, že našla práci, kterou dělá ráda, 

má své dvě zdravé děti, manžela, přátele i záliby a do Běloruska se v žádném případě vrátit 

nechce :Lena doslova říká „...a taky to je tady lepší“. V Lenině vyprávění tedy nebudeme 

podrobněji sledovat vývoj mezi jednotlivými periodami ale zaměříme se na některé konkrétní 

oblasti ve kterých v Lenině životě  v souvislosti s jejím odchodem do Belgie došlo k nějaké  

změně.  Tyto změny se týkají především partnerského vztahu a zaměstnání období doby ,kdy 

odešla z Běloruska až po současnost. Ostatní věci jsou příliš nejasné, než aby je bylo možné 

podrobit bližší analýze. 

 

6.6.4.  Změny v partnerském vztahu  

 

Studie zaměřující se na proměnu partnerského vztahu a postavení ženy v rámci rodiny pod 

vlivem migračních procesů jsou v současné době stále častěji  předmětem badatelského 

zájmu. Ukazují například to, jak pro některé ženy , migrace může znamenat jak vzestup 

sociální mobility, ekonomické nezávislosti  a relativní autonomie (Boys a Grieco, 2003), tak 

naopak propad do ještě větší marginalizace. Také několik žen ve studii Judith Vink uvádí, že  

od té doby co žijí v Belgii tak u nich v domácnosti došlo k větší ohebnosti v otázce  ženských  

a mužských rolí a že jim dnes jejich manželé například daleko častěji a ochotněji pomáhají s 

dětmi a v domácnosti, což dříve nedělali. (Vink 2001,s.57). 

 Z vdaných žen se kterými jsem hovořila já je (kromě Nazanin) Lena jediná, která 

připouští, že její partnerský vztah došel některých změn. Ačkoliv se Lena kriticky staví 

k ženské emancipaci v Belgii, která zde podle ní zašla možná příliš daleko a ke „splývání“ 

ženských a mužských rolí, vypovídá ( dle mého názoru ) její vlastní životní příběh o něčem co 

nemá od emancipace a splývání rolí příliš daleko. Lena totiž  říká ,že po dobu tří let, kdy 

chodila na univerzitu a do večerní jazykové školy se o děti staral její manžel, kterému se tak 

nedostalo příležitosti naučit se jazyk a proto musela Lena veškeré věci ohledně úřadů , smluv 
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a financí vyřizovat sama. Tato situace, kdy si Lena a její manžel „vyměnili role“ trvá do jisté 

míry i v době současné. Ačkoliv dnes již  pracují oba a děti dávají na starost k „othaalmoeder“ 

( obdoba jeslí )  a Lenin manžel se tak vymanil z role „vychovatele dětí“, zůstává Lena nadále 

ve funkci mluvčího rodiny a je to ona na níž spočívá kontakt s úřady a s okolním světem . Její 

manžel se  sice v jazyce zlepšil  oproti ní je však stále začátečníkem.  

 Co se týká zaměstnání víme, že Lena v Bělorusku na lékařské fakultě vystudovala 

soudní lékařství a dva roky dělala tzv. asistenci, zkušenějšímu lékaři. V Belgii její diplom 

však nebyl uznán a tak se rozhodla pro tříleté studium ošetřovatelství, které jí mimochodem 

otevřelo „dveře“ na pracovní trh, neboť jde o jednu z nejžádanějších profesí. Zajímalo mě co 

si Lena myslí o tom, že její studium v Belgii nic neznamená a protože o tom sama spontánně 

mluvit nezačala přímo jsem se jí na to zeptala.  Její opdověd mě poměrně překvapila. Lena se 

totiž  podobně jako Raika na věc snaží dívat racionálně  a objektivně, když tvrdí, že doktor ze 

Sovětského svazu nemůže začít ihned pracovat v Belgii, kde systém zdravotnictví funguje 

zcela („absolutně“) odlišně a vyjadřuje nepochopení nad tím, jak lze uznat diplom například 

člověku z Polska, kde je systém podobný ruskému. Narozdíl od Raiky však nenavrhuje ,že by 

například bylo dobré dát lidem šanci ukázat své dovednosti v praxi či zavést nějaký 

přezkušovaní systém. Její stanovisko je v tomto  jednoznačně na straně belgické vlády, i když 

to pro ni znamená, že ve svém oboru již patrně nikdy pracovat nebude. Říká totiž, že by sice 

ve svém oboru pracovala ráda, znovu   studovat by pro ni a její rodinu však nebylo finančně 

zvládnutelné. 

 

6.6.5. Problém diskriminace  

  

O diskriminaci Lena tvrdí že se osobně nikdy s ničím takovým nesetkala. Jak si ale pak 

vysvětlit, že se v   jejím nrrativu  situace kdy evidentně diskriminována byla  objevují 

(například , když říká, že jim na začátku nechtěli pronajmout byt, když slyšely podezřelý 

přízvuk). Jak již bylo řečeno je pro Lenino vyprávění charakteristický humor, nadhled a 

racionální přístup k věci. Tento Lenu neopouští ani, když mluví na téma diskriminace a 

stigmatizace. Její postoj zde není daný tím, že by se nikdy s diskriminací nesetkala ,ale jejím 

obecným přístupem k fenoménu diskriminace. Z Lenina vyprávění totiž lze podle mého 

názoru vyčíst, že diskriminaci nepovažuje za nespravedlnost, ale “názor na který má každý 

právo”.To co Leně vadí není diskriminace sama o sobě, ale neupřímnost.  Když například 

jejího manžela nechtěli zaměstnat jako řidiče, i když si to přál, nebyla Lena naštvaná kvůli 

tomu, že je to nespravedlivé, ale proto, že jí dotyčný zaměstnavatel nedokázal upřímně říct co 
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je pravým důvodem jeho zamítavého postoje."To je jejich právo,když tak chtějí myslet, tak s 

tím nic nezmžu, já s nimi souhlasím a pak jsou spokojení, já s tím opravdu nemám potíž",říká 

Lena. 

 

6.6.6. Podoby sebepresentace 

 

a) Lena jako naprostá pohodářka ( který nemá s ničím problém) 

 

 Jak jsme již zmínila v úvodu ,Lena se „bránila“  všem mým pokusům přiřknout jí pocity a 

názory , které by člověk  od uprchlických žen možná očekával. Na všechny tyto otázky : 

Trpěla jsi depresemi, či jinými psychickými potížemi? Cítíš se někdy méněcenná, nebo máš 

někdy pocit, že ti někdo něco takového chce dát najevo? Cítíš se osamělá? Setkala jsi se 

někdy s diskriminací či rasismem? Lena odpovídá záporně. Zajímavé také je i to, že Lena 

tvrdí, že neměli v podstatě s ničím potíže a také, že Lena na otázku, co si myslí, že by se dalo 

udělat pro zlepšení situace uprchlíků a žadatelů o azyl v Belgii  odpovídá:  „Ale ne ,vlastně si 

myslím, že těch projektů je příliš a že by jich spíš mělo být mín  Nebo že říká, že absolutně 

nemá pochopení pro to, proč se někteří cizinci tak trápí  tím, že je Belgičané obvinují z 

profitérství.  Nemám důvod Lenina slova zpochybňovat ,přestovšak si zde kladu otázku, je-li  

vůbec možné být takto nadvěcí a nemít vůbec žádné problémy. Představa, že by někdo žil 

naprosto bezproblémový život je absurdní a dle mého názoru nemožná a není o tom třeba 

pochybovat. To, že Lena tvrdí, že neměla s ničím problémy také neznamená že tomu tak 

skutečně je. Svědčí o tom hned několik příhod, které v této souvislosti vypráví. Ptám se jestli 

zde nejde spíš o úmyslnou sebepresentaci  kterou “bojuje” proti stereotypním představám o 

uprchlických ženách, které často bývají vnímány jako nesoběstačné, zaostalé a 

politováníhodné chudinky  

 

b) Lena jako soběstačná žena 

 

To, že Lena tvrdí že se nesetkal s žádnými problémy lze nahlížet také v souvislosti s jiným 

aspektem jejího vyprávění kdy máme před sebou Lenu jako osobu která nečeká na to že jí 

někdo pomůže,ale která si s každým problémem dokáže poradit velmi dobře sama. Na tři 

otázky: kdo ti pomohl s bydlením, se školou a s hledáním zaměstnání, Lena odpovídá shodně 

a důrazným “já sama”, doplněným o ironický smích. Vypráví  také o tom, jak si oproti všem 

ostatním cizincům, kteří to všichni vzdali ,vyřídila možnost studia ,když jí zakázali vzhledem 
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k tomu, že pobírala podporu studovat, a to, že se  holandštinu nenaučila na kurzech,ale zase 

“sama” v práci a čtením. Z tohoto pohledu lze Lenino tvrzení o tom, že neměla žádné 

problémy, které je v rozporu s tím co dále o svém životě vypráví chápat i jako snahu předejít  

tomu být ve shodě s obecnými stereotypníma představami o uprchlických ženách, nazírána 

jako  bezbranná  a politováníhodná osoba , a tím, že se budu presentovat jako soběstačná a 

podnikavá osoba, pro níž žádný problém ve skutečnosti problémem vůbec není, naopak 

zdůraznit svou silnou stránku osobnosti . 

 

c) Lena jako vynímečná osoba (odlišná od Belgičanů) 

 

již jsem zmínila,  že si Lena se svým mužem v Belgii vytvořili jakýsi svůj vlastní „běloruský“ 

svět do kterého se uzavřeli a jež jim možná umožňuje nejen přibližovat si běloruský svět 

v tom smyslu, že sledují ukrajinskou televizi a vaří si běloruská jídla , ale který jim možná 

také umožňuje držet  si odstup od Belgičanů. Naučili se sice jazyk (Lena dokonce výborně),  

našli si práci a jejich děti chodí do belgické školy,ale jejich integrace tímto skončila. Nadále 

se totiž obklopují hlavně rusky mluvícími přáteli ,jejichž mentalita je jim bližší . Na adresu 

Belgičanů Lena říká, že jsou například méně asertivní ,nedokážou člověku do očí říct, že  

s nim mají problém, ale zato ho za zády vesele pomlouvají, vadí jí, že když chce v Belgii 

člověk k někomu jít na návštěvu, musí se předem ohlásit  a zdá se jí ,že jsou zde lidé příliš 

zajatci svých „společenských“ rolí . 

 

  L: no většinou jde o malé věci, normálně, no, jak bych to řekla,  

tady lidé jsou trošku uvězněni v určitém chování,  

lidé s schovají způsobem, který je ode mě očekáván, tak s etak také budu chovat, 

 takže tady máš hodně takových věcí, rusky se to řekne úslužnosti, 

 no takže člověk je trošku uvězněn ve vzorech chování, a to a ono, je očekáváno, 

 non e úplně přirozené tedy, možná si také všimla toho, že je ten rozdíl takový i v 

Holandsku 

 
 Dále také  na otázku zda by si Lena dokázala představit manželství s Belgičanem Lena 

kategoricky odpovídá že ne a narativum které na toto téma produkuje je jedno z nejdelších 

v celém rozhovoru vůbec. Lena odmítá sňatek s Belgičanem , protože je přesvědčená, že 

běloruská mentalita je od té belgické naprosto odlišná a že není možné je sladit 

v harmonickém soužití. Belgičané jsou podle ní vychováni k přehnané taktnosti a nikdy  

upřímně neřeknou co si (o vás) myslí.( Lena také vyjadřuje názor, že jazyk myšlení člověka 
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určuje, když říká, že jazyk je zrcadlem skrze nějž vnímáme svět.) Lena říká, že pokud chce 

žana z Ruska vybudovat Šťastné manželství s Belgickým partnerem je nucena se mu ve všem 

přizpůsobit, změnit svou mentalitu, což ona v žádném případě nechce . 

 
L: Takže, bud budeš bydlet po belgickém způsobu, a zkusíš přijít na to, jak to chodí, 

nebo se to nepodaří, 

 protože no, ty jsi sem přišla tak ty nemusíš přizpůsobit,  

no to si myslím, že belgičtí lidé mají naprosto pravdu,  

oni set u narodili ,jsou tak vychovaní tak takoví zůstanou a ty se musíš přizpůsobit,  

já se nechci přizpůsobit, já chci zůstat taková jak ásem, takže by to nešlo) 

 

 Lena dle mého názoru konstruuje jakési narativum výjimečnosti. Nejen že dosti 

podrobně líčí odlišnosti mezi Bělorusy  a Belgičany,ale z jejího vyprávění se dá vyčíst i to, že 

jí jejich mentalita není blízká  a že si proto raději hledá přátele mezi lidmi z ex sovětských 

zemí . Chodí s nimi sice do práce, připouští, že její děti budou také spíše “takoví belgičtí”, 

drží si od nich však odstup. Otevřeně říká, že je toho názoru, že lidé vychovaní v různých 

kulturách a hovořící různými mateřskými jazyky mají odlišný pohled na svět a rozdílnou 

mentalitu a že mezi nimi jen těžko může vzniknout hlubší vztah. Jakožto vychována v ruské 

kultuře  a mluvící ruským jazykem se z tohoto pohledu cítí vynímečná, jiná, než ostatní 

Belgičané a taková chce také zůstat  “.. takže musíš se přizpůsobit a to myslím, že myjí lidé 

tady velkou pravdu, já se nechci přizpůsobit ,chci zůstat taková jaká jsem ,takže to by 

nešlo,,říká Lena v souvislosti s otázkou zda by se eventuelně provdala ze Belgičana. Lena 

dále říká, že je  ochotna přizpůsobit se v tom, že se naučí jazyk ,najde si práci atd.  

 

L: (“ to je pro mě dobré”), ale ty věci, takže rodinný život ,tob y se mi nelíbilo, 

 ale když bych si vzala Belgičana tak bych se musela plně přizpůsobit jeho mentalitě 

, přizpůsobit se belgickým způsobem ,  

to pak musíš se svou tchýní sedět u stolu a dokonce i když ji vůbec nemáš ráda, 

 usmívat se na ni a dělat ,že jsi ráda ,že přišla .., to by se mi absolutně nechtělo. 

 

  Lenino výroky o tom,  že jí je jedno co si o ní Belgičané myslí, že chápe, že nebyli 

uznány její diplomy,že  jí nevadí být označována za ekonomického uprchlíka a že absolutně 

nechápe ty které to trápí a věty typu „na to mají právo, takhle myslet“, „to je jejich názor a já 

s tím nemám absolutně problém nebo „upřímně řečeno je mi to jedno „ (ve smyslu co si kdo 

myslí) o kterých jsem se již zmínila , lze v této souvislosti chápat jako, skutečnost ,že Leně je 

možná jedno co si o ní kdo myslí, proto, netouží po tom být do světa Belgičanů “přijata“ 
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6.6.7.  Závěr 

Lenino vyprávění je netypické tím, že se od začátku až do konce vyvíjí progresivním směrem 

a že jako “nejšťastnější” období zde není presentován život v rodné zemi, nýbrž právě 

“belgická” současnost. I když se Lena v Belgii setkala s nepříjemnými situacemi, vůbec je 

takto nepresentuje a jediné období ,které ve svém vyprávění popisuje záporně, je období 

jejího života v Bělorusku. Lenino narativum tedy lze celkem jednoznačně označit za 

narativum progresivní. 

 V otázce diskriminace a rasismu v Lenině vyprávění narážíme na rozpor mezi tím, kdy 

na jednu stranu tvrdí, že s obojím nemá žádné zkušenosti a tím, kdy zároveň uvádí několik 

událostí, kde evidentně k diskriminaci došlo. Lena dále také říká, že nemá vůbec problém s 

tím být případně označena za ekonomického uprchlíka a že jí je vůbec jedno co si o ní kdo 

myslí. Z toho by se dalo usuzovat ,že způsob jakým se ve svém vyprávění presentuje nebude 

mít patrně s nějakými snahami “bránit” se konkrétním stereotypům nic společného. 

 Ukázali jsme si, že se Lena  jednak presentuje jako „pohodářka“, kterou jen tak něco 

nerozhodí, dále jako schopná a samostatná žena, která si dokáže se vším poradit a nepotřebuje 

ničí pomoc a v neposlední řadě také jako “Běloruska” uvědomující si svou odlišnost od 

Belgičanů , která je ochotna se integrovat nikoliv však adaptovat. Kladu si zde otázku jestli 

přeci jen nelze alespoň v jedné této zmíněné sebepresentaci Leny,jako schopné a samostatné 

ženy, spatřovat obranu proti tomu být nahlížena jako neschopná a nesamostatná. Také to, že 

se Lena ve svém vyprávění vědomě snaží konstruovat positivní ,ale zároveň i velmi racionální 

narativum, nemusí vypovídat  pouze o Lenině “pohodářské”a racionální  povaze, ale může 

také znamenat snahu bránit se tomu být nahlížena jako depresivní, životem zlomená žena. 

 Vzhledem k tomu, že Lena ,jak již bylo mnohokráte řečeno negativně odpovídá na 

veškeré otázky typu měla jsi s něčím problémy, atd. ,je velmi těžké říci, zda si vytvořila 

některé “strategie přežití” a jaké to jsou . Nebo naopak - je možné říci, že tento postoj “nic si 

nepřipouštět” právě nic víc než takovouto strategii nepředstavuje, podobně jako již zmíněné 

vytvoření si vlastního běloruského světa a držení si odstupu od belgické většiny.(?)  

Genderspecifické problémy ,které se vyskytují v Lenině vyprávění se týkají jejího 

partnerského vztahu a změny rolí v něm . Lena která studuje a pracuje se nemůže starat o děti 

a tak tuto roli přenechává manželovi a naopak na sebe přebírá zodpovědnost za vyřizování 

administrativních záležitostí apd. Jde ale o záležitost dočasnou a v současné době se o děti 

starají oba manželé. Lenina role „zařizovatelky“, však díky její lepší znalosti jazyka zůstává. 

Vzhledem k  Lenině "nesdílnosti" ohledně tohoto tématu, je těžké v tomto místě posoudit zda 

tato změna pro Lenu byla přínosem či nikoliv. 
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6.7. Raika 
 
 
6.7.1. První dojmy  a obecné poznámky 
 
Raika jedna ze dvou  uprchlických žen, která není členkou sdružení Xenia a se kterou jsem se 

nesetkala předem. Kontakt na ni jsem získala od pracovnice sociálního zařízení, která ji také 

předem informovala kdo jsem a čeho se týká má diplomová práce.  

 Při vedení rozhovoru s Raikou jsem se potýkal s několika problémy. Za prvé protože 

Raika nechtěla z pochopitelných důvodů mluvit o důvodech proč opustila svůj domov, ani o 

období kdy byla na útěku, musela jsem jí předem slíbit,  že se na některé věci zkrátka nebudu 

ptát. Při osobním setkání se ale ukázalo,že Raika má problém i s otázkami týkající se 

minulosti, a prvního roku ztráveného v Belgii. Zpočátku byla velmi uzavřená a myslím i 

naštvaná ,a nebylo vůbec jednoduché si získat její důvěru. Několikrát v průběhu rozhovoru se 

také rozplakala a já musela přestat nahrávat a stočit rozhovor na jiné téma. Je tedy spoustu 

věcí, které s v rozhovoru nevyskytují, protože šlo o příliš problematická, citlivá témata. 

  Za druhé, Raika byla také předem velmi dobře informovaná o tom, kdo jsem a o čem je moje 

diplomová práce, což se ukázalo spíš jako nevýhoda. Měla totiž snahu mluvit jen o tom „co 

mi pomůže, co je pro mě relativní“. Nechtěla ani jen tak hovořit sama o sobě, svém  životě a 

vyžadovala konkrétné otázky. Tetno rozhovor tudíž rozhodně není přímo životním příběhem. 

Jde o semi-strukturovaný rozhovor, zaměřený na konkrétní problematiku ,tj.život 

uprchlických žen v Belgii. Domnívám se však že to nijak nesnižuje jeho hodnotu a že ho lze 

použít pro narrativní analýzu i pro můj záměr. 

 

6.7.2. Transformativní zkušenosti-jednotlivá období 

 

V  Raičině narrativu lze rozlišit tato období: 

 

I. život v Čečně, kde žila s manželem a pracovala jako oční chirurg 

II. období po vzhrocení rusko-čečenského konfliktu 59 

III. období od r 2000 do?2001, kdy dorazila do Belgii sama bez manžela a kdy 

pracovala v továrně 

IV.  období kdy v Roeselare začíná pracovat jako sekretářka v zubní ordinaci do 

současnosti 

                                                 
59 Tzv. druhá Rusko-Čečenská válka se datuje od r.1999 do r.2001 
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 I.a II.  Život v Čečně před válkou a po jejím vzpuknutí 

 

Z toho mála co mi Raika o svém životě v Čečně řekla, víme že zde měla rodinu, manžela, 

patrně žádné děti (?) a že pracovala jako oční chirurg. Tato práce jí evidentně velmi 

uspokojovala a  umožnovala jí také, jak říká „cestovat po celém světě“. Ve volném čase 

s kolegy často podnikali výlety do hor a v zimě chodili sánkovat. Podle všeho byla Raika 

v Čečně štastná a nic jí nechybělo až do doby kdy se vyhrotil čečensko-ruský konflikt , který 

posléze přerostl v krvavou válku. Raika ,na otázku, „kdyby jsi se vrátila, tak by asi bylo 

všechno jiné..?“, říká : 

 

R:  já vím jistě , že  ,mi sledujeme internet, z města nic už nezbylo, to je všechno..,  

 to je tak hrozné, a no, skutečně,máš pravdu, to je všechno, to je hrozně, hrozně 

škoda, 

 protože předtím  bylo, hodně hodně dřív, hodně hodně dřív, ty jsi ještě mladá, to 

bylo        

 v Rusku, to bylo velmi dobré 

A: Byla jsi tam štastná před válkou a kdyby nebylo války nikdy by jsi neodešla.. 

R: nikdy ,nikdy 

 

 Raika nejen, že nechtěla mluvit o životě ,který vedla v Čečeně před válkou ,ale také se často 

při zmínce o něm či její mamince rozplakala. Nejemotivněji pak reagovala na otázku co jí 

chybí  a jestli by se ráda vrátila. Zde jsem dokonce musela rozhovor na krátkou dobu přerušit.  

Vzpomínky na štastné chvíle v její zemi jsou pro ni patrně podobně „bolestné“ jako 

vzpomínky na zlé momenty a to, že o nich nemluví je patrně čistě z „obranných“ důvodů 

 

III.Žačátky v Belgii 

 

Raika přišla do Belgie kolem r 2000 v době čečensko- ruského konfliktu. Z důvodů , které mi 

nesdělila, se na cestu vydala  sama a teprve za půl roku na to za ní dorazil i její manžel. 

Zbytek rodiny zůstal  v Čečně . Odchod, samotná cesta i první rok v Belgii, byl pro Raiku tak 

obtížný a vzpomínky na to vše  jsou tak bolestné, že o tom Raisa nechce mluvit :  

 

těžké začátky 

problém je, že když jsem sem přišla  

byla jsem trošku depresivní  
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a to je období o kterém nechci mluvit, 

 to bylo to nejtěžší, vše co se stalo předtím a potom tady, 

 nevěděla jsem jak to tam je, co tam všechno jak, a co se stalo s mojí rodinou , 

 to je velmi těžké 

Nedozvídáme se tedy nic o jejím pobytu v azylovém středisku, o kterém vím jen to, že ho 

absolvovala. Víme ale , že po odchodu z azylového střediska  se Raika dostala do malé 

vesničky , což považuje za velikou výhodu. Říká, že nejen že zde potkala velmi přátelské lidi, 

kteří jí pomohli a bez nichž by , myslí si, nepřežila. Co se týká papírů, tak Raika s jejich 

vyřizováním neměla žádné velké potíže , nebot Čečenci v té době měli zvláštní statut a papíry 

jim většinou byli udělovány automaticky již po několika měsících. Potíže se objevili až při 

hledání zaměstnání a snaze o uznání univerzitního diplomu. V Čečně Raika vystudovala oční 

lékařství a již mnoho let  pracovala jako oční chirurg , v Belgii však její diplom odmítli uznat 

, s odůvodněním, že se v Rusku zabývají zbytečnými věcmi, a navrhli jí aby studia 

absolvovala znova, což se Raice, vzhledem k jejímu věku (bylo jí kolem 35 let ) nezdálo 

možné. Vzhledem k tomu ,že Raice nebyla uznána ani její dlouholetá praxe v oboru, mohla se 

podobně jako Marie , ucházet jen o místa „bez požadavků“.  První půl rok jí tak nezbývalo nic 

jiného než pracovat v továrně . Raika se také okamžitě chtěla začít učit holandštinu . O tom 

,jak moc se opravdu chtěla jazyk naučit, svědčí to s jakou trpělivostí hledala vhodný kurz 

jinde po té, co ji oznámili, že v její vesnici se může zapsat až za tři měsíce. 

 

IV. Období od příchodu manžela a nástupu do nového zaměstnání 

 

Po půl roce ubýjející práce v továrně se Naise ,jak říká „čistě náhodou „ podařilo najít práci 

zdravotní sestry a asistentky u očního lékaře v Roeselare. Její manžel však bohužel takové 

štěstí již neměl a již léta pracuje střídavě jako dělník na stavbě či v továrně,byt i on má 

vysokoškolské vzdělání a dlouholeté zkušenosti, jako stavební inženýr. V této době se také 

Raice naskytla možnost specializačního studia ortopsie , které zaplatil její zamněnstnavatel a 

kam chodila ještě s několika mladšími belgickými studentkami. Ačkoliv Raika říká, že toto 

studium pro ni  s její nedokonalou holandštinou bylo obtížné je velice ráda , že ho mohla 

absolvovat.  

 Raika byla v Čečně štastná a kdyby nevypukla válka nikdy by neodešla. Nabízí se tedy 

otázka, jestli ted ,když už se situace sklidnila se Raika nebude chtít vrátit. Že odpověd na tuto 

otázku není vůbec jednoduchá, je patrné nejen z Raičian vyprávění, ale také z vyprávění 

některých dalších uprchlických žen. Osm ze třinácti uprchlických  žen se kterými jsem vedla 
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rozhovor se k této otázce vyjádřili naprosto jednoznačně v tom smyslu, že se do země svého 

původu v žádném případě vrátit nechtějí. Ve třech těchto případech přitom jde o ženy, které 

zatím stále čekají na vyřízení svých papírů a na konečný verdikt v jejich žádosti o azyl. 

Všechny tyto ženy také mají děti. Raičina odpověd podobně jako odpověd dalších pěti žen  

jednoznačná naopak nebyla . Na jednu stranu by se Raika do země velmi ráda vrátila , na 

druhou se ale obává toho, že situace v Čečně se nikdy úplně neuklidní a že Čečna bude ve 

válce pořád. Raika říká : 

 

Čečna a současní situace , návrat  

A: A ted nemáš v plánu se vrátit? 

R: no, ale víš co, neměla jsem v plánu doted, 

 protože já si myslím, že Rusku chce rádo udělat z Čečny něco jao Afghanistan,  

je to pro ně zjímavé tam pořád mít válku, nebo velké, občas.. 

A: takže si nemyslíš že se to tam.. 

 

V jiné souvilsosti Raika hvoří také o tom, že se v Čečně mnohé změnnilo. Z hlavního města 

zbyly trosky a ten kdo mohl zemi opustil. Ačkoliv by i toto mohl být důvod proč se nevracet) 

,Raika to takto nepresentuje. Veškeré její zmínky o Čečně jsou kromě této spíše velmi 

positivního charakteru, například když říká, že Čečna má krásnou přírodu apod. 

 

6.7.3.  Transformativní zkušenosti - vývoj mezi jednotlivými obdobími 

 

 nejprve se tedy podíváme na změny ke kterým dochází mezi obdobím I a II. Víme ,že Raika 

v Čečně vystudovala oční lékařství a že již nějakou dobu pracovala jako oční chirurg. O 

životě, který Raika v Čečne vedal před válkou se z jejího vyprávění dozvídáme sice málo,ale 

zato jde pouze o samá positivní zdělení. Raika tak vypráví například o tom, jak díky svému 

povolání hodně cestovala, nebo jak s přáteli podnikala výlety do hor atd. O životě po válce 

Raika záměrně mlčí, protže to prostě bylo tak hrozivé, že na to nechce vzpomínat. I z toho 

málo co víme se změny v Raičině vyprávění ke kterým došlo mezi obdobím I a II se vývoj 

v této fázi  Raičina vyprávění dá označit za regresi. 

 Raika se záměrně vyhýbá také dalšímu velmi těžkému období v jejím životě, kterým je 

příchod do belgii a první půlrok (?) zde . Je tedy zase možno řící, že regrese pokračuje. Od 

příchodu Raičina manžela a od okamžiku ,kdy se Raice daří najít si práci,která ačkoliv úplně  

neodpovídá jejímu vzdělání a dlouholetým zkušennostem, souvisí s jejím oborem a je na vyšší 
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úrovni, než práce, kterou v Roeselare vykonává většina uprchlických žen. Kromě toho 

zaměstnavatel Raice umožnil absolvovat 2 leté specializační studium ortopsie , takže 

v současné době se kromě asistenci lékaři může věnovat také svému „malému“ výzkumu 

očních vad u dětských pacientů. Dá se tedy řící, že čím déle Raika v Belgii je ,tím více 

positivních událostí přibývá a z narativa regresivního se stává narativum positivní. Positivně 

také působí Raičin optimismus a naděje ,které si dělá do budoucnosti: 

 

Zaměstnání, vděčnost, naděje na zlepšení 

R: no, e, samozřejmě že ne,ale stejně, 

e mám na mysli, ten první rok, když, to jsem neměla práci, a to  ono,  

samozřejmě jsem velmi ráda,  

a za druhé, když máš v hlavě tolik problémů, tak to taky není úplně jesnoduché ihned 

s něčím začít takže, no, prozatím to pro mě bylo dobré, no a ano, já doufám přesto, 

že možná někdy... 

A: budeš pracovat jako oční lékařka? 

R: přikyvuje 

 

 

6.7.4. Problém diskriminace 

 

Na mou otázku jestli má Raika nějaké problémy co se týká intergrace  a zda se například 

nesetkala   s rasismem či diskriminací ,Raika odpovídá záporně.  Říká že neměla potíže se 

integrovat ,za prvé díky tomu, že jako zcestovalý člověk a že již  žila na více místech ( z toho 

nejdéle  dva roky v Německu , kde sloužil její manžel, ) a za druhé  proto, že nepovažuje 

belgickou a čečenskou společnost za příliš rozdílnou: „musím říct, já nevidím žádný,  

absolutně žádný rozdíl, opravdu žádné velké rozdíly ..A podobně na otázku týkající se 

rasisimu odpovídá, že osobně se s tím nesetkala, ale že ví o lidech, kteří s obojím zkušennosti 

mají. Problémem ,který ji ale trápí a který presentuje sama od sebe, je to jakou  představu  lidé 

v Belgii podle Raiky mají o Čečně a Čečencích : 

 

 problém je že většina lidí, ty možná taky, ty jsi ještě mladá,  

většina lidí, si myslí že Čečna to je jako ,goh, opravdové muslimské země, trošku,  

oni si myslí, , že dřív trochu, že, oni utíkají a tak,  

a většinou to vůbec tak není,Čečenie to není , to byla poměrně progresivní země 

 

                 A dále:  



 160 

 

R: Já si myslím, že Belgičani opravdu si myslí, že jsem nic neviděli, nebo tak něco,  

a pro ty lidi, je to někdy divné, když máš něco hezkého dáš na stůl,  

nebo že víšco to je, že si už něco ochutnala, nebo že víš co to je, a to,  

 

Raika se zde tak dotýká problému  o němž byla řeč již v předešlých analýzách. Jde o otázku, 

toho jak uprchlické ženy vnímají sebe sama v rámci belgické společnosti, o jejich pocit 

sebeúcty a sebehodnoty, který se vytváří právě v souvislosti  s tím jak na člověka nahlíží jeho 

okolí, nebot jak říká Luckmann „osobní identita je sedimentací životních událostí a sociálních 

interakcí“ Raika při různých příležitostech vyjadřuje názor,ale hlavně lítost nad tím, že 

Belgičané mají o lidech z Čečny zkreslené představy a že je často vnímají jako zaostalé ,nebo 

dokonce, že si myslí „ že to jsou všechno teroristi..., a že ženy tam nemají žádná 

práva..........“Říká, že problémy se inegrovat neměla, kvůli tomu, že již ve svém životě žila na 

jiných místech a že se s rasismem ani s diskriminací se osobně nesetkala, i když ví o lidech , 

kteří se setkali s obojím. Domnívá s e, že je to možná z toho důvodu, že je bílá a cizí původ na 

ní není vidět. že neměla velké potíže s tím přizpůsobit se a žačlenit se do společnosti ze dvou 

důvodů .   O tom,  že se tato skutečnost  Raiky  dotýká ,svědčí nejen její vlastní slova :“ale 

přesto to se mě trochu dotýká ,trochu ano“, ale také množství příhod, které v tomo kontextu 

sama od sebe vypráví. Ve všech těchto příhodách se setkáváme s tím, že Raika, se ocitá 

v situaci, kdy má pocit, že je někým z Belgičanů ,at již přímo či nepřímo, záměrně či 

nezáměrně, označena za zaostalou, chudou, světa neznalou atd. Následuje slovní obrana ,kdy 

se Raika snaží lidem osvětlit skutečný život v Čečně. Pro ilustraci si uvedmě jednu z nich: 

 

Otázka sebehodnoty- postavení ve společnsti, stigmatizace 

1.příhoda s paní v obchodě, nálepka chudé země 

 a co ještě zajímavé, 

 já jsem jednou byla v obchodě, a tam byla jiná sousedka, kterou jsem tak dobře 

neznala,  

a ta říká.“je to jídlo tady dobré“?ona si myslela,že jsem, nejedla žádné jídlo,  

nebo že pocházím ze země, 

 inderdaad, je hodně zemí, kde lidi inderdaad, nemají moc jídla, já tomu dobře 

rozuměla, 

ale já říkám,něco je tady lepší něco je u nás lepší, zelenina a ovoce mi víc chutná u 

nás, protože to jsou přírodní produkty samozřejmě, ,?  

a to jsem jí trochu vysvětlila,  

no moje země, Čečna to není ,přeci, mi jsem malá ale bohatá země 

A: ehm 
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Zdánlivě „nevinnou“ otázku „ je to jídlo tady dobré“ si Raika jakožto uprchlická žena z Čečny 

, která má pocit, že se na ni lidé dívají s předsudky  a posuzují ji na základě nepravdivých, 

zkreslených informací a okamžitě  interpretuje  vtom smyslu, že jí paní chce naznačit, že 

v čečně asi moc výběru v jídle nemají. Je pravděpodobné, že to tak paní také tak myslela,ale  

možné je i to, že se prostě chtěla být zdvořilá a navázat rozhovor „nevinnou „ otázkou o tom, 

jak chutná ženě, která je zvyklá na „čečenskou kuchyni“ ,jídla belgická.  To, že Raika opravdu 

má problém s tí, být vnímána jako člověk zaostalý,atd. dokazuje i to s jakým nadšením 

vypráví o čečenském večírku ,který zorganizoval s přátely  akteý měl u bElgičanů velký 

úspěch, nebo to, že na otázku co by ještě bylo možné udělat pro zlepšení situace cizinců v 

Belgie odpovídá: 

 

R: To jediné co bych ráda , takže,  aby víc informace o těch zemích, o těch lidech, 

kteří sem přichází,  

protože toch, myslím si, ti lidé jsou víc informovaní o jiných zemích,  

kromě Ruska nebo těch zemí z bývalého Sovjetského Svazu,protože to bylo 

uzavřené, nebo se to nesmí,  

nebo tak něco, no, já jsem taky někdo takový, ale ráda bych řekla lidem, aby někde 

se něco takhle vyprávěli o jejich zemi, nebo o tom a tamtom,  

 

6.7.5. Podoby sebepresentace  
 

V Raičině vyprávění lze vystopovat několik jejích  „podob“. Raika se nám zde představuje 

jako , za prvé „dítě štěstěny“, za druhé jako vzdělaná ,zcestovalá žena s nečernobílým 

pohledem na svět a  za třetí jako „nematerialisticky založený člověk“ 

    
a) Raika jako dítě štěstěny 

 

První věc, která mě ihned „uhodila do očí“ již při přepisování a čtení rozhovoru s Raikou, byl 

velmi častý výskyt slov : „ale jsem spokojená“ ,“ jsem ráda“ , „to byla náhoda“, „měla jsem 

štěstí“  atd.  . Ačkoliv v životě zažila věci, keré ji tak zasáhli, že o nich ani nechce mluvit, 

prezentuje se jako člověk s optimistickým pohledem na svět, jako někdo, kdo trpěl, není úplně 

štastný,ale kdo neztratil naději na lepší budoucnost. A dále , jako člověk, který v životě měl 

štěstí na dobré lidi a jako někdo komu v mnoha věcech pomohla štastná náhoda, jako třeba při 

hledání zaměstnání, vhodných kurzů holandštiny atd .... „to bylo moje štěstí že jsem se tam 

dostala do malé vesničky, takže, no, ano..,  bez těch lidí bych ,myslím, nepřežila, (  )že to je 
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moje štěstí, že já potkávám, že vždy velmi dobré lidi, potkala, to je celý můj život tak, 

náhodou( ) Positivně působí také to, že si ělá plány do budoucna. Ví, že nemá příliš šancí ,ale 

přesto neztrácí naději na to, že ještě někdy bude pracovat jako oční chirurg. Ačkoliv má obavy 

ze svého „vysokého“ věku ( je jí 42 let) a je si vědoma,že to bude velmi obtížné i po 

administrtivní stránce, přeje si Raika adoptovat čečenského sirotka. Neví jestli se vrátí domů, 

ale říká „pořád tak nějak cítím, že jednou se tam vrátím, k mamince“. Otázku kterou si ze 

kladu je, zda je možné že  Raika toto  positivní narativum konstruuje záměrně ?Zda jde o 

určitou , byt možná i ne zcela vědomou snahu postavit sebe a ostatní „uprchlické ženy“ do 

jiného světla v tom smyslu, že nechce aby jí lidé považovali za chudinku pro níž život skončil 

a aby jí litovali.  

 

b) Raika jako nematerialisticky zaměřený člověk (jako odlišná od ostatních 

Belgičanů?) 

 

Ruhiad se také představuje také ,jako „nematerialisticky“zaměřený člověk. Člověk sociální, 

komunikativní, pro kterého jsou v životě nejdůležitější mezilidské vztahy, přátelství, dilaog , 

rodina a úcta ke starým lidem. Tendenci začít sami od sebe o hodnotách a o tom co je v životě 

nejdůležitější byla společná vícero ženám se kterými jsme vedla rozhovor, podobně jako 

jejich názory na obsah těchto pojmů. Bylo velice zajímavé, že téměř každá žena se kterou 

jsem vedla rozhovor se nějakým způsobem vyjadřovla k tomu, jaká je posice starých lidí 

v belgické solečnosti . Bylo evidentní že je skutečnost, že staří lidé zde nežijí s rodinou,ale  

v domovech důchodců velice zasáhla a znepokojila a domovy důchodců se tak často stávali 

jedním z hlavních témat rozhovorů. Většina žen se kterými jsem hovořila totiž pochází 

z neevropského prostředí a ze zemí, kde rodina funguje jiným, více tradičním způsobem. 

V těchto společnostech se o rodiče starají jejich děti nebo někdo z rodiny a  instituce jako 

domov důchodců zde často bud neexistují vůbec, nebo je jich málo a „dát“ své rodiče do 

takovéhoto zařízení je pro rodinu ,jak říká například Alena, ostudou. Typické pro tyto ženy je 

ale také to, že se snaží dívat se na věc objektivně. Často tak docházejí ke stejnému závěru, že 

v Belgii je životní styl zkrátka odlišný a že lidé musí neustále pracovat,aby mohli pokrýt 

všechny své potřeby a proto na své rodiče zkrátka nemají čas. Raika na otázku zda ji v Belgii 

něco positivně či negativně překvapilo odpovídá: 

 

Domovy důchodců, vztah ke starým lidem 

ano to bylo pro mě opravdu šokující, 
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všichni ti staří lidé, kteří jsou v domovech důchodců,  

ale ted sama pracuji a ted to začínám trochu líp chápat, 

ale já bych to ráda chtěla tak udělat, přeci jen, možná trošku mín pracovat,  

ok souhlasím, pečovaltelský dům je dobrý,  

oni dostanou tam lékařskou pomoc, 

 ale já bych to ráda udělala tak, že bych si je večer vzala domů, k sobě, 

 já chápu, že lidi to chtějí,.  

ale oni říkají mi nemáme čas,  

ale možná musíš mín vydělávat a víc se starat o své rodiče, no , já nevím. 

 

Raika na jednu stranu vyjadřuje pochopení na druhé straně ale také „opatrně“ Belgičany 

kritizuje, když naznačuje, že peníze jsou pro ně větší hodnotou něž vlastní rodiče. Kritika 

belgické společnosti  v jejím vztahu ke starým lidem a jejího materialismu se v jejím 

vyprávění objevuje častěji, když  například říká, že je šokována tím : „ že lidé tady , ne tak 

úplně slušní jsou ke starým lidem, alespon mladí lidé, myslím, v autobuse, velmi, velmi stará 

paní stojí, a holčina, tam jen tak má položený batoh, to mě šokuje, to mě například šokuje“ , 

nebo, když vyjadřuje názor, že : „že oni , oni mají jiné hodnoty, já ráda o luxusních 

problémech, tak, místo aby místo o autech se o svých rodičích bavili, dárek rodičům, dát, 

moje auto je ale lepší, ještě lepší, takže a , a proto děti taky, nemají respekt ke starším lidem 

a tak..“ 

 

  c) Raika jako inteligentní světaznalá žena s nečernobílým pohledemna svět 

 

    Celým rozhovorem s Raikou prostupuje snaha o „nečernobílý“, objektivní  pohled na svět.:  

Často se vyskytující věty v jejím vyprávění , které toto podtrhují jsou : „samozřejmě to 

chápu“, „ale na druhou stranu“ , nebo „to je alespon můj  názor“,“ podle mě“,“ ale nevím“ 

apod. Raika sobě  dále hovoří také jako o člověku zcestovalém , světaznalém a inteligentím , 

když například říká že neměla problém s eintergrovat díky tomu, že už měla zkušennosti se 

životem v cizině, nebo když vypráví příhodu o tom, jak její manžel přestal při ucházení se o 

zaměstnání uvádět, že je inženýr, protože má zkušennost ,že méně interligentní lid nemají rádi 

,když pod nimy pracují lidi více inteligentní.  
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6.7.6.  Závěr  

 

V Raičině vyprávění lze sledovat tuto vývojovou linii:   Po vrcholně štastném období dojde k 

události, od níž se příběh začíná vyvíjet regresivně a to až do okamžiku, kdy za Raikou do 

Belgii přichází její manžela a kdy  Raika nachází vhodnou práci. Od této chcíle se věci zase 

pomalu začínají obracet k lepšímu. Co se týká práce tak oproti prvnímu půlroku v Belgii 

(období II) si Raika značně polepšila  a se svou nynější prací spokojená .Ve srovnání s tím co 

ale původně dělala v Čečně pro ni znamená „krok zpátky“, musíme zde konstatovat, že zde 

sice jde o obrat k lepšímu a progresivní narativum, ale také to že bodu ve kterém se Raičin 

život začíná (tak jak ho lze zkonstruovat z jejího vyprávění) zatím zdaleka dosaženo nebylo.  

 Velmi nápadné je to, jak Raika své vyprávění konstruuje jako velmi positivní, s tím, že 

méně příjemné zážitky vynechává a naopak klade důraz na to, jaké měla v životě štěstí na 

dobré lidi, na to že v Belgii našla dobrou práci apod. Raika se zde presentuje jako „dítě 

štěstěny“, což je vzhledem k okolnostem poněkud udivující. To, že Raika o některých věcech 

mlčí je samozřejmě pochopitelné , proč ale klade taková důraz na to co bylo a je dobré? Jde 

zde o záměr, o jakousi reakci na společenskou tendenci smýšlet o uprchlických ženách, jako o 

lidech žijící neštastný , „zpackaný“, život bez naděje? Nebo vzbudily tuto „obranou“ reakci 

v Raice moje slova, moje otázky , které často začínali větou „ a měla jsi problém s...., bylo to 

těžké si zvyknou na ..? apod., nebo snad můj soucítící obličej? V žádném případě zde nechci 

znevažovat Raičinu výpověd a vzbudit nějaké pochybnosti o jejím optimistickém přístupu 

k životu. Jsem přesvědčená o tom, že všechny ženy se kterými jsem se setkala jsou svým 

způsobem optimistky. Jak jinak by mohly zvládnout vše to čím si ve svém životě prošly. A 

mám pochopení i pro to, že chtějí skutečnost presentovat v co „nejpositivnějším“ světle. 

Domnívám se také ale ,že žádný život a žádné vyprávění, se neskládá pouze z jenom dobrých 

nebo jenom špatných událostí a že to, že se někdo o svém životě rozhodne vyprávět tak jako 

by tomu tak bylo možná nasvědčuje  ,že jde o záměr. Ještě jednou opakuji že Raice nejde 

v jejím vyprávění o to věci zamlčovat, tím, že říká, že o nich nechce mluvit ,protože je to pro 

ni příliš bolestné , nápadné ze není nízký výskyt popisu negativních zážitků,ale spíš 

zdůraznování toho dobrého co život Raice přinesl.  

 .Jak již bylo řečeno Raičino narrativum, působí, nebo chce působit? positivním a 

optimistickým dojmem. Raika se vněm presentuje jako dítě štěstěny a jako člověk neztrácející 

naději v lepší budoucnost. Napadá mě zde, zda tetno optimistický přístuo k životu  a neustálé 

si připomínání toho: „že  jsem mohla dopadnout i hůř“ nemůže být i určitou strategií, jak co 

nejlépe zvládnout těžké chvíle, a tudíž také akousi zbraní k přežití. Další strategie  objevující 
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se v Raisině vyprávění, aplikovanou většinou žen je i komunikace s okolím a udržování 

přátelských vztahů. Raika zdůraznuje, jak důležití lidé a přátelství pro ni jsou , když říká, že 

by bez jejich pomoci v začátcích nepřežila , nebo když říká : „... já si myslím, že nejdůležitější 

v životě je mít kontakt s lidmi, mluvit, sedět, to je opravdová hodnota, myslím si, a to ostatní 

to není tak,    a chceš ,rád bys se svými problémy někam..“Komunikace pro Raiku představuje 

jakousi strategii k přežití i v jiném smyslu. Podobně jako Parvin nebo Marie si je velmi dobře 

vědoma toho, že pokud se nepokusí věci vzít do vlastních rukou, nic se nezmění. Její taktiak 

tedy spodčívá v tom, že pokud je někým neprávem posuzována ,nebo když má pocit, že někdo 

o ní ,nebo o životě v Čečně má nesprávnou představu, tak s tímto člověkem promluví a 

objasní mu jak se věci ve skutečnosti mají.  

 Genderspecifické problémy Raiak ve svém vyprávění nezminuje, i když jako 

genderspecifický , lze podle mě chápat i problém, který Raika nastínila v závěru svého 

vyprávění, týkající se skutečnosti,že vzhledem k okolnostem války atd., nemohli Raiak a její 

manžel mít děto,ačkoliv by si to přáli. Mít vlastní děti v současné době pro Raiku už 

vzhledem k jejímu věku téměř nepřichází v úvahu, a tak uvažují alespon o adopci,která se ale 

také ejví jako velmi problematická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

7. Závěr 

 

 

Ve své diplomové práci jsme se věnovala problematice uprchlických žen žijících v Belgii. 

Prostřednictvím narativních interview jsem nechala tyto ženy promluvit ke čtenáři svým 

vlastním hlasem. Výzkumné problémy, na které jsem se ve své práci zaměřila, tedy vyplynuly 

až z četby a prvotní analýzy interview. 

  V  prvé řadě jsem se zajímala o to, jakými transformativními zkušenostmi si tyto ženy 

v souvislosti se svým odchodem do Belgie prošly a zda šlo o změny positivní či spíše 

negativní. Na základě jejich vlastního vyprávění jsem se snažila zrekonstruovat jednotlivá 

období jejich života, přičemž jsem se zaměřila, jak na změny ke kterým došlo mezi 

jednotlivými obdobími, tak na změnu, ke které došlo napříč celým příběhem. Pro 

zjednodušení jsem pracovala s kategoriemi positivní, stabilní a negativní narativum, zavedené 

do narativního výzkumu Gergen a Gergen (Kainan, 2002). Nazvat narativum jako positivní, 

stabilní či negativní se ale ukázalo jako poněkud problematické a tak jsem si vedle toho 

vytvořila vlastní pomocnou metodu grafů, na kterých se snažím zobrazit, jakým směrem se 

vyvíjí příběhy jednotlivých žen, a která z mého pohledu skutečnost přibližuje lépe. Tyto grafy 

jsem umístila do přílohy své diplomové práce spolu s vypsanými a přeloženými rozhovory. 

 Při sledování transformativních zkušeností těchto sedmi žen se ukázalo, že ani jeden 

z těchto příběhů se nevyvíjel po zcela totožné linii, ačkoliv změny, ke kterým v jejich 

životech došlo, se v mnohé shodovaly. Pět žen Parka, Marie, Naisa, Raika a Nazanin, ve svém 

vyprávění presentuje období života stráveného ve své rodné zemi, jako šťastnou dobu, kdy 

jim nic nechybělo. (rodina, práce, přátelé, apod.) Zásahem nečekané události (válka, změna 

režimu, odchod partnera) se ale tato situace změnila a kvalita jejich života se (postupně nebo 

náhle) zhoršila natolik, že se rozhodly k riskantnímu kroku svou zemi opustit a hledat místo 

k životu jinde. Tímto místem se pro ně stala Belgie, a ačkoliv jsou od této doby v bezpečí 

(alespoň ty, jejichž to bylo hlavním cílem) neznamená to, že se jejich životy vrátily do 

normálu. K tomu, aby se kvalita jejich život alespoň přiblížila „šťastné době na začátku“ tyto 

ženy musely a ještě budou muset, ujít  dlouhou cestu a své právo na ne třeba úplně šťastný, 

ale alespoň trochu normální život si tvrdě vybojovat.60.  

                                                 
60 Slovo vybojovat zde používám záměrně nebot jedna z věcí která je jako možná jediná typická pro vyprávění 

všech sedmi žen, je skutečnost, že svůj život prožívají a presentují jako jakýsi boj  
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 Další věc, která je společná těmto pěti ženám je způsob, jakým presentují své začátky 

v Belgii (u někoho jde o tři měsíce, u někoho je to rok a více atd.). Takto například Parka 

mluví o začátku veškeré mizérie, Nazanin o stavu naprostého šoku a Marie jako o nejtěžším 

roce jejího života. Zdá se tedy, že o progresi zde zatím hovořit nelze, naopak příběh se čím 

dál tím více propadá do regrese. Postupně s tím, jak se ženám daří vyřídit si papíry, najít si 

práci, přátele, naučit se jazyk atd., se jejich situace mění k lepšímu  a příběhy se začínají 

vyvíjet progresivním směrem, i když každý po svém a každý jiným tempem a v jiné míře. 

Naisa si například zažije ještě jeden „pád“ a návrat do regrese a Nazanin určité zhoršení své 

situace řeší v době současné. Přesto však spolu s ostatními ženami zdůrazňuje, že se jí 

v Belgii daří dobře a do své rodné země se vrátit nechce.  

 Tímto a konstatováním, že vyprávění těchto žen lze v jeho celku považovat za narativa 

progresivní, bychom mohli tuto otázku uzavřít. To ,že se ani jedna z těchto žen se v současné 

době do země svého původu, nechce vrátit , tento závěr zdá se potvrzuje. Ačkoliv mi zde 

nejde o to zde zpochybnit jejich tvrzení o tom, že jsou v Belgii spokojené a že se jim daří 

dobře, neodpustím si přesto několik poznámek. Tak zaprvé, budeme-li brát tvrzení 

uprchlických žen o tom, že se již nechtějí vrátit do země svého původu jako důkaz toho, že 

jsou v Belgii šťastnější, nebo alespoň stejně šťastné jako byly tam, můžeme a nemusíme se 

mýlit. Jejich rozhodnutí zůstat v Belgii je často podmíněno vícero faktory. Jako nejčastější 

důvod pro to proč se do země svého původu vrátit nechtějí nebo nemohou tyto ženy uváděly 

své děti, pro něž Belgie představuje domov a skutečnost, že začínat na podruhé se nikomu 

moc nechce. Za druhé, to s jako láskou některé vzpomínají na svůj tehdejší život, a také to 

s jakými překážkami se musely a stále musí v Belgii potýkat,aby zde mohly žít plnohodnotný 

život , kromě jiného ukazují na to, že ačkoliv se jejich životní příběh odvíjí progresivně , tak v 

něm stále ještě nebylo dosaženo oné štastné doby, stojící na jeho začátku. Tato šťastná doba a 

její dosažení nadále zůstává hnacím motorem pro jejich životy.  

 Jako značně odlišné se od vyprávění těchto pěti žen jeví vyprávění Aleny 

z Uzbekistánu a Leny z Běloruska. Tyto ženy zde v prvém případě nepopisují období svého 

života v rodné zemi jako nejšťastnější období a za druhé, jejich vyprávění je celkově daleko 

stabilnější. V případě Leny je tomu tak, že nejšťastnějším obdobím se v jejím vyprávění jeví 

nikoliv život v Bělorusku zemi, nýbrž právě belgická současnost a její vyprávění lze označit 

jednoznačně za narativum progresivní. Případ Aleny je poněkud komplikovanější. I když 

nelze říci, že by Alena o svém životě ve Uzbekistánu před změnou režimu nehovořila 

postitvně, určitě se toto období v jejím vyprávění nejeví ani jako doba nejšťastnější.  

Neobvyklé je také to jak positivně Aleny hovoří o svých začátcích v Belgii. Alenino 
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narativum by bylo možné také označit za spíše progresivní, vzhledem k tomu, že ale v 

současnosti stále ještě čeká na vyřízení své žádosti o azyl, není to v jejím případě tak 

jednoznačné. 

 

Ve své práce jsem dále sledovala jednak to, jaký typ narativa tyto ženy konstruují a 

zda jde spíš o narativum positivní či negativní a způsoby jakými se ve svých vyprávěních tyto 

ženy presentují. Vycházela jsem z předpokladu, že uprchlické ženy patří ve společnosti k 

menšině a bývají proto stále mnohými lidmi nespravedlivě posuzovány, a často nahlíženy v 

pojmech stereotypů, jako profitérky, příživnice, zátěž pro společnost, slabé, neemancipované, 

depresivní, utlačované, diskriminované atd.61A kladla jsem si otázku, zda způsob jakým se 

tyto ženy ve svém narativu presentují a to, že se často snaží svou rétorickou prací o 

konstruování positivního narativa nemůže být reakcí právě na tyto  stigmatizující společenské 

konstrukty se kterými se musejí potýkat. Důrazem kladeným zde na performativní element 

jsem zde v žádném případě nezamýšlela naznačit, že způsoby, jakým se tyto ženy presentují, 

jsou neautentické, pouze mi šlo o to, poukázat na to, že jsou situované a uskutečňované v 

sociální interakci. 

 I zde jsem vypozorovala určité shody (a naopak výjimky). Tak se ve vyprávění pěti 

žen (Parka, Mazanin, Marie, Naisa, Lena,) setkáváme s postavou ženy „bojovnice“, i když 

tato podoba sebepresentace není tak evidentní u všech těchto žen a nejvýrazněji vystupuje 

například v případě Parky a Marie "Ženou bojovnicí", zde rozumím silnou,emancipovanou 

ženu, která ví co chce, se vším si dokáže poradit  a kterou okolnosti přiměly k tomu, že o své 

štěstí musí bojovat. Mnohdy je tato podoba sebepresentace dávána do kontrastu s ženou 

slabou, kterou žena byla na začátku. Tuto podobu sebepresentace lze dle mého názoru 

nahlížet v souvislosti se stigmatizující společenským konstruktem, podle kterého jsou 

uprchlické ženy nahlížené jako slabé a nesamostatné. Podobně ve představení sama sebe, jako 

ženy aktivní a s mnoha zájmy, spatřovat jakousi snahu “preventivní” obrany proti stereotypu 

popisující uprchlické ženy jako pasivní.  

 Zajímavým zjištěním pro mě byla skutečnost, že v příbězích většiny těchto žen 

figuruje také snaha obhajovat své motivy útěku a volbu Belgie, jako cílové země. Domnívám 

se, že je to způsobeno tlakem, který v této otázce uprchlíci obecně, často pociťují, jak ze 

strany úřadů, tak ze strany většinové společnosti. V tomto obhajování svých uprchlických 
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motivů, které se pro tyto ženy často stává jakýmsi automatismem, něco co pokládají za 

přirozenou součást svého životního příběhu, lze tedy spatřovat reakci na společenskou situaci, 

ve které se nacházejí a další příklad toho, jak může být identita situována a uskutečněna v 

sociální interakci. 

 Několikrát se ve vyprávění těchto žen setkáváme také s positivní presentací své rodné 

země, jako země kde se dá dobře žít. Tak například Parka říká, že Irán je krásná země a že 

ačkoliv režim je trochu divný, neznamená to, že by se tam nedalo dobře žít. Podobně o Iránu 

mluví Nazanin, která kromě jiného upozorňuje i na to, že nikdo z její rodiny po odchodu z 

Iránu do jiné země netouží. Raiku , Marii a Naisu zase trápí, že lidé mají o zemích jejich 

původu, naprosto zkreslenou představu, vycházející z předpokladu, že všechny mimoevropské 

země jsou zaostalé. Snaha těchto žen o uvedení obrazu své země na pravou míru je z tohoto 

pohledu tedy naprosto pochopitelná Je obvyklé, že se lidé o zemích, ze kterých uprchlické 

ženy pocházejí, dozvídají prostřednictvím médií, které často produkují zkreslený a nepřesný 

obraz reality Skutečnost, že ženy ze země svého původu byly nuceny odejít, je dalším 

faktorem, který mnohé utvrzuje v jejich negativních představách, podobně jako skutečnost, že 

mnohé tyto ženy se do země svého původu nechtějí vrátit. I v tomto případě lze tedy hovořit o 

reakci na společenskou situaci. 

 S konstrukcí zcela positivního narativa se setkáváme pouze ve třech případech u 

Marie, Leny a Raiky. Mariina konstrukce positivní narativum plné optimismu a naděje i 

přesto, že ve skutečnosti vůbec takovou optimistkou není, vzbuzuje otázku, zda se zde (i 

v souvislosti s její sebepresentací jako rádkyně a konstrukcí narativa jako návodu) nemohlo 

jednat o snahu, jít “dobrým příkladem” a dodat kuráž jiným ženám i sobě.  Nebo jestli se 

takto, ať již vědomě či ne, Marie nebrání stereotypní představě, podle které jsou uprchlické 

ženy často nahlíženy jako nešťastné a depresivní.Podobně tak i Lenina konstrukce positivního 

a zároveň i velmi racionální narativum, nemusí vypovídat pouze o Lenině “pohodářské”a 

racionální povaze, ale může také znamenat snahu bránit se tomu být nahlížena jako 

depresivní, životem zlomená žena. Velmi positivní narativum konstruuje také Raika, která se 

vedle toho presentuje také jako dítě štěstěny. 

Ostatní příběhy nelze jednoznačně označit za čistě negativní ani za čistě positivní 

Například v narativu,které konstruuje Alena, se objevují, jak místa kde Alena dává prostor 

negativní kritice a líčením negativních pocitů a událostí, tak místa kdy jsou její hodnocení 

postoje naopak positivní a kdy vyjadřuje spokojenost a projevuje značný optimismus. 

Obdobná je situace i v případě ostatních žen. Jako spíš negativní svůj příběh konstruuje jediná 

žena, kterou je Naisa z Arménie. Naisa svůj příběh konstruuje spíše jako negativní Předpoklad 
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že se uprchlické ženy konstrukcí positivních narativ snaží vymanit z toho být nahlíženy jako 

slabé apod., se tedy nedá jednoznačně potvrdit ani vyvrátit.  

 

Ve své diplomové práci jsem se dále sledovala to, s jakými problémy se uprchlické ženy v 

Belgii setkávají a jak jim čelí. Zkrátka jestli si pro to, aby se dokázaly vypořádat s nelehkými 

situacemi, které život v nové zemi sebou přináší, vyvinuly určité „strategie přežití (Oishi, 

2004) a jaké to jsou. 

Problémy se kterými se ženy, se kterými jsem hovořila setkávají se v mnohém 

podobají. Jako hlavní  lze označit problémy spojené s vyřizováním žádosti o azyl, problémy 

vyplývající z pobytu v azylovém řízení, hledání vhodného bydlení a zaměstnání a s tím 

spojený problém s uznáním praxe a získaných diplomů, ztráta podpůrné vztahové a sociální 

sítě, starost o děti týkající se zejména matek samoživitelek, Dále pak také, problémy 

související se snahou o integraci do nového prostředí jako je počáteční neznalost  jazyka, 

navazování nových přátelských kontaktů, zvykání si na změny v počasí, stavy deprese, stesk 

po rodině,  apod.,konflikty v partnerském vztahu a problémy pramenící z diskriminace a 

nespravedlivého posuzování z pohledu stereotypů.  

Podobné jako problémy se kterými se ženy se kterými jsem hovořila, musely potýkat, 

jsou také strategie, které volí, aby se s nimi co nejlépe. vypořádaly Tak většina žen za velmi 

důležité, ne-li nejdůležitější považuje co nejrychlejší ovládnutí holandského jazyka, 

vyhledávání kontaktů s okolím, navazování přátelských vztahů, provozování co nejvíce 

aktivit, atd. Mnohé ženy také upozorňují na to, že je třeba být silný, bojovat za sebe a za svá 

práva, „nedat se“, nenechat si líbit nespravedlnost a bránit se urážkám.  Za strategii přežití, lze 

možná označit také držení si odstupu od určitých věcí, a "mlčení" o některých citlivých 

tématech, které se projevili hlavně u Naisy , Raiky ale například i u Nazanin. ¨ 

Jako výjimka mezi ostatními ženami zde působí Lena, která opakovaně tvrdí, že nic 

nedělá problém a nic jí nevadí. Lze se ale domnívat, že právě tento její postoj “nic si 

nepřipouštět a společně s vytvoření si vlastního "běloruského" světa a držení si odstupu od 

belgické většiny, nemusíme vnímat pouze jako projev Leniny racionální pohodářské povahy, 

ale právě jako jednu ze strategií přežití.  

Překvapením pro mě bylo zjištění, že jako za jeden z hlavních problémů stojící v cestě 

jejich integrace do společnosti a působící jim nepříjemnosti, téměř všechny ženy považují 

neinformovanost ze strany belgické veřejnosti o zemích jejich původu a existenci předsudků a 

mylných představ z toho plynoucích.  



 171 

Zajímavým zjištěním pro mě bylo,když jsem si uvědomila, že ženy se kterými jsme 

hovořila tyto strategie často zdůrazňovaly patrně díky mé postavě jako výzkumníka. Osobně 

jsem se totiž nacházela v obdobné (i když ne tak složité) pozici jako kdysi tyto ženy. V Belgii 

jsem byla nová, už šest měsíců jsem čekala na vyřízení své „bílé karty“, a pracovního 

povolení, téměř nikoho jsem neznala a potýkala jsem se s problémy s dialektem a steskem po 

své rodině a přátelích.  Tendence těchto žen neustále zdůraznovat  co je třeba dělat, aby to 

člověk všechno zvládl, často dle mého názoru pramenily z jejich upřímné snahy mě podpořit a 

poskytnout mi mateřskou radu. V této souvislosti bych ráda upozornila zejména na Mariino 

vyprávění, která své narativum v mnohém konstruuje jako jakési poučení a návod, který má 

pomoci jiným ženám nacházejícím se  v obdobné životní situaci. Domnívám se, tuto věc lze  

uvést jako příklad toho, jak jsou příběhy a identity produkovány a představovány nejen pro 

obecenstvo ale také obecenstvem. 

Dále jsem sledovala také toho, jestli se mezi již zmíněnými problémy, jmenované 

mými repondentkami objevily také některé, které lze označit, jako žensky specifické, tak jak 

je definuje současná literatura.  Ze sedmi žen na žensky specifické problémy ve své vyprávění 

upozornily čtyři z nich. Vzhledem k tomu, že jsem jim v této souvislosti nepoložila žádnou 

konkrétní otázku, neznamená to, že ostatní se s nimi nesetkaly, ale pouze že nepovažovaly za 

nutné se o tom zmínit, nebo že se záměrně z nějakých důvodů tomuto tématu vyhnuly. Mezi 

jmenované žensky specifické problémy, patří ve vyprávění těchto žen problémy tyto. 

Za prvé se jedná o problémy spojené se samotným útěkem. Na ty ve svém vyprávění 

upozorňuje Parka, která vypráví jak se jako samotná žena s dítětem neustále cítila 

v ohrožení.? Za druhé jsou to žensky specifické problémy související s pobytem v přijímacím 

středisku. O těch hovoří Parka a Nazanin. Parka, zmiňuje nebezpečí úrazu u dětí, nedostatek 

soukromí a strach z mužských obyvatel centra. Nazanin, tento strach sdílí a kromě na 

nedostatek soukromí upozorňuje také na nedostatek hygieny. Za třetí dvě ženy, Lena a 

Nazanin, hovoří také o změnách, ke kterým došlo v jejich partnerském vztahu. Nazanino 

vyprávění vypovídá o napětí v partnerském vztahu, způsobené odpadnutím podpůrné sociální 

a rodinné (vztahové) a manželovou neochotou přizpůsobit se nové situaci, které nakonec 

vedlo k rozpadu jejich svazku. Lena hovoří o změně tradičních ženským a mužských rolí ke 

které může v důsledku migrace dojít, a která v jejím případě vedla spíše k jejímu užitku.  

Na další problém v literatuře nejmenovaný, ale na který jsem při své narazila, se týká 

uprchlických žen v jejich roli matky. Jedna žena, Parka jako důvod jejího útěku uvádí starost 

o budoucnost svých synů a říká, že  nebýt jich Irán by pravděpodobně neopustila. Nazanin, 

zase jako jeden z hlavních důvodů proč se rozhodla po svém odchodu do Iránu vrátit zpět do 
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Belgie, uvádí nemoc svých dětí pramenící ze stesku po Belgii. Podobně další čtyři ženy, 

Naisa, Nazanin, Parka a Marie jako hlavní důvod toho, proč už by se nechtěly vrátit do své 

rodné země, uvádí skutečnost, že jejich děti za svůj domov považují Belgii. Aniž bych se 

pokoušela o nějak generalizace, myslím, že zde mohu říci, že objevení se některých 

genderspecifických problému v příbězích žen se kterém jsem hovořila, ukazují na 

opodstatněnost současného zájmu věnovanému tomuto tématu v souvislosti se studiem 

migrace.  

 Na závěr bych ještě ráda dodala, že můj vědecký příběh vzniklý tím, že jsem se 

pustila do dialogu se subjekty mého výzkumu, je podobně, jako každý jiný vědecký příběh, 

příběhem částečným a situovaným. Jsem silně přesvědčena, že „pravdivý“ příběh, který je 

vyprávěn v jeden určitý moment, z jedné určité správné výzkumné posice neexistuje. Cesta, 

kterou jsem zvolila já, není cestou jedinou, ale mohla jsem díky ní postihnout věci, které by 

mi v jiném případě, pravděpodobně unikly.62 Je nutné zde ale dodat, že narativní metoda, 

kterou jsem uplatnila ve své práci, je metodou, kladoucí na výzkumníka (pokud se ji chcete 

dělat dobře) obrovské nároky. Ten se totiž nesmí ztratit v  jedinečnosti, příběhu, musí vědět, 

kdy je třeba poslouchat a zároveň se musí otevřít případným překvapením, zvratům, které jsou 

doporučovány respondentem. Musí být schopen držet se vlastní linii hledání odpovědí na 

položené výzkumné otázky a přesto se starat o to, aby dotazovanou osobu nechal vyniknout.  

Můžu proto jen doufat, že se mi to alespoň zčásti podařilo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Toto jsem si uvědomila například, když jsem pročítala a analyzovala vyprávění Marie.V tomto vyprávění se 
totiž ukazuje jedna zajímavá věc. Myslím, že každému je celkem jasné,jak důležitou roli v integraci do nové 
solečnosti hraje role jazyka .Z dobrého výzkumu provedeného jimou metodou, by jsme se možná dozvěděli, 
kolik žen pokládá znalost jazyka za stěžejní, jaká je jejich jazyková úroven atp.,ale už bysme se nedozvěděly ,jak 
skutečně důležitou roli v životě některých jedinců jazyk může zaujímat ,a jaké důsledky pro ně může mít to, 
když jsou nuceni odejít do země, jejíž jazyk patrně nikdy tak dokonale ,jako ten svůj rodný, ovládat nebudou. 
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 Rozhovory 

PARKA 

 

Představení se – synové 

P:No,              takže, ee,já jsem z Iránu a bydlím skoro dvacet let v Belgii, 

mám dva syny a oba dva tady vystudovali,  

můj nejstarší syn, takže,he, nejdřív chemii,studoval a vystudoval  

v College v Kleine Seminaire, byl první rok, první z celé  třídy, pochválen 

od pana starosty,  a můj poslední syn pracuje u armády-M.-voják z povolání ale teď ještě 

studuje dál,  management a ochrana vlastnictví      

 

Představení se – o sobě, vzdělání a zaměstnání 

P: no a, mě samotné je x let ( 50-60) let, a    dříve jsem měla  

také měla jsem kadeřnictví v Iránu mé zemi,  

ale tady,ee  

také mám studia, ze školy,normálně mám diplom z ekonomie,  

dále jsem studovala také,na kadeřnici a kosmetičku, 

a teď momentálně co jsem tady,nemám práci, no a 

 

Rodina 

.no,nemám tady žádnou rodinu, jenom mé dva syny, ale mám hodně  

kontaktů, telefonem, dopisy, a také jednou jsem byla v Iránu na návštěvě u rodiny,    

ještě jednou to udělám, 

ale teď momentálně ne,nejde to, protože moje zvířátko, (“””)to je fakt, no, 

  protože staré a no,  

 

Irán – Belgie, domov 

ale cítím se tady dobře, stalo se moje země … 

 to je Irán se stalo mojí rodnou zemí, a Belgie to je moje země, he, 

taky mám trochu, když někdo, mluví něco proti Belgičanům, 

 nemůžu to snášet, vlastně moje země, mám trochu, cítím že moje země, 

 přeci jen, …ale na druhé straně, tady v Belgii to je dobré a dobří lidé,ale ne všichni,  
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občas cítíš přesto po tolika letech, cítíš  přeci jen, nejsi odsud, cítíš to ,he, no a, ale to  

si nesmíš připustit, já to nedělám, přesto, 

 

stesk po domově a deprese (negativní vzpomínky na začátky v Belgii:L) 

a no ještě….bydlela jsem v bytě v M. a z M do centra R.,  

mám hodně kamarádek také, Iráčanek  také,  

já snažit se, vždycky kontakt, a pořád být zaměstnaná, jinak to nejde, he, 

 někdy jsou dny kdy je ti smutno nebo seš depresivní, stýská se ti po tvé rodině, 

 například teď, teď je zrovna 21 :3., 21 březen byl Nový rok u nás v Iránu, začátek jara,  

a tam je svátek, -oslavy, dva týdny prázdniny pro děti , 

 a ty jsi tu sama, každý rok, se staneš, jsi depresivní, 

a moje narozeniny, jsou taky 21,. 3., no, dostala jsem hodně  

pohledů od mého bratra, nebo telefonáty, a tak, 

v takových okamžicích se cítíš, no necítíš se dobře,  

ale nejsem takový člověk, který hned si to přizná, myslíš si, zítra je  

taky den, musíš trochu, 

A: Být silný.. 

P: no, to musíš vid? jinak, na začátku , 

no, víc než dvanáct let, dřív já jsem bydlela v L.,L., obec mezi M. a R. , 

L.,ee super.., Euroschop, víš kde je Euroschop? 

A: jo,jo 

 

z velkoměsta do maloměsta – psychosomatické potíže 

P: trošku dál od Euroschopu, doleva do D.,doprava do L., malá obec, já jsem , jsem  

člověk z Teheránu, hlavní město Iránu, mám auto, tak v Teheránu, takové velké město,  

Teherán je juiste celá Belgie je Teherán, řídila jsem tam, no ale vidíš-kijk, z Teheránu  

přijdeš do malé obce, byla jsem ze začátku, byla jsem fakt opravdu depresivní, dostala  

jsem astma, ale bylo to, všichni doktoři ,nebylo to nic, to bylo všechno normálně,ee, to  

od ee, jak to je .. 

A: Psychický? 

 

Astma 

P: Psychický,no, musela jsem od astma, no všechno, musela jsem nosit sprej,jinak, he,  

to, to bylo opravdu,jinak, goh, ale všechny fotky všechno, podívej Parko nemáš nic, 
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 nic, to od nervů mému nejstaršímu bylo 10 let, mě bylo 38, také mladá, a všechno  

opustit, to bolí vid, a jiná kultura, jiný jazyk, všechno, 

 a my jsme tam byli první nebo druhý týden, ale spali jsme společně v jedné místnosti, 

 já bála se –benauwd, nemám muže sebou, 

 trošku manikúra, trošku manikúrovat, jo, jo, a pak, to bylo osmdesátý sedmý mi přišli  

jsme sem, a můj bratr mezitím byl na návštěvě u mě z Iránu,  

a on říkal “ já nemůžu uvěřit tomu ,Parko, že ty tady zůstala v tak malé obci “ 

 a já říkám “ no, to tak musí být “,vid” trošku kontroly,  

pro mě bylo fakt těžké, fakt, fakt, , no ale co, to už se stala,no  

takže  to je z dřívějška, mám hodně vzpomínek, špatných, 

 

nepříjemné začátky z uprchlického tábora  P.Ch. 

když jsem tady přijít, byla jsem, ale na začátku když přijdeš do Z., musíš do sklepa,  

mám na mysli, velký sklep, a tolik lidí tam, Iránčani, a jiné národnosti také, 

 a mi jsme tam byli, skoro týden, nesmíš ven,  

no, já spala s děckem na kanapi, nemohla jsem spát,  

děti a no, musíš zůstat tam, potom Iráčani měli normálně,  

P.CH., nesmíš tam přijít, a tam , 

 

nemoc syna-strach o život 

tam , tak začala mizérie, 

 a můj malý syn, od druhého týdne byl tam opravdu nemocný,  

celé tělo, takové malé bílé fleky 

A: Ano? 

P: Ano, 40 stupňů horečky, opravdu,  

no, každej tam smí dovnitř do tábora, nepodívají se nejdřív na ,  

žádná prohlídka, a všechny nemoci sebou,  

 

strach o život-ohrožení života druhého syna 

a můj starší syn také, opravdu mělo štěstí,  

no, tak, na chodbě, viděla jsem, děti , no pět, šest  let, 

 hrají si s kapsle, s požárnickou kapsle, no, to je nebezpečný vid, já to vzít sebou  

do pokoje a pak zpátky, on si myslel já to vezmu sebou do pokoje, ale nepodívat se  

vid, ale de uzávěrka byla rozbitá  a v našem pokoji otevřela se a všechno takhle (  
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gesto”do očí”) , takhle , jeho oči vid, ale mít štěstí, , byli to oči, 

 a musela jsem s ním jít, během toho,  

ten večer nikdy nezapomenu,ten večer moje vlasy zbělali, dále na kliniku,  

trochu vyčistit, jedno bylo dobré a druhé možná trochu mín vidět,  

ale štěstí, děťátko bylo v pořádku, štěstí, ale už to je pryč,ale čím víc , 

 

Petit Chateua – strach o život svůj 

jo, jo Petit Chateau, mi spíme spolu, se žlutými nebo černými, všichni, všechno,  

nemůžu spát, já, já, mě bylo taky X let(30-45), měla jsem strach, 

 spala jsem v saku, s botama,  

každou chvíli, no, proto, mi by jsme neměli trochu kuráže, já nikdo to neudělám,  

ale já jsem byla poslední v mé rodině, 

 každý říká, Parka, já nikdy, nikdy, nemyslet si o tobě,  

tolik jsi toho zažila, a tak daleko se dvěma dětma, to jsem neočekával od tebe,  

tys byla poslední z rodiny, rozumíš? 

A: Nejmladší? 

P: Ano, nejmladší 

A: A oni si nemysleli, že to všechno dokážeš? .  

P: ne, nee, nee, já si taky nemyslela, no a můj bratr říká, Parka, ty musíš napsat knížku, no, 

opravdu, od mém odchodu s Iránu do Belgie, 

začátky v L.- první setkání s rasismem- strach o život ,příhoda 1 “mrtví ptáčci” 

v L. jsem byla skoro šest měsíců, byli jsme v L., zvonek u vchodových dveří, ne, ee, 

Mohan, “ ne nechoď se dívat”,  

“Co je “ “ ne,ne,ne, nechoď se dívat” 

říkám no, zavolala jsem sociální asistentce, zavolat sociální asistentce,  
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a sociální asistentka zavolat policii, byla , byli jsme tam v L. , to bylo dvě rodiny, já se 

dvěma syny dole a nahoře paní, také z Iránu, se  

dvěma dívkami, a bylo nás šest  

a na mých vchodových dveřích šest ptáčků s drátama  s řetězem, 

 tak řetěz (ukazuje kolem krku) měli na sobě, a bylo to šest vid, 

 bylo to od malého do největšího, ,aby řekli, od malého do největšího,  

no..., to bylo to  a Josie říká, podívej Parka, tohle je L. , žádní rasisti v L. 

 , ty jsou z K. nebo tak nějak, no a  

týden ochranka se chodila dívat , no ale, přesto, s takovými věcmi   

v noci spát sama, dvě děti ochraňovat, to bylo těžké, to byli věci.., 

 já jsem toho hodně zažila, hodně, tak malé, tak velké, cítíš že  

, no tak, pořád ještě , ještě  

 

Rasismus  xenofobie i dnes – narativum č.2 “paní a místo v kavárně 

v R. někdy také ,vid, ne nemyslím tak hrozně, ale například , jdu se trochu projít, na  

kafe, někam dovnitř, na trochu kafe, často, no, všechny stoly byly obsazené, já jsem  

řekla, no madam, sednout, čtyři stoly, sama, říkám madam můžu tady, ne ,jo, já se  

podívám říkám si , no je tam stůl s šesti židlema, já jdu hned tam, vypiju si kafe a jsem  

pryč,vid, a pak když jsem si vypila kafe zůstal jsem sedět vid, a pani vypila kafe a  

zvedla se aby  pryč , ale já nebudu, já hned k ní, , no a pak, říkám, podívejte, nemůžu,  

proč neřeknete, že si sem nemůžu sednout, já vás neznám že,naopak, e tak se dívala,  

takové malé věci, necítím to vždycky ale někdy, takhle, ale já se nikdy nepodám,-ga  
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niet doirect toegeven-nikdy se hned nedám , nikdy, nikdy, jinak to nejde 

A: takže proti tomu bojuješ 
 
Život jako boj, život pro syny 
 
P: jo,jo, vid, vždycky, 

 jinak to nejde, jinak už jsem desetkrát spáchala sebevraždu,  

nebo hloupý věci dělala, nejsi jenom pro sebe vid, pro své děti,  

ještě pořád oni mají jenom mamu tady, žádného strýce, tetu, nebo dědečka, 

vždycky mama,mama, jsme ve třech, to je všechno, vid, jen tak,  

oni jsou to dobrý kluci, oba dva, charakterově, starají se o mě, o všechno,  

no a já jsem taky celý svůj život pro oba,  

normálně můj nejstarší musel do války, v Iránu od 14 let chlapci od 14 let musí každý rok 

na měsíc do války(na frontu) 

A: Od 14 let? 

 

Důvody k odchodu z Iránu- záchrana syna před nástupem na frontu, před smrtí., Belgie=náhodná 

volba 

P: Od 14 let, jeden rok, jeden měsíc za rok, řekni, to není nic pro mě, mám, moje  

kamarádky taky byla v Německu, no Parko podívej se Muhann může přijít sem bez  

víza, od 14 let nemusíš mít vízum když chceš jít do Německa, ja ihned můj pas  

Muhanovy zvlášť, a lístek pro Muhana a poslat do Německa samotného, já, a pak já a 

Saidem 

čekali jsme na vízum a mezitím mezi Iránem a Německem trochu hádky, nebo co, nevím  

co politika, a ambasáda v Německu pro Irán zavřená na měsíc nebo dva, no co mám  

dělat, a náhodou někoho jsem potkala, který říká : paní podívejte, já můžu dostat  

vízum do Belgie a odtamtud to to není daleko do Německa, ---mi jsme nevěděli Belgie?,  

půjdete do Belgie a odtamtud to není daleko do Německa, to pak můžete autem a tak,  

kde je Belgie, no Belgie, no jediné co bylo známé o Belgii, byl cukr z Belgie, to je 

 všechno, nevěděla jsem jaký jazyk, opravdu, mi jsem sem přišli já a Said sem do tábora,  

Chateau a později, no hodně jsem slyšela , že v Německu to je hodně rasistů a tak, och  

ano, a můj syn se ptal:”mami co budeš dělat?” Říkám, podívej, Muhann radši přijít sem  

ke mě, a Muhann přišel k nám, a ehm, tak, a spolu, no, a no, ještě vyprávět? 

A: Ano, pokračuj 

P: No, to je... 
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Vlastně to byla náhoda, Belgie 

P:  ano, a moje sestra v Americe, já si myslela do Německa a potom možná za mojí  

sestrou do Fénixu, ale podívej, zůstávám-jsem  ale ještě pořád tady v Belgii, ano  

náhodou, musím říct, Belgie není také, takové, mi jsme museli trekken-táhnout z  

Iránu přes Turecko, dvoj, trojnásobek normální ceny, hodně jsem zaplatila,všechny moje  

peníze, no na zaplacení lístku, dolary,na tam a tam 

A: A jaké byly první dojmy? 

 

Další zážitky z tábora, smrt 

P: Dojmy, nejprve mi přišli sem večer, a večer všude jasno a no řekni to je      

 hezké,krásné vid večer, 

ale potom  Z. a tam ve sklepě, hodně lidí, policie každý den chodila  

ráno s listinama, “zpátky”,vrátit zpátky, hodně mladých lidí žiletka, a jiní mladí 

 skákali z okna ven, a proto přišli to, do, jak se tomu říká, od Spojené národy , 

 mi jsme to slyšeli, že, nikdo o tom nevěděl, že tolik lidí ve sklepě,  

oni přišli a ukázali to v televizi, 

a dřív byl Ministr vnitra byl ministr Paule, příjmení nevím, 

 on přišel tam, 

 zrovna v ten samý den , no, policie každý den přišla tam a ptali se  

, no ten a ten, jít s náma nahoru,  

nahoře tam byl transit do Z. ,když transit odjel, tady byli malé dveře,    

 jedny pro policii jedny pro nás, pro všechny cizince tam, oni to zavřeli sklem,  

 a pak , tam ležet, dvě židle, a ráno policie přijde aby dva lidi aby vzala nahoru  

pro dovnitř, pro interview, 

 a přišli za mnou, já a P. , P bylo sedm let, a tam, no, židle,  

od 8 hodin, 8 hodin, 8, hodin, 10 hodin, 11 hodin, malý klučík, musí na záchod 

A: A  tak dlouho trvalo to interview? 

P: Ne, mi zůstat sedět dokud neřeknou pojďte dál , 

a všichni říkali skleněný pokoj, to je tam známé vid ,”skleněný pokoj 

”, a ten samý den , choh, tolik lidí přišlo s policií,  

jít dál, jít dál, pro to jít do sklepa,vid 

,ale viděl mě a ze zadu ode dveří , 

přichází ke mě a ptá se “ mluvíte francouzsky?” 

já říkám: “ Ne,mluvím trošku anglicky,  
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a no, ptá se od kdy jste tady,”, “no, od 8 hodin nebo tak 

” “Jedla jste něco?”, “Ne”, “ A ten maličký také ne? 

”, nic, nic, žádné kafe, cola, nic a bylo půl dvanáctý, ještě ne ještě musíte čekat, 

a ihned na..godh,no ve sklepě spaní na zemi vid, tam není žádná postel vid,  

jeden tam jeden tam,   a ihned za den nebo dva, oni přinesli postele od vojáků,  

vojenské postele, sklapovací prostěradla a přikrývky, to a ono, trošku,  

no ale bylo to náročné, bylo to velmi náročné,  

a teď trošku klid, jsem trochu, děti dobře studují,  

nedělají nic špatného, ne odejít nebo tak, myslím špatné věci, a M. teď má taky  

přítelkyni, a taky dobrá dívka, no, belgická dívka 

A: Tvůj syn má přítelkyni 

P: Ano, můj starší je také dobrý,  

P.ještě ne,já jsem spokojená taky, já mám taky přítele 

A: Ano? 
: Ano, také Belgičana, skoro tři , čtyři roky,klidný , normálně můj typ,?můj otec 

a měla jsi velkou rodinu? 

P: jo,jo, mi jsme byli velká rodina, a můj nejstarší bratr už také zemřel, je nás te 

pět,ne, tři, tři , dříve to bylo šest, opravdu dříve to bylo sedm 

měla jsem ještě jednu   sestru, 

ale byla jsem mladá, když zemřela 

ale teď, no jsme dvě sestry a tři bratři 

já jsem 176.nejmladší z rodiny, a moje starší sestra a starší bratr 

Ano, měla jsem se rozhodnout sama, no, v r,1987 jsem utekla 

 v 86 jsem se rozvedla s manželem, mojim exmanželem 

 a nevěděla jsem to, nikdy jsem neutekla 

 byla jsem nejmladší z rodiny 

každý se o mě staral, a vždy u mé sestřičky 

a, bylo jsem těhotná s mým druhým děťátkem, moje maminka zemřela 

, a no, byla jsem ještě tak mladá 13 nebo 14 a můj tatínek zemřel, 

mladá, to bylo když jsem čekala P., dva měsíce a 

moje maminka zemřela, byla jsem úplně sama 

no, maminka a tatínek nebyly, byla jsem sama 

ale měla jsem byt, auto, práci, byla jsem v pohodě, děti do školy 
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no ale začne válka no a tak, Chomejni , to bylo těžké vid 

válka, ,říká můj syn Muhann :” Já nikdy nebudu pro Chomejního” 

a M. jednou přišel ze školy, říká, například “ David nepřišel” a Mohan “a proč?” 

moji synové ne, moji synové ne, 

, a tak nejdřív Mohan odešel, 

a tam, všechno můj nábytek, všechno levněji, levněji než byla cena 

pryč, muselo to tak být, ale musíme pryč, všechno jsme prodali, 

nejdřív byt jsem prodala 

Cesta do Belgie,pašerák, rozprodání majetku 

 

      A: a všechny ty peníze jsi utratila, aby jsi se sem dostala? 

P: Ano, musela, přišla jsem sem, no, měla jsem taky u sebe dolary, zaplatila jsem za 

vízum pro syna, a pak do Belgie taky jsem musela platit,  

měla jsem hodně marek z Německa u sebe, a dolary také,ale nejdřív M.pryč,  

nemyslela jsem si , tady, a to samé, dál ,jako krabičky cigaret, všechno pryč,  

mám dlouhý zapalovač zlaté barvy, byl to opravdu pěkný, šestý den cigarety ,  

všechno pryč, to jsem si nepomyslela, goh, teď musím dávat pozor na své dolary,  

všechno velké, pokoj, jídlo, u nás to neexistuje, když jdeš na cestu ,tam, taky si můžeš vzít 

všechno sebou,  

a potom jsem si své dolary vždycky dávala sem, vždycky, 

 moje dolary také pryč a co budu dělat, tam v Chateau, mladá a sama, sama, co mám dělat, 

někdy jsem neměla peníze abych mohla volat rodině, ne iránské, jiné,  

a co musím dělat pro trošku málo franků, 

například za 50 franků nebo za 100 franků, všechny záchody umýt za 100 franků, 

 bez peněz to nejde, a poté co vzali moje marky, nemám peníze, 

 musím s dvěma dětičkama, tři měsíce, a tak, 

 vidíš, v Iránu, v Iránu mám peníze, moji synové musí pryč  

a potom, nemůžu tam moje syny samotné, nemůžu  

 

Důvody k odchodu 

A: Kdybys neměla děti tak by jsi neodešla? 

P: Ano jistě, kdyby nebyla válka zůstanu tam, ale před válkou utekla, 

jinak, mám tam svojí práci, svojí rodinu, je to vaše vlastní země, proč by jsi odcházela, 

 no režim, to je trošku divný, ale já nejsem takový člověk, abych jen tak šla do kasina,  
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ale tolik lidí tam ještě žije, dá se tam žít, vid,  

jo režim ,musíš mít trochu úctu, se šálou chodit ven a tak, to není tak hrozné ,  

pro režim, já taky nejsem v politice, proti režimu nebo tak,  

a moje práce, můj salon, byl blízko mého bytu, 

 jenom kvůli válce, Mohan, jinak tam zůstanu,nelituju toho příchodu sem, 

 ale někdy, někdy lituju, protože teď děti jsou velké, a pryč, a ty jsi sama, rozumíš? 

 

Důvody proč se nevrátí 

A: Ale nevrátila by ses? 

P: Natrvalo ne, nemůžu (nejde to) vid, například teď, nejmladší P. neumí číst a psát, 

 umí trochu persky mluvit, náš jazyk je perština že, umí trochu, ale číst a psát ne 

A: Oni chtějí radši zůstat tady? 

P: Jo,jo, můj nejstarší, jo P:, ale stejně, musí všechno, musí všechno sám psát dopisy, 

musím sama psát dopisy  sestře, někdy nějaké slovíčko váhám, to písmeno nebo tohle 

písmeno, mi máme například tři různá t, no, jaké t, to je.., je to nebo to, no někdy váhám, 

vid, no to je gramatika, vid, s jazykem, no a, to je fakt, já jsem četla perské knihy, no 

ale,pak normálně, nemůžu zpátky na pořád, ne, na návštěvu to jo, ale napořád ne,  

můj život tady nebo tam, vid,  

můj život to jsou děti, děti tady, ožení se , a já budu se muset starat o vnoučátka, vid, 

 a doufám, že to budou holčičky, 

 no a podívej se, můj život tady,vid, nebo tam,  

můj život to jdou děti, děti, no a podívej se můj život,  

tady nebo tam, na návštěvu,nebo moje rodina, to je všechno,no,ne už ne 

 

----přerušení 

 

Holandština- jazyk 

A: Bylo pro tebe těžké naučit se holandsky? 
 
P: Ano, na začátku to pro mě bylo hodně těžké 
 
A: Mluvila jsi trošku anglicky, 
 
P: Ano, ano, náš jazyk, druhý jazyk v Iránu byla angličtina 
 
A: A perština první? 
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P: Ano, farsi nebo farsi to je top samé, 

 já jsem skoro dva roky chodila do Izegemu na hodiny holandštiny, 

 byli jsem malá, no ne taková třída,no dřív, před dvaceti lety, L. nebyl tak, cizí, 

 nebo jak se to řekne, ne tolik cizinců, teď, 

 teď, mají hodně šancí, dřív nebylo nic, dřív tu bylo, teď na jídlo, produkty vid, 

všechno je k dostání v obchodu, iránské,  

před dvaceti lety, nebylo nic vid, když budka, telefonní budka,  

 tolik co volají do ciziny, tak levné vid, dřív to nebylo, vid, za nás,  

já, m. a P., jsme tři černí v L..celý L. nás zná, a řidič autobusu, vid, 

moje kamarádka říká, když se zeptáš řidiče, řekneš to je černá paní,  

no, to je, řekne, maminka P., nebo maminka  M.,  

no dva roky jsem chodila na lekce tam, lekce holandštiny,  

ale každý den ne, vid, no tři dny v týdnu, ne moc od 8.30 do 11.30,to je všechno, 

 no hodně kontaktu s vidma, trochu dialekt se naučit  znát, od poslechu vid, to je těžký vid, 

no ale,no bylo těžké naučit se to, bylo to těžké 

 
A: Perština je tedy tvůj mateřský jazyk,který umíš nejlépe 
 
P: Ano to je můj mateřský jazyk 

 
 
Jazyk kterým hovoří se syny 

A se syny mluvíš persky 

P: ano, s P. trošku obojí vid, někdy persky někdy holandsky, M. ne, M. mluví persky, M. 

ten starší,no, M. bylo 16 let, tehdy, on mluví dobře persky a s P., ano, ale pro P. když se 

něco zeptám v mém jazyce, P. nemůže hned, musí se trochu zamyslet,jak to otočit,no P. 

vždycky s perštinou, musím sekundu počkat na perštinu, řekne, ale holandština to je 

perfektní, když se baví po telefonu tak tolik dialektu, já tomu nerozumím, ale P. ano, vid 

 

Mateřský jazyk synů-vlámština 

A: Takže pro něho je holandština jeho mateřským jazykem? 

P: ano, to je jeho mateřská řeč no a tak to je 

 

Papíry 
A trvalo to dlouho, než jsi dostala papíry? 
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P. Byla jsem v Ch., tři měsíce, deset dní, přijdu domů, po měsíci nebo dvou, dostala jsem 

oranžovou kartu, a po letech to byla bílá karta,  

dříve to bylo totálně jiné, no a pak po letech byla bílá karta, bylo ,každý rok, každý rok to 

je, byla s  bílou kartou dokonce v Jugoslávii na prázdninách, sama vid, a pak, můžeš kartu 

na pět let, dostaneš žlutou kartu, atak dále, pět let, a když máš pět let, když tři roky uběhli 

od toho, zažádáš o belgický pas, a no, já jsem celkem, na můj belgický pas  

,já jsem deset let čekala, na můj belgický pas,  

ale teď,když tři roky uplynou, můžeš hned zažádat o belgický pas, 

 ,ale u nás, bylo, musíš nejdřív oranžovou, bílou, a pak pět let , tři roky uplynou, zažádat, 

ale například můj syn M. ne, M. ihned zažádal o belgický pas, M. byl první, a pak já, P. byl 

druhý a pak já, musela jsem trošku víc čekat na mojí kartu,  

ale, nikdy jsem nezažila mizérii, nikdy, nikdy, ne, nikdy, 

 udělali jedno interwiev v Ch., a to je všechno, to je všechno,  

no, v naší době, to bylo jiné, když jsem, 

 no, ano, já jsem nikdy nelhala, utekla jsem před válkou a byla válka,  

nikdy bych neodešla, a proč taky, měla jsem, ano Irán je bílá země Irán je krásný 

 

Irán 

A: Krásná příroda 

P:krásná příroda,všechno,nafta, koberce, a všechno, v dobách šáha tolik turistů tam 

přicházelo, já mám, Irán je krásný, opravdu krásný, ale škoda ten režim, musíš mít trochu 

respektu, jinak je krásný k vidění, to je.., já jsem ještě všechno, celý Irán, neviděla.. 

A: Ne? 

P: ne, celý Irán je veliký vid, Teherán, Teherán samotný je velký jak celá Belgie 

A: A kolik má obyvatel? 

P: hodně, já nevím, od Teheránu vše ze severu na jih to je jako odtud do Arden, nebo 

nevím,na konec Belgie, když musím za svou sestrou ,jedna dvě hodiny v autě, Teherán je 

veliký vid, ale,ee,co jsem to chtěla... 

A: já taky nevím, no tak já se zeptám, co tvůj přítel ,už byl v Iránu? 

P: Ne, H., H.ještě ne, jsme spolu,no nebydlíme spolu vid, ale no maminka, starat se o 

maminku, nee,ještě ne, no, já ráda bych,aby se mnou,ale ještě ne, ještě ne, trochu počkat, 

není to těžké jet,když bude chtít jet, tak si musí zažádat o vízum, já ne vid, já mám iránský 

pas, mám dvě národnosti teď, iránskou a belgickou 

A: Takže jen mít dost peněz 
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Důvody proč ještě nebyl na prázdninách v Iránu 

P. No peníze, to není problém, problém je opravdu s Jessie, no a já si říkám , 

 do Iránu to nejde jen tak na dva týdny vid, určitě minimálně dva měsíce, 

 a to je ,mám strach podívej teď zrovna od pátku už nejí, všechno jídlo co ráno dám večer 

vyhodím do koše, no já nevím, dva ,tři roky, je starý vid, mám strach, že když odjedu, že 

něco bude a já tady nebudu, 

někteří lidé se smějí a říkají, Parko  tvého pejska za rodinu,  

já říkám ,no, to malý bylo každý rok u mě doteďka,  

jezdím každý rok, každý rok jezdím do Španělska, 

 tenhle rok taky, deset dnů v měsíci, a deset dní ho dám k M. ,protože u P., P.musí dělat 

noční, ale M.ano, na deset dní k M.,a když se vrátím, první dva dny nepodívá se na mě, a 

M., vždycky říká,mami první dva dny u mě nejedl, vid, a když je za mnou a já řeknu Jessie, 

nepodívá se na mě  a hned nahoru,neodjedu, to je daleko vid, a já jsem tu upoutaná 

,neodejdu, to je daleko vid, neodjedu, P.řekne ,mami Jessie není v pořádku, 

A: Litovala by jsi toho 

P: trošku počkat vid, rok nebo dva, uvidíme,ale zvířátko to je hodně lásky, hodně od 

zvířátka a lidi nejsou všichni stejní,hodně lidí má dvě tváře, a tak 

A: A když si na něj hodná tak to vrací 

 

Zaměstnání- práce v Belgii, příběhy o diskriminaci a rasismu 

A: no a co práce,jak to máš s prací? 

P: Nikdy jsem nepracovala tady, trochu tu a tam, ale ne opravdově, 

 ale byla jsem v college v L., a na začátku, P. vedle mýho domu byla škola, 

 P.bylo taky sedm let a odpoledne chodili na oběd domů a já neměla auto vid,  

no v Iránu ano vid, 

 ale tam ne na začátku, neměla jsem peníze na to koupit si auto vid,  

musela jsem pěšky do Huis Maria  pro příspěvky-commisie,no  

akorát svou práci si udělat doma, postarat se o děti vid, to není oec, to není nic vid, 

A: hmm 

P: No , tak, ale skutečně, zeptej se Josie,  

podívej, minulý týden byla Josie tady, Josie je sociální asistentka v L.,  

mi máme takový přátelský vztah, někdy ,občas sem přijde,  

ano já se sama poptávám, já bych ráda pracovala 
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A: aha,takže ty jsi hledala práci 

P: říkám , podívej najdi pro mě práci v L., 

 Josie říká, P.podívej musíš jednou týdně přijít na obecní úřad,taková fronta před obecním 

úřadem, 

 není práce v L.,  

jo ano, práce třeba v Izegemu v továrně, nebo v Kortrijku,nebo Roeselare,  

ale ty nemáš auto, někdy musíš dělat noční a co pak uděláš s dětma,  

ale vždycky já se ptám Josie,opravdu musela bys tu být, 

 mám práci v Iránu taky, celý en s autem na silnici,  

ale tady, no,mám, pro děti, zůstat, zůstat, každý rok,  

no tak, tak,tak, teď pracovat nemůžu, artróza všude 

 

Ano? 

P: A nikdy ,nemám papíry od OCMW v L., nebo tady, 

 neměla jsem nikdy, nikdy, papíry,které by říkali, madam musíte pracovat, rozumíš jo?  

no a ten věk taky, v takovém vysokém věku, věk taky, tak stará, ve starším věku, taky vid, 

ale na začátku to bylo tady, podívej, neměla jsem nic jiného,  

a Jossie říká, podívej ,jestli půjdeš pracovat tak to je v továrně P.,  

například v Izegemu, například R., v L.,není továrna,ale já jsem si říkal, 

 já to tak dobře umí s dětma, například ve školce starat se,  

ale říká P., není místo,  

dřív ,dokonce, sama jsem kolikrát byla v kostele, dříve byla sestra Marie  

a ptala jsem se  jako kadeřnice na vlasy, budu to dělat týden zadarmo, aby viděli,  

když budete spokojení ,jo, no, moje jméno jsem napsal, tolik let to je, 

 měla jsem papíry, nabyla jsem ilegální, měla jsem bílou kartu, 

a můj jazyk, no byl no, dost pro vlasy 

A: no na kadeřnici určitě 

 

Kadeřnictví –diskriminace,francouzština 

P. no to určitě, kolikrát , no trošku později, dva tři roky, 

 kolik no kolik kadeřnictví jsem udělala, navštívila,  

a to, říkám paní, já jsem přijdu týden stříhat zadarmo, uvidíte, 

 jo, jo, já vám pozítří ,promyslím si to ještě, ještě jednou jsem šla, 
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 autobusem tedy, no paní umíte francouzsky, říkám , francouzština v r., francouzština pro 

R., jo, jo, musíte umět trochu francouzsky taky, 

 říkám R., Menen možná,ale Roeselare, 

 no to je škoda, to je škoda,  neumíte francouzsky 

A: Takže normální výmluva vid? 

P: Ano, no, to taky bylo takový,  ale jako tak ,no, nikdy jsem nepracovala vážně,  

ale podívej, v L. u L. jsem pracovala, normálně v kadeřnictví,  

ona byla moje kamarádka, někdy jsem tam občas šla, 

 P.pojď mi trošku pomoct, jo, ě,3 krát jsem tam byla, 

ale byla to moje kamarádka, po třech týdnech přijde Jossie,  

P., ano, 

“P. já jsem slyšela ,že pracuješ u L.,” říkám,! 

prosím Josie”, “jo, jo, “někteří lidé ,jsou z lidé z L., kteří tam chodí,.. 

A:Ehm 

P: jo,jo, ty pracuješ, nee, Li. když se zeptá mě, taj já to udělám, já, no znáš to vid, 

 to je, mi jsme kamarádky, jo,  

jo, P., ale to nesmíš, lidi povídají, a chodí za mnou říct mi to, já jsem sociální asistentka , 

jinak peníze jsou pryč,  

podívej zeptej se liy, já nedostávám od ní peníze od L.  

dělám to, protože to moje kamarádka, to je všechno,  

někdy ,občas musím do Brasil, kvůli komisi, dřív do Brasil pro iránské produkty, 

 pro naše chutě, teď ve dvou do Brasil, to se nedá, a teď všude večerky, 

A: Ehm 

P: říká, no podívej se, někdy ,jednou P.vezme Liu do Brasil, takhle si pomáháme, 

 já nepracuju, a no, říkám, nic nechci od liy,  

ale tak, ee, nee, to nesmíš dělat, všechno chodí tam, nic nedělej,  

jo,no, celý L. tam chodí, a vidí to vid, a dvě paničky říkají,  

podívej Josie, panička tam pracuje, no jen se zeptej L.,já nemám peníze od L. dělám to, 

protože to je moje kamarádka, říkám, no, jo občas jednou, nikdy jsem nepracovala na 

černo tady, nikdy, ale opravdovou práci taky ne 
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A: myslíš, že je kvůli tomu, že jsi Iránčanka? 

P: určitě, protože,vid, no 

A: hmm, no, práce je přece dost vid, kadeřníci jsou vždy třeba 

P: No, práce je dost, podívej, ale opravdu když řeknu,budu to dělat jeden týden, dva týdny 

zadarmo, to je hodně,  

 

příhoda s policistama –rasismus? 

jednou M. můj syn, nejdřív noviny přijdou k tobě domů,  

jsi Belgičan, a to, listina ,jméno, a já do, jo,no, já jsem měla doma pohled od policie, 

že, no, například stálo tam, M.musí zítra sem přijít  s fotkou a tak,  

ale M. do školy vid, a tak já jsem šla, na policejní stanici,  

no v L., já znám každého, policie taky tam bydlí, on,  

byli to dva policajti vid, 

 jeden s černýma vlasama a jeden s blond vlasama, 

 oba dva byli opravdu rasisti 

A: Jo? 

p: opravdu, opravdu, nikdy jsem neměla problémy s policií,jo, nikdy, 

 ale já jsem tam šla, M. je ve škole, nemůže přijít že,  

podívejte, mi dáme do pořádku všechny papíry a M., m., podepíše,  

zítra přinést sem nebo v sobotu, mi jsme tady taky v sobotu, m. si může přijít pro pas, 

 já jdu pryč od policie a v sobotu M., si jde pro pas,  

a ten jeden, blondatej, opravdu blondatej,  

ten říká, proč nejde tvoje máma pracovat, 

no já nevím, máma hledá práci, kde, no vždycky se ptá Josie,  

a druhej se ptá, tvoje mama studovala,jo,  

a M.říká, jo,mamka má diplom z Iránu, studovala  

 a měla taky kadeřnictví v Iránu,  

a goh, jo, a proč, nejde pracovat,  

a m.říká, podívej, já vím že, máma se ptá vždycky Josie, to je sociální asistentka, 

 no, a Josie říká nee, není moc práce tady,  

ale přece  je, tvoje mama musí  pro, no takhle trhat fazole u sedláka ,na brambory 

A: aha, na poli 

P: na poli,ale já nemůžu pracovat vid, tolik, tolik pole v L., 

 ale lidé nám říkají,ta panička, pěkná panička, proč nejde pracovat,  
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a m.říká,  

a to byla sobota radnice byla zavřená, nemohla jsem se vidět s Josii, 

a začnu brečet, a v pondělí ráno, já, ihned, ráno v 8.30, radnice za Josii,  

no pojď dál P., co je,och, co je p., co panikaříš, máš špatné zprávy s Iránu, 

 říkám Josie, bdívej tak a tak, tak, tak, tak, 

 proč ti dva ,já jsem u nich dvakrát byla a nic mi neřekli, proč to říkají mým synům,  

a J. říká, plívej P., nejdřív ,oni, ona říkala, neber si to co říkají druzí? 

 já jsem sociální asistentka , já chodím každý den za lidmi tady domů, nejen k tobě, 

 hodně tady taky od OCMV,  

já chodím každý den  lidem, když maj lidé problémy, ptají se mě, to stejný ty, 

 když máš problémy, a nesmíš si to brát, každý týden ke mě chodí na kafe nebo tak, 

 P.jak se mají děti a to a to, musíš zůstat taková jaká si, 

 já jsem vždycky čistá, -proper,vždycky,  

nechci říct, že musim každý den si kupovat nové oblečení,ale moje šaty vždy čisté 

 ale, můj,vždycky mám lak na nehty,  

ale dělám svou práci také, nikdo mi domů nechodí každé pondělí uklízet , 

teď dole trošku..(nepořádek), 

 a Josie říká, nesmíš tak,  

podívej P., měla bys vědět, belgičtí lidé, když seš proper, hezká, budou žárlit,  

když budeš špinavá budou tě pomlouvat,  

podívej, já jsem vždy proper, vždy proper, moje nehty, vždy lakuji lakem na nehty, 

neposlouchej to, P., že musíš dnes pracovat  

jinak nedostaneš peníze pro sebe a své děti,  

 

rasismus : příhoda s hodinkami  

podívej to samé,. moje hodinky, můj bratr mi je přinesl, kolik let už je nemám a uvnitř tam 

jsou dvě taková diamantová kolečka, pravé nebo nepravé, nevím, ale jednou, by to r.94 

nebo tak nějak, byla jsem zvědavá , v R., s M., šli jsme kolem obchodu s hodinkami, 

podívej M., tam ve výloze, šli jsme kolem výlohy, já jsem ještě nikdy neviděla takové se 

dvěma kolečkama, já šla dovnitř, a tam byla panička a její manžel taky, já říkám, a já se 

ptám jestli panička, M. tam byl taky u toho, podívej to je dárek od mého bratra, jen tak ze 

zvědavosti, a její muž říká, podívejte, jiný sklad, říká, podívejte, já nevím, jestli je to pravé 

nebo ne, kolik to stojí, ale máme taky takové, musíme je objednat, to se stalo, uplynul 

týden, M.byl doma, sám, zvoní, dva policajti vid, jo M.byl taky doma,jo, bylo léto, a dva 
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policajti p.můžeme jít dál, ,ano, no, to je trošku soukromá věc, mezi čtyřma očima musíme 

s tebou mluvit, já říkám, podívej já nemám žádné tajemství před svými syny, proč by měl 

jít pryč, no, já jsem nic neudělala, no, máš ještě ty hodinky?,ani, ukaž nám hodinky, které 

hodinky, n,jo tady na mé ruce, no ty, můžu se chvilku podívat, jo, prosím, odkud, odkud 

jsou ty hodinky, to je od mého bratra, to ,no a kde je tvůj bratr, můj bratr je v hrobě, no, jo 

před dvěma lety mi je koupil bratr,  

a jseš si jistá že to tvůj bratr koupil, jo, co vlastně se děje a M.byl tak, a no, M,m říká, co 

máte za problém, no, protože to je to stejné číslo hodinek, byly, krádež víš, ukradený, 

říkám co prosím, a vy si myslíte, že ,myslíte si, že ty jsou od mého bratra z Iránu, jseš si 

jistá, že je tvůj bratr koupil v Iránu, a M., říká, jistý........????,no promiňte,no,mi děláme 

svojí práci, protože v tom obchodě, říkám, podívej, to bych musela být blbá, jít s těma 

hodinkami do obchodu, to je, a M., podívejte, vy byste si nemysleli, to, kdyby to byl někdo 

jinej, jestli to číslo je stejné, může být z Německa, Antverp, nebo něco takového, to jsou 

hodinky, říkám, podívej, můžete si je vzít sebou, ale nedám vám je ,je to od mého bratra,no 

promiňte, promiňte, no já nevím,mám je tolik let, podívej, ještě pořád,nosím je každý den, 

pořád,pořád 

A: A ty lidi zavolali policii 

P: Volali, to, tam, policii,aby řekli, podívej, ta panička, no tato a to, já už tam nikdy nešla, 

nikdy už tam nepůjdu, no hodně vzpomínek, někdy, občas 

A: Takže to zažíváš 

P: Ano, to je ti dva policajti,to byli fakt rasisti, to cítím vid, ale Jossie ne, vid, Marcel taky 

ne, Ingrid taky, bohužel zemřela na rakovinu prsu, dobří lidé, dobrá rodina, opravdu, 

opravdu, ale taky jiní špatní, taky, podívej,   některé věci ty nikdy nezapomeneš vid, to s 

těma hodinkami, vid, s těma ptákama, a všechny věci, někdy vid 

A: takže diskriminace to jsi zažila 
 
P: Ano,ano 
 
A: A to, že se na tebe dívají z vrchu.. 
 
P. Ano, ano, dívat se z vrchu-opovrhovat, ale trošku mentalita, ano, ze začátku to je těžké 

mluvit, poslední dobou nikdo mi nic neřekne,-nedovolí říct, já hned  

P: před L., v jiném domě, to byl Mandelhuis v Ostlaan, no znáš, to je O., to je velká silnice, 

z ulice, to je hezká silnice vid, no a to bylo to samý, to bylo tolik pršelo vid, a mi jsme 

jednou zastavili, byla jsem s Jessie na procházce, na, to nebylo tak daleko od nás, a bylo 

skutečně trochu vody v kanále, tam, tu nebo tam, mi jsme přišli pěšky a Jessie takhle, 
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(ukazuje jak se posadil)ale na konci se muset otočit, nějaké auto přijede tam, v Ostlaanu to 

je velká silnice, ale nemůžeš jet rovně ,je to velká silnice, na konec se musíš otočit, a to 

auto projede, já musím z téhle strany na druhou stranu ,ale viděla jsem auto přijíždí, 

normálně oni musí zastavit, já jsem si řekla, já počkám, řekla jsem si já počkám, ale ona 

plyn,  a tady , to, tolik vody, Jessie, a já, a já odsud až po mou pusu, to se nesmí vid, já 

podívám se za autem,projelo, zabočilo do malé uličky taky, já říká, Jessie, jdeme, mi 

přijdeme za ním, a jdeme tam, jdeme, zastavíme se tam, to je hodně ,vi, to je honda nebo 

něco takového, no, mi zastavíme tam u dveří, zvoníme tam, a stará paní přijde, říkám, 

řekněte paní můžu vám nějak pomoct, to jste byla vy ,jela jste v autě? nee,nee, to byla moje 

dcera, právě přišla z práce, no, můžete se zeptat aby přišla, no, a co se stalo, ne, ne, zeptejte 

se ať přijde, prosím, a ta holka, tak hnusně,choh, říkám, podívej, já tě respektuju, čekám 

kvůli tobě, znáš mě?. právě jsi projela kolem mě, vid, jo, jo, říká, normálně ty musíš 

počkat,než já přejdu se svým pejskem, ale zastavila jsem pro tebe ,ale ty musela jsi takhle 

projet autem,odsud je   , a pak, pak, podívej všechna vody od mých vlasů op podsad po 

mou pusu,po mou pusu všude,říká trochu vody,  řekni budeš ty pít dešťovou vodu ty tyky, 

já taky ne vid, proč to děláš, protože jsem černá? 

o,jo, olala, a ta maminka, nepůjdete dál, o, paní promiňte, ne já čekám na ní, ona musí dělat 

takhle, a prominte, kolikrát ta pani neřekla promiňte, a tak, já říkám, podívej, musíš se 

naučit, co je ,co máš proti mě, podívej já vás neznám 

A: A ta holka neřekla nic 

P. ta holka nic, měla dikce neeke, o trošku dešťové vody vid, proč to děláte, a já 

říkám,budeš pít dešťovou vodu,...ne,ne, promluvit si, proto, jdu někdy, jdu dál takhle, a 

dveře Zavřela  a přišla ven, no, madam, promiňte, vid, já říkám ,to není kvůli vodě, trošku 

dešťové vody z toho neumřu ,ale jde tu o , no jak se to jmenuje 

A: Princip? 

P: ano to z principu nemůže, je ještě mladá vid, 
 
A:Prostě ji bránila  
 
P: Ja,ja 

 

P. Ano, princip, to se nesmí, no ona je ještě mladá, pff, opravdu 

P: Prostě jí bránila 

A: ano,ano 
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Narativum : diskriminace: příhoda s hodinkami 

P: Jednou to bylo taky v létě,tři dna slevy, v L.taky, slevy vid, tři dny, pátek, sobota, 

neděle, já mám kamarádku Karin, no mám ještě , ale už ne tak hodně v kontaktu vid, no, 

Karin a má dva syny, nejstarší hrál fotbal s P., a malému bylo pět let, čtyři roky, a její muž 

Marcel, Marcel, takový člověk, kdy\ž ho vidíš myslíš si tak, ach, tetování no, jména dětí, 

jméno Karin nejdřív v srdíčku, a dětí, ale ,takový,trochu macho,ale takové dobré srdce, 

goh, říká, P., pro moje přátelé já si dám useknut hlavu, opravdu, když lidem řekneš znáš 

Marcela, o, jo, jo takový hodný chlap, opravdu, ta nejlepší osoba, kterou jsem tu poznala, 

jako z chlapů, no, a byli slevy a já byla doma, a bylo to zrovna dva roky,můj bratr, byl.93, a 

K to všechno věděla, já byla u ní, u Karin na jídle, no a Karin volá v sobotu, P.kde si, go, 

nezůstávej doma, pojď ven, já říkám, Karin mě se nechce, mi sedíme tady u kostela, s , to 

je s , přijď sem, přijď, ale, neee já zůstanu doma, ne,nezůstávej doma, přijď sem, bylo 

trochu chladněji, a ta, do, no, bylo to trošku hraní si, a byli jsme to já ,Karin a Marcel, a 

Ziko, v ulicích bylo tolik lidu, vid, byli slevy, mi šli dovnitř, něco si dát k pití, trochu kafe, 

tam mi nejdřív si dali něco k pití, a šli jsme ven troch se projít, dívat se po slevách, ,nebo 

tak, a tam na rohu, byla taky kavárna, ale bylo taky, odsud dovnitř odsud ven, tam jsme 

byli, bylo tam tolik lidí, znáš to, tolik lidí tam bylo, no a sedíme tam, a já se nejednou 

bdívám ,ztratila jsem hodinky, a moje hodinky byli pryč oh, a Karin, Marcel byl trošku dál, 

a Karin říká nahlas, vid, oh Marcel, p.ztratila hodinky od jejího bratra, a mezitím volala 

vid, Parka ztratila hodinky,vid, něco řeklo, já jsem nerozuměla, bylo tam tolik lidí, a viděla 

jsem, ten chlápek, na, no, na zdi, tady (ukazuje límeček-krk), říkala jsem si ujuj Marcel 

začíná, nechápala jsem co, právě jsme vešli, mee,.no a Marcel, jestli něco řekl, to je na mě, 

a ten kluk, byl to kluk, třicet let nebo tak, ach Marceli, prosím, já musím pryč, no a když 

tohle, já jdu zpátky, no P.tolik lidí,no já jdu ven mezitím, vždycky si sako takhle, moje ruce 

vždycky takhle (ukazuje pohyb rukami do rukávů),to je takhle, do rukávů, od mého saka do 

rukávů, no to se událo, mi vyšli ven, ještě trochu jsme se procházeli, já nikdy nechodím 

sama, vid, ale s M a s K., tam byl trochu lid, se židlema, to bylo trochu posezení, a já se 

ptám Karin, ho,do háje co to bylo,     neslyšela jsem, to bylo pro tebe, já jsem to neslyšela, 

to bylo pro tebe vid, já to ale opravdu neslyšela, nee, Karin, podívej bylo tam tolik lidí, no 

podívej, říkám P., ztratila hodinky , ten chlapec na druhé straně říká, určitě od OCMW, a 

proto Marcel za ním, aby mu řekl,to je ak, vid, udělalo se mi zle goh, 

 

A:  
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P: Jo,jo, a Marcel přišel, podívej P., ty jsi moje kamarádky, já dám hlavu si useknout pro 

tebe, nikdo jiný nic nesmí říkat proti tobě, já říkám , to je dobrý, ale nebylo to dobrý, přijdu 

domů, byla neděle Karin ještě jednou volala, no bylo štěstí že jsem šla, já říkám, jo já 

přijdu, byla jsem tam, no byla jsem tady, Marcel byl tady zabýval se Zikem, dívali se, 

Karin byla tady s nějakou paní si povídala, a vedle Karin, kdo tam nestojí? Ten kluk ze 

včerejška se svojí ženou přišel a taky s malou holčičkou, všechna ta krev se mi 

nahromadila do hlavy, tak rozzlobená já byla, já hned k němu, takhle blízko, tak blízko, a 

jeho žena tak se dívala,    mě opravdu nebylo dobře, říkám , znáš mě? jo,jo, máš něco proti 

mě?.ne,ne, co jis myslel včera ,co, myslíš si že je to od OCMW, a já mám doma ještě, 

podívej, půjdeme zítra je pondělí vid, tak půjdeme spolu na OCMW, co si mysle, že mám 

od OCMW, proč, ne paní, vy vždycky procházíte kolem s vašim pejskem, já znám vaše 

syny, já vás respektuju, paní vždy čistá-proper, ne,ne, já byl opilý,  

já mám od OCMW, ale OCMW to nebere tobě aby to dali mě, půjdeš de mnou, Karin, 

Marcel, jeho žena, takovýhle oči, dívali se ,poslouchali, já jsem sem nepřišla pro, já jsem 

sem nepřišla najíst se, vid, byla války, když bude války, co uděláš jako první, tvojí 

žnu,tvoje dítě vezmeš, a pryč odtud ,tolik lidí uteklo před válkou 

 

 
P. Tohle je důležité, no pro,(pohled na diktafon), 

to je,jednou to bylo ještě v huisje byli jsme v kuchyni,  

byla jsem tam teprve krátce a sociální pracovnice  

ukazoval nám jak máme zapnout troubu, tak na 180 jako kdybych poprvé viděla troubu,  

a jedli jsme bylo to takovéto jídlo ve folii  

a ona mi řekla no až se to upeče tak to musíš sundat z toho tu folii,to musíš sundat, 

 jako ,ja neuměla jsem tehdy ještě holandsky,a tak jsem jen kývla,jo, 

 ale řekla jsem si no počkej, jednou.. 

no a pak za tři toky později k nám jednou přišla kvůli nějakému podpisu,nebo co  

a mi jsem zrovna jedli ,typicky iránské jídlo, a já řekla pod dál, 

 a ona ne, ale jo pod,  

tak si dala trochu, hmm to je dobrý,tak že si dá ještě trochu,o to je tak dobré,  

 no a pak když odcházela, na chodbě, nechtěla jsem aby děti byli u toho,  

říkám  pamatuješ ještě, tehdy když jsi tu byla na začátku co jsi mi řekla, 

Ne,ne,no, říkám, když jsme si dělali v troubě to jídlo, neen, 
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řekla si mi že musím sundat folii z toho jídla než t budu jíst,co? 

uplne zrudla,celý obličej ní zrudl,  

to jsem byla tak hloupá, to jsem ještě byla tak hloupá já se moc omlouvám 

, to je hrozný, nen,neomlouvej se,žádné promiň, říkám, R. 

,,poslouchej,kdo prosím ty jsi si myslela že bych jedla papír a alobal? 

Kdo by prosímtě jedl papír nebo alobal?Někde v Africe, Ne nikdo,  

o sorry o sorry, že si to ještě pamatuješ? Tak dlouho ti to zůstalo v hlavě,  

No to je ,takové věci,to jsou takové věci, to sedí tady (ukazuje na srdce) 

 a to nikdy nezapomenu, to jsou takový malý věci,  

ale pro mě, já na to nikdy nezapomenu, vid, to  

 
A: a změnila jsi e? 

P: myslíš charakterově? 

A: no, ano 

P: Charakterově, to se musíš zeptat jinejch, ,no ale ,když jsem byla v Iránu, po 11 letech 

tady, po 11 letech vid,  

A: Jo, po 11 letech co jsi žila  v Belgii jsi jela se podívat do Iránu? 

p. ano, po 11 letech jsem byla zase poprvé v Iránu, 

 po 11 letech, když jsem přišla tam, a moje neteře, můj bratr a sestra, říkali,  

teto ty jsi se vůbec nezměnila (smích), jako charakterově vid, a taky, no,  

pořád stejná, pořád stejná vůbec nezměnila, nezměnila,  

a já myslím, možná trochu chladnější,  

no přeci jen , trochu že jsem se stala chladnější 

A: Chladnější,hmm 

P. no, přeci jen  

A: Hmm, jako mín emocionální? 

P: Ano, mín emocionální, víc studenější, 

 protože to počasí tady vid, 

 

 

 a taky tím, tím vším čím jsem prošla,  

sama jsem byla, celou dobu sám jen se dvěma dětma,. 

 často depresivní osamělá,vid,  

můj tatínek říkal, já nechápu jak, on říkal Pa.jak, co jsi všechno udělala,  
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co jsi všechno udělala, letěla do Turecka, a teď v Belgii, tolik, vid,  

já jsem poslední v rodině, vid, nejmladší,  

no a, tolik jsi toho zažila a udělala, říká, nemůžu tomu uvěřit 

 
Belgičané versus Iráčané 
A: A Belgičané, co si myslíš o Belgičanech, mohla bys říct nějakou typickou vlastnost ? 

P:  Belgičana? Belgičani, já nevím, no, jo, jsou dobří , 

 Belgičani jsou dobří lidé, ale mezi100 Belgičanam jeden rasista,al eno  

A:A Rozdíly mezi Iráčany a Belgičany, jsou? 

P: ano 

Třeba ve stylu života? 

P. Ano, to je velký rozdíl vid, to je hodně rozdílů,  

Iráčani jsou úplně jiní,  

Ano, a v čem? 

P: No, top je, například, manželství tady, člověk toho má dost,  

tady on se zamiluje třeba jen tak, vid, jen tak odejde ,žena, ooh, nerozvedou se,  

ale tak, no , žijí odděleně,vid, no, taky sex před svatbou to v Iránu není,  

tam nikdo nemá sex před svatbou, 

 žena musí zůstat panna vid, no, já taky byla, no panna před tím než jsem se vdala, t 

ady jen tak, ten odejde, ten odejde,  

v Iránu se můžeš rozvést, já taky byla rozvedená se svým mužem, mým ex mužem, 

 ale před rozvodem musíš být spolu nemůžeš jen tak odejít,  

a děti musí vždycky mít otce,vid,  

nejde nejdřív si udělat dítě a pak, koupit a pak se vdát,  

nee, to musí, nejdřív se vzít a pak dítě, no  

,jo a já jsem taky slyšela, že můj exmanžel už je dvakrát rozvedený, dvakrát s rozvedl, 

a teď má třetí ženu,  

to jde,ale nejdřív  se musíš rozvést,  

můj syn taky má přítelkyni, a,no, oni žijí tak jak to je tady,  

spolubydlení to neexistuje v Iránu 

 

Domovy důchodců 

A.Hmm, a ještě jiné věci ,třeba jak je to se starým lidma, máte domovy důchodců? 
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P: Ne, jo, jo, pro hodně nemocné lidi, ale ne, no, to mi přišlo hrozně smutný, hrozně 

smutný, ty Staří lidé, jsou tam všichni v takovém malém pokojíčku, s dvěma fotkama, když 

před tím zvyklí ve velkém domě, a najednou v takovém malém pokojíčku tam, to mi 

připadá smutný, já říkám já nikdy nepůjdu do domova důchodců, vid, říkám mým synům 

(smích) 

 

Víra 

A: Hmm, no a další věc je taky, že v Iránu hodně lidí je ještě věřících vid? 

P: ano, no, já jsem taky muslim,ale ne tak, no Korán to já neumím číst, to je arabsky, mi 

jsme měli arabštinu, dřív jednou týdně, to byl třetí jazyk, druhý jazyk bal angličtina a třetí 

jazyk to byla arabština, ale teď arabština druhý jazyk, a arabština 4 krát týdně, pff, je to teď 

druhý jazyk, jo, já jsem proti teroristům, já nechodím do mešity, proč musím do mešity, 

když můžu, já mám Boha ve svém srdci, můžu doma se modlit,moje maminka taky, ona 

byla v Mece,víš znáš Mekku,to je poutní místo, ona dělal svou hadž do Mekky,ale také 

nechodila každý den do kostela, já taky ne, můžeš být muslim ,taky doma se můžeš modlit, 

proč do mešity, já taky chodím každou neděli do kaple, no, každou neděli tam chodím ,tady 

do kaple, víš tady na kruhovým objezdu, kaple sv. Anny, zapaluji tam svíčku, každou 

neděli, každou neděli, modlím se tam ,Maria, Fatima, no, já respektuji, je to pro m jedno a 

to samé, respektuju je Mohammeda, Ježíše, mám úctu ke všem náboženstvím 

No,ale tady myslím je taky mešita vid? v Roeselare? 

P. Jo,ale já tam nechodím, tady taky, no ,já jednou jsem šla tam ,to je takovej pákistánskej 

obchod, jednou jsem šla tam s mým pejskem a s kamarádkou, šli jsme,kvůli, tam maj 

telefon levnej, můžeš volat do ciziny, a můj pejsek, zůstat venku, já řekla Jessie musíš 

zůstat venku, a já telefonovat,tam bylo takhle, tam byl ten chlap, Pákistánec,m takovýhle 

vousy a tam ,špinavý, smrdělo to tam, telefon byl ,no mastnej vid, e já říkám, moje 

kamarádky venku s pejskem a já říkám , pojďte dovnitř, a ten Pákistánec ne pes musí zůstat 

venku a já říkám , můj pes je čistý,voní hezky ale tady to smrdí, tady to je špinavý,on ještě 

se tady umaže,no opravdu,fuj tak to tam bylo  

 

Narativum: konzervativní islám 

Víš to bylo jednou  v létě, to bylo léto, to byly výprodeje, to je vždycky v létě tam ,všude 

výprodeje, a mi jsem šli ,to bylo horko, terasy, všechno, obchůdky, a tak, a to bylo horko a 

všichni krátké sukýnky chodili, trička a tak, a on šel tam se svojí manželkou, a ta manželka, 

takhle, to bylo, ona měla takový dlouhý široký šál,ale fakt Dlouhý,hrozně dlouhý, a takové 
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dlouhé široké kalhoty a tam šál, kolem vlasů a hlavy, tak úplně kolem tebe a to,a (ukazuje 

škvíru na oči) až sem, a on čuměl, no opravdu, on tak čuměl a moje kamarádka říkala, 

podívej jak , on takhle na každýho se díval, jí jsem před tím nikdy neviděla, ona nesmí ven, 

ona nesmí nikdy ven, nikdy, nikdy, no a já vidí, to, já říkám no to jsou muslimové 

 

Přátelé 

A: Takže tvá přátelé jsou jak Belgičané tak Iránčané a tak? 

P. To jsou Belgičané, to jsou Iránčani, to je z jiných zemí 

A: A v Iránu tam taky máš stále přátele? 

 

Přátelé: Irán: opravdové přátelství 

P: Ano, ale to  je opravdové přátelství, v Iránu to je jiné, to je opravdové přátelství, 

takové přátelství to neexistuje tady v Belgii, takové jako v Iránu, tam, 

 oni udělají pro tebe všechno, ona pro mě tolik udělala, jednou,  

 

Narativum: o pomoci od přítelkyně 

to jsem si zlomila ruku, zápěstí jsem si zlomila, tady, nesměla jsem nic dělat, ona říká 

p.nesmíš nic dělat,šla jsem k ní týden bydlet, i ona všechno pro mě dělala, ona tolik toho 

pro mě udělala, já pro ní taky, když, ona byla taky nemocná, velmi nemocná, no to je 

opravdové přátelství, to tady neexistuje v Belgii, myslím si, přátelé ano, ale, oni, oni hodně 

myslí jen na sebe, ne na druhé, na sebe, a tam v Iránu, tam myslí vždycky nejdřív ne na 

sebe, ale na tebe, ne nejdřív myslí na sebe ale na tebe myslí 
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Marie 

 

Představení se 

A: takže moje první otázka je,řekni něco o sobě co chceš 

 M:ee, alé, já pocházím z Albánie, 

já jsem tu v Belgii  šest let, už, ee,  

 

      Situace v Belgii :   + a – stránka věci 

mě se tu líbí, v Belgii, (+) 

já ,pro mě to je   musím se do jiné kultury integrovat, do jiné kultury integrovat, 

a s jazykem,tak něco, (-) 

 

      Důvod odchodu : láska 

já, ee, každý má vlastní volbu,  do jiné země se přestěhovat,  nebo opustit svou zemi , 

,pro mě to bylo láska proč jsem byla povinna sem přijít , 

já jsem byl zamilovaná do někoho tam v Albánii,   

Albánec,  ale kvůli různým problémům on byl povinen odejít, z Albánie sem,  takže přišel 

sem 

 

 Situace,život ,postavení v Albánii: 

já zrovna studovala, 

já jsem přišla za ním,za rok a půl,  

já jsem také tam pracoval, v ¿?  , ve školství 

učila jsem na střední škole tři měsíce 

,potom  taky jsem dělal různé brigády,jako studentka, jako studentka tam,  

například  taky jsem  jako novinářka,různé= konference ,nebo tak něco,  

 

 

Začátky v Belgii: problémy 

a první problém který byl tady pro mě v Belgii,  

když jsem sem přišla, byla velká těžkost, 

protože ten jazyk ten jsem neuměla, 

inderdaad,  já  jsme se dobře naučila francouzsky,  
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ale to není stejné,  

protože když bydlíš v jiné zemi,důležité je, to první co musíš se naučit je holandština,   

takže jsem byla povinna chodit do školy a  tři roky jsem chodila na večerní kurz,  

protože celé dny jsem pracovala, 

takže po třech letech studia si myslím, že je to celkem dobré, 

 

situace,život v Belgii 

a mám tu svou rodinu,  

mám syna, který se narodil v Belgii, bude vyrůstat v Belgii, s kulturou Belgie bude, 

pro mě Belgie nebyla země jako každá, ne jako  jiné  země,  

protože já taky jsem například byla v Itálii nebo ve Francii, 

ale v Belgie jsem našla s otevřeným srdcem lidi,  

já jsem poznala různé belgické rodiny, které mě vždy podpořili,  

protože to není jednoduché někdo kdo tam má pěknou práci  

když musí něco ,aby mohl žít tady dělat  

A:Belgické rodiny? 

M: ano,Belgické rodiny 

 

První rok: nejtěžší 

M: na začátku,v prvním roce,pro mě byl   rok který nikdy v životě nezapomenu,  

A:smích 

m: já neznala nikoho, jazyk ne,města ne, ulice ne, 

já jsem vždy jen šla ulicí , a vždy  jen si psala jména ulic, 

to byly velká obtíž,  

smích 

M:smích,a vždycky, na začátku to bylo vždy já půjdu pryč, 

ale nakonec,když jsi jednou do někoho zamilovaná do někoho, tak musíš dobře si 

rozmyslet, 

v životě nemůžeš nikdy vybrat mezi rodinou a kariérou,  

takže já sem si vybrala rodinu, mého milého, 

jsem Šťastná, jsem spokojená s ním, protože to je někdo koho miluju, 

a teď po 6 letech si myslím, že jsem udělala tu správnou volbu,  

protože například, 
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když máš kuráž, když máš sílu v sobě, tak můžeš dělat všechno,všechno dělat, také v jiné 

zemi,  

po třech letech, jsem udělal studium tady 

a taky se tady ještě zabývám různými programy z informatiky 

a já cítím že to dobré,já cítím, že mi to pomáhá,  

já to dělám to s vášní a to mi pomáhá můj život tady v Belgii , 

dovést do dobrách věcí-(in goeie dingen te komen,) 

 

syn a problém vyrůstání ve dvou kulturách 

já vidím mého syna  který tady chodí do školy každý den, a já si myslím,  

že a rozdíl mezi dětmi co bydlí tam a mezi dětmi ,které  vyrůstají tady jsou jazyky,  

protože například já s ním doma mluvím ním v rodném jazyce, 

protože pro až bude velký tak jednoduše se naučíš jiné jazyky aniž by zapomenul mateřský 

jazyk, 

protože když bude mít prázdniny tak nikdy nebude moc chápat, nikdo tam nebude chápat, 

někdy pro  rodiče jsou různé volby proč zemi opustit do jiné země přijít, 

ale pro,  já myslím , já myslím, že pro děti je velmi důležité že, zvyknout si na různé 

kultury, někdy bude vyrůstat s různými kulturami, nebude to pro něj jednoduché,   

 

„Pomoc si sám“, samostatnost, jistota v práci, „poučení“ 

tady v Belgii jsem se taky naučila že lidé vždy musejí mít  jistotu,  

vždy musí pracovat pro a nikdy problémy nechat spadnout do velkých případů 

(in een groot geval laten),     

,trošku  se stát samostatný-osamostatnit, 

jinak nikdo nemůže ti pomoci když ty si nepomůžeš sám 

A: ano 

M:ee teď já pracuji,    mám  ¿??   

mám kontakty s velmi dobrými  rodinami z Belgie, 

mám velký respekt pro každého koho znám protože je znám dobře, 

a nepřiklad s mým kolegou???  mám goeie, opdracht,  

 

Příhoda s pohledy 

, a já  ti něco budu vyprávět   

například,o Vánocích, každý mi říkal já ti musím poslat správný pohled k Vánocům  
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ale já chci poslat ve tvém jazyce, 

to pro mě bylo velké,to bylo pro mě,   

já nikdy jsem si nemyslela, že to někdo z Belgii mi bude chtít poslat pohled v mém jazyce,  

a to mě těší, a mě se to líbí , 

protože to pro mě znamená, že například to znamená pro mě to znamená hodně,  

....lidé kteří přichází z jiné země, pak budou dobře komunikovat.??.., 

to je si myslím, velmi,velmi důležité,pro někoho kdo přijde z jiné země 

A.ehmm 

M: Co mám říkat ještě jiného? 

 

............................................................................................................konec úvodního 

narrativa 

 

 

A: no tak já se vrátím na začátek, takže ty jsi jsem přišla ne protože , ze strachu o život,ale 

protože jsi se zamilovala do člověka, který musel odejít,  

M: ano,ano 

A: a v Albánii si právě dostudovala a začala si pracovat.. 

 

Láska versus kariéra 

M: Ano, to byl zrovna poslední rok mého studia,  

dělal jsem také tři měsíce stáž, 

po stáži jsem našla sem tam dobrou práci tam v naší zemi, ale, co bych ráda dělala, 

ale  něco z mého srdce jsem neměla,  

například jdeš vždy do práce, cítíš se dobře ve své zemi,  

ale když, srdce je něco jiného, hledá toho muže, chceš s ním mluvit chceš s ním se 

procházet,  

to nebylo stejné pro mě, 

někdy kariéra pro někoho je důležitější,    

protože ten   někdo  hodně dlouho studoval, nemůže, cena pro lásku je příliš moc vysoká, 

pro mě cena byla  drahé 

ale teď můžu říct že jsem spokojená, jsem šťastná,  

protože kariéru vždycky může přijít, když máš sílu něco dělat, 

tak vždy kariéra může ještě pak přijít, 
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když máš sílu něco takového udělat, kariéra vždy přijde,  

ale láska, když zanecháš, ale láska nikdy nepřijde potom, 

když zanecháš tak nikdy nepřijde, 

já myslím tak, někdy pro jiné je to dobré tak,  

ale pro mě to bylo velká cena kterou jsem zaplatila, 

(dítě: cena za tátu,pro tátu) 

ale cena která  byla nutná 

A: ano, no ,teď jsi mě úplně dojala 

M: smích 

 

Rodina v Albánii 

A:A máš velkou rodinu v Albánii 

M: tady nemám nikoho v Belgii z rodiny, normálně mého syna 

A: a v Albánie 

 

Názor její rodiny na to, že opustila Albánii a vzdala s kariéry kvůli lásce 

M:  v Albánii mám , 

tam mám, mám sestru která studuje, je studentka,  

mám dva brášky a  

někdy když například mluvím s rodinou po telefonu,  

nebo tak něco,  

oni mi říkají,někdy lidi jsou tak hloupí, 

vzdají práci a jdou třeba do Maďarska za láskou,   

ale já říkám vždy říkám své mámě vždy a bratrům a sestrám,  

já nevěřím,že vy se někdy zamilujete do někoho, do někoho jiného, než??? 

 

Matka a stesk po dceři 

A:Takže mamince se to moc nelíbí? 

M:ee,ne mamince se to nelíbí, protože někdy pro rodiče zůstanou děti,  

rodiče jsou rodiče,mají hodně,mají děti, není to jednoduché  

například pro mojí maminku, že její, její dcera žije v jiné zemi, 

a nikdy si nepovídat,nikdy se nejdou  projít ,nebo něco takového 

a:ja 
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Rodina si zvykla a přeje jí to 

M: ale teď si zvykli, teď si zvykli, 

jsou rádi (blij voor mij), že mám dobrou rodinu, 

že jsem s někým koho miluju,  

 

příklad 

protože  někdy máš taky lidi,  někdy lidé, máš lidi,  

já znám taky studenty, oni byli tak zamilovaní,ale??? 

ale v životě nemůžou jen špatné věci přijít, 

 

tam vše tady nic 

já jsem tam v Albánii taky,    velkou rodinu, školu, všechno tam, 

já nemám nikoho tady,  

 

nyní má syna = positivní změna 

ale teď mám syna a já cítím, že to je pro mě dost, 

já mám syna ,kterého ráda vidím růst tady,  

ten  tady   chodí do školy , a to pro mě hodně znamená 

A:ehm 

 

Mateřství – dárek od života 

M: když ten synáček přišel do mho života, 

to byl pro mě velký rozdíl,  

já jsem cítila že, já, ... 

..stát se matkou není jednoduché,  

ale pro mě bylo, hezké, něco hezkého,   

dárek od života, to si myslím 

 

Začátky a papíry 

A: a když jsi sem přišla tak jsi měla ještě problémy s papíry, nebo to ne 

M: ee,tady v Belgii to nebylo jednoduché, 

já jsem pět let na papíry a všechno, potřebovala, 

A: 5 let to trvalo než jsi dostala papíry 
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Boj proti problémům- nutnost něco dělat, být aktivní, “recept proti depresi..” 

M: 5 let, ,já jsem 5 let apůl se  neviděla s rodinou,s maminkou, nic, s nikým, 

was hee,was echt moeijlijk- to bylo velmi těžké, 

ale když jsi aktivní, vždy když jsi v kontaktu s realitou,  

když jsi v kontaktu, s věcmi které se dějí tussen jouw,  

když jsi v kontaktu s učení, s něčím co ráda děláš,  

tak někdy zapomeneš na ty problémy,  

ale když zůstaneš doma, 

když jsi který není uzavřený, jsi uzavřený,  

ne člověk, který má otevřené srdce,  

jinak určitě přijdou potíže, 

ale pro mě  to bylo,  

já jsem typ, aktivní, 

 

sama se naučila holandsky (začátky) 

nemůžeš nikdy žít a nic nemít na práci,  

a první týden já byla tady v Belgii, já jsem , 

já jsem, se naučila,  sama jsem se  naučila,   

doma s knihama, které jsem možná našla, 

sama jsem se pokusila naučit psát a holandsky psát  

a po jednom týdnu já jsem se jazyk naučila tak trochu abych mohla komunikovat, 

A: ehmm 

 

Lék na starosti, proti upadnutí do depresí, poučení 

m. Já bych řekla tohle,  

lidé kteří mají sami kuráž, 

lidé kteří mají sílu v sobě,  

vždy se můžou něco naučit,  

jinak ,jinak když necháš problémy přerůst  si přes hlavu? 

 

Zaměstnání 

A: a ty jsi směla pracovat 

M: ano,já,jenom,nesměla jsem do jiných zemí jezdit, cestovat,  
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ale pro Belgii mám dobré,  

já jsem nikdy problémy,  

já mohla pracovat, 

mohla studovat,mohla to, no  

 

Uprchlíci bez papírů – Belgie hraje s hlavami lidí”metafora” 

A: no protože někteří třeba dlouho nedostanou papíry a nemůžou pracovat 

M: ano, no víš v Belgii si občas hrají s ee s hlavami těch  lidí,s ee,  

protože když někdo čeká pět let, šest let, 

ale znám také lidi, kteří čekají 7 let, 8 let,   

někdy se stanou depresivní a to se stává vid,  

protože když nemáš ,když se denně dívají do pošty , 

když někdo nemá žádné positivní zprávy, žádné positivní zprávy 

a někdy ti lidé už nemají kuráž aby věci, aby žili,  

a to je velmi důležité,  

 

Ponaučení.. 

 Ale já se nikdy nedala spadnout do velkých problémů 

sama uvnitř v domě 

ale já jsem vždy něco pro sebe hledala,  

to pomáhalo,  

například teď já chodím do Vrouwenhuis 

já pracuji, já taky chodím na různé aktivity,  

já sportuji,na hry nebo tak, .mě baví číst, 

já tady viděla hodně malých vesniček tady v Belgii,  

já jsem viděla hodně malých vesniček,tady,  

 

  A:hmm 

 

 Belgické vesničky- opravdoví Belgičané 

 protože malé vesničky ,  

 v malých vesničkách najdeš něco jiného, než ve velkým městech, 

to je jiné než města, někdy lidé si myslí velká města, 

ale ty malé vesničky to jsou opravdoví Belgičané, 
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já jsem taky viděla různá města, 

například Antverpy 

myslím si , že teď jsem velmi dobře informovaná o Belgii,smích 

A: no možná víc než průměrný Belgičan 

Msmích, no možná víc než průměrný Belgičan 

A: a to jezdíš vlakem? 

M: já ráda jezdím vlakem,ale teď taky autem, het is te zien 

 

Návod jak na těžkosti- aktivitou proti těžkostem 

A: takže ty říkáš, že to, že jsi byla aktivní , něco dělala, neseděla s rukama v klíně, 

že to ti pomohlo překonat ta těžké období a nedostat se do depresí 

M: Ano to se stane, to nikdy nemůžeš vědět jestli se to stane  

já si myslím, že to taky má společné s tím, jaký si člověk, jakou máš osobnost,  

ze které pocházíš země, z jaké jsi kultury 

 

Manžel = opora 

Pro mě byl přítel, pro mě byl muž, pro mě byl všechno  

a to mi vždy pomohla, inderdaad,  já nebyla sama,  

a když nejsi sama tak máš vždy sílu,  

aby jsi problémy dala pryč, problémy zlepšila,   abys problémy nechala za sebou, odsunula 

a to já myslím že je dobré, když máš muže 

 

Přátelé v Belgii 

A:takže ty jsi říkal, že tu máš přátelé z Belgii, a možná taky z jiných zemí? 

M: Já jsem na začátku,já jsem jenom z Kosova poznala lidi,  

ale ne tak dobře je znám, ale prostě tak jenom si popovídat 

ale teď po třech letech v Belgii jsem také rodiny z Belgii ,dobří přátelé, 

a  teď také jsem také, když mám tady normálně práci,  

měla úkoly s kolegou a to také pomohlo a teď v posledním roce,  

 

Kontakt s jinými uprchlickými ženami ve Vrouwenhuis 

a teď také znám, teď poslední roky jsem také ty,??? vrouwenhuis   

to mi pomohlo poznat lidi z různých kultur z jiných zemí, 

například, kultury z Maroko, Cecenie,z Ruska, z Čecny,z Kosovo, z Černá Hora  
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a to mi pomohlo,  

protože si myslím, že nejsem sama, ale že jsou tak lidé, kteří cítí to stejné    

 

Kontakt s Belgičany 

a bylo to těžké navázat s Belgičany kontakt? 

M: ee na začátku to bylo opravdu těžké,  

protože ee  Belgičané jestli to mohu tak říct, ale nemyslím to špatně,  

jsou ,jsou sami v sobě studení lidé,   

když například vidíš někoho z Belgie, dívky, nebo tak, žena nebo mladého muže,  

tak si myslíš, to nikdy nebudu komunikovat s nim,  

ale když znáš správný způsob s ním mluvit, nebo si trošku popovídat 

například o kytičkách,nebo o chlapci, děti si hrají,  

tak cítíš, že taky  ti lidé dobře komunikují, umí dobře mluvit s tebou, 

tak má chuť s tebou mluvit, 

já jsem osoba, charakterově já jsem tak  hodně klidná,  

¿ale musím něco nového hledat, vždycky něco nového hledat, jinak,  

když pořád si v klidu,jinak, tak nejsi nic, 

 dobrým směrem , dobrý směr si vybrat rozumíš? 

někdy to je perfektně mluvit holandsky, někdy.. 

 

Belgičané 

A: No někteří lidí to říkají, že Belgičané jsou tak studení, 

ale ty, nesrovnáváš to s lidma s Albánie? 

M: ano, ano já srovnávám s Albánií, 

například u nás to je něco jiného, například v rodinách, 

já vidím tady ty děti,    například děti, když jim je 18 odchází od rodiny, 

hledají sílu, nebo něco , ale u nás rodiče víc podporují děti,  

já dám příklad ,určitě kontakt se sousedy tady ,ale tady to nenajdu¨ 

co mám na mysli, to je taková kultura, ale musíš také s tou kulturou,  

nebo jinak to nemůžeš nic dělat , 

jinak se nikdy nebudeš cítit jako  Belgičan, 

ale teď jsem šťastná, teď jsem spokojená, znám trochu belgické lidi,  

A: o tom co jsi si myslela na začátku 

M: na začátku to bylo amai, co tu dělám 
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když  ti Belgičané jsou takoví, já nikdy s nimi nebudu moct mluvit, já nikdy,  

například, když v kavárně jsi tak ¿??ty nikdy neznáš ty lidi vid? 

ale teď  mám kontakty s hodně rodinami s hodně kolegy 

vím, že v základě –in aarde- lidi jsou všude stejní,   

ale někdy ten jazyk ,někdy kultura je trochu jiná,  

každý má své srdce, každý má svou hlavu která myslí,to je důležité 

A: Takže základ je stejný, ale kultura trochu jiná, myslíš sociální život? 

M:Ano sociální život, způsob testování(zkoušek) 

 

Přátelé 

A: takže tu teď máš hodně přátel? 

M: ano tady mám hodně přátel 

A: A v Albánii, máš tam ještě přátele 

M: No pro mě se něco změnilo,   

 protože já jsem skoro neměla kontakty šest let s tam 

A: 

M: ano já jsem ještě mladá,   

a před 5 ,6 lety jsem odešla, 

také někdy jsem věci viděla jiným způsobem, 

ale teď po 5 6 lety tady jsem taky,si myslím,jestli můžu říct,jako ¿?? , 

že jsem, skutečně někdo by to as neřekl ,ale   já cítím to, že to musím říct, že ??? 

 

Změny v Albánií za posledních pár let 

Ale taky tam, v Albánii, tam se také posledních 14 letech hodně změnilo 

A:co myslíš,politika 

M: politika, ale sociální život taky , 

hodně lidí emigrovalo do jiných zemí, studují na evropských univerzitách,  

ale dřív Albánie   byla země,byla, to byla  uzavřená země, 

na začátku já například nevěděla nic o Belgii, Kanadě nebo o jazycích jiných zemích, 

ale teď poslední roky,  

poslední roky se to změnilo,  

Albánie je otevřená země pro jiné země 

A: takže positivní změna 
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Albánie v Belgii neznámá 

M: ano positivní, někdy lidé lidí mají to,  

Albánie, někdy tady lidé v Belgie, odkud pocházíš, 

ty pocházíš z Albánie, a kde je to ¿  

někdy  mají pravdu, protože,ne každý ví něco o té zemí-(weet veel over die land, ) 

ale ta země, není tak daleko odtud , je blízko u Itálie,  

to je mi líto že ti  lidé , že neznají to, že to nikdy neslyšeli, 

a to, a to,   když to slyším, a to, to, tak mě to bolí,  

někdy    si myslí, že pocházím z Honolulu,  

a to není milé,leuk vid když něco takového slyšíš 

A:smích 

M:No to není hezký vid když to slyšíš 

no ale teď jsem si zvykla, 

když jám já já říká, já pocházím  z té země ta země je krásná, 

Albánie je opravdu krásná  

to je turistická země, někdy lidé mají problémy,někdy politika nejde dobře, nejde dobře, 

někdy jsou povinni zemi opustit,  

ale já niky neřeknu, když já zbytek života budu dělat tady, 

já  nikdy nezapomenu,nikdy,  pro mě opravdu  krásná země, 

pro mě, já jsem byla povinna sem přijít,  

ale nikdy neřeknu, že se tam nikdy nevrátím,  

 

Návrat do Albánie – nechce začínat znovu 

A: a jezdíš často zpátky , teď, když to jde, protože to před tím nešlo vid.. 

M. no teď mám papíry vpořádku, všechno v pořádku tak můžu,  

ale po šesti ,po sedmi letech ee, 

žít v jiné zemi,všechno dělat v jiné zemi,. znovu začínat v jiné zemi   

teď je to do ré,mám dům, mám práci,  

vždycky, vždycky, ne vždycky, vždycky začít s něčím novým to není jednoduché, 

takže no roky plynou, vid ?  

A: znova začínat 

M:  ano znova začínat, takže, už jsem to dva, třikrát udělala , 

ale teď chci se zastavit, dva,třikrát jsem to udělal,ale ted chci s tím  

chci sledovat nějaký směr 
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roky plynou a to není jednoduché začínat, znovu začínat 

A:takže na prázdniny ano 

m: ano, na prázdniny ano, ale taky do jiných zemí, na jih  Španělska 

,na prázdniny to ano, 

ale znovu žít tam, vidět svou budoucnost tam, 

já cítím,to,to, já si myslím, že teď   jsem se tu integrovala,  

a já cítím,že jsem udělal ten krok a že teď už nemůžu zpátky, 

a taky pro ty děti, taky pro mého syna,který s tady narodil,  

také ne jednoduchého pro něho,???????????????? 

 

Nepředvídatelnost v životě 

to se stává, nikdy nevíš co se stane v životě,  

když jsem byla studentka tak jsem nikdy si nemyslela že v Belgii můj život bude, 

ale to nikdy nevíš co se stane.. 

 

Rok v Albánii bez přítele- rok na rozmyšlenou 

A: takže když jsi sem přišla tak tvůj muž tu byl  

M: ano můj muž tu už byl rok 

A: takže jsi rok musela být bez něj 

M: ano takže během toho roku jsem se rozhodla co dělat,  a to mi taky pomohlo si  

A: a on mluvil holandsky 

A: on mluví holandsky,teď mi dobře se cítíme, dobře mluvíme holandsky 

A: A Belgie byla pro něho vědomá volba? 

to musím říct, že Belgie to byla  jako stationland , nikdy si nemyslel já chci jet tam nebo jet 

do Itálie nebo chci jet do Anglie, tam, na začátku to byla stationland  

A: a ty jsi mluvila francouzsky, to jsi se naučila v Albánii 

M: ano francouzsky,ano to jsem se naučila v Albánii, protože v Albánii, francouzština byl 

druhý oficiální jazyk 

takže to mluvíš dobře 

M. ano, dobře, já mluvím francouzsky, italsky taky mluvím dobře, perfektně 

A: takže by to bývalo bylo jednodušší kdyby jste žili v Valonii 

M:  
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Roeselare druhý domov 

M. já jsem tady na začátku v Roeselare,první krok pro mě tady bylo Roeselare,  

ale teď pro mě r. je druhý domov,  

protože já tady mám přátele, já tady mám práci, já mám všechno, 

já nerada mě se nelíbí vždycky do jiných měst jezdit 

ano chápu ehm, a ty jsi teda studovala jazyky? 

m. ano, Jazykověda a literatura seto jmenuje 

A: a ja ,albánštinu, nebo i jiné jazyky 

M: no i světovou literaturu 

 

Zaměstnání v Belgii- není na její úrovni, stud, uznání diplomu 

A: ehm, tak, ale to není to co děláš tady asi? 

M. ne já jsem tady zažádala o uznání mého diplomu,  

ale dostala jsem negativní odpověď,  

že musím  ještě  dál studovat,  

teď po 6 letech si myslím, že by bylo těžké dál studovat, 

s dítětem, to není stejné,  

například když bych byla sama, 

ale s dítětem to je těžké 

A.hmm, a tu práci, kterou děláš teď to je na tvé úrovni,nebo ? 

M: ne to je úplně něco jiného,  

A.to je něco jiného 

M:to je něco úplně jiného, ee, to je,  

to nemá nic společného s mým studiem, smích 

to je práce– na to přežít  , to je to 

 

Plány stát se tlumočnicí a překladatelkou 

A: ale takže ty umíš jazyky, studovala jsi 

M: ano 

A:mohla by jsi dělat práci na vyšší úrovni 

M: ano,ale víš někdy, soms ik zal ook niet mijn zelf laten,  

Já se zabývám studiem ,před tím, já jsem řekla jsem také měla problémy s papíry  

Neměla jsem právo ,například,jako překladatel, 

 licenci jako překladatel 
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ale ted mám to právo,dělat.  

Já překladatel s italštiny, francouzštiny, nebo z albánštiny nebo tak něco, 

protože tady je taky hodně lidí z Kosova, Albánie a tak,  

 

Plány do budoucna Plány do budoucna  

 

A:o ja takže ty si ještě plánuješ 

A:  ehm, takž plány do budoucnosti jsou? 

M. trochu studovat, ještě trochu dál studovat,  

a pak najít dobrou práci, ale nikdy nebýt pesimista,  

když jsi pesimista ve svém životě 

          A:smích  

          M: někdy jsem musela pro lásku ,něco,   

           pro jiné dělat, 

            Ale teď ty roky ,které mám teď před sebou,  

si myslím, také něco pro sebe dělat, jsem něco dělala pro lásku, 

 

 

Životní optimismus- s optimismem se dívat do budoucna, ponaučení, návod jak žít 

M:  musíš vždy s velkou nadějí do budoucna, 

co se stalo stalo se , co jsi zanechala, zanechala jsi, 

někdy lidé nemají kuráž,a říkají co tady budu dělat,  

ale co mají ostatní dívky a Belgičané kteří studují, belgičtí kluci a dívky víc než ty ,     

 

Presentace v práci – úspěšné vyřešení problému 

vidím, že v práci máš různé problémy,  

různé tady na počítaly, někdy jsem měla problémy, které jsem vyřešila ,  

někdy lidé se koukají tak, o ty jsi chytrá, proč pracuješ tady , 

ale ty nikdy se nesmíš dívat ta 

Ale ,já mám v sobě talent,  

já to cítím tak že mám,  ale ten talent, musíš srovnávat s velkou prácí dělat 
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Životní mott- Sokrates”vím, že nic nevím” 

Ale moje motto je , co řekl Sokrates, 

znáš Sokrata, to je filosof v antické době,  

já vím, že nic nevím, víš co to znamená,   

as tíj mottem jsem vždy žila můj život 

ano a  

..dítě řve, něco mi ukazuje, pití čaje 

A: no co jsem se to ještě chtěla zeptat.. 

m. zapomněla jsi,smích 

 

Jazyk-holandština, upozornění na své kvality a přednosti 

A:ee, no já ještě myslim na to s tim jazykem,  

no víš ,holandština přeci jen není tvoje rodná řeč 

M: no já mluvím třemi jazyky , 

to je nic vid, pro někoho kdo hledá,    

je mladá, je hezká,  

proč ne říct,  

dívka, jestli hezká nebo ne hezká,  

na to se v dnešní době hodně hledí, 

to je    v dnešní době,  

když například prodavačka jsi v práci nejsi vysoká, tak tě nevezmou, 

to je konkurence, to je bussines teď,    

tak tě nikdo nemůže zaměstnat, to je konkurence 

 

Jazyk – problém dialekt 

M: ale jazyk byl velký problém, velký problém, 

Já jsem se ucházela o práci u velkých firem 

V různých kanceláříchty umíš holandsky mluvit umíš holandsky mluvit, 

ale někdy, já nebudu moci vzít tebe místo, 

dát přednost tobě před mladou belgickou studentkou, 

protože oni taky umí dialekt a ty ne 

takže definitivní odpověď byla , pokus se ještě studovat 
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Frustrace z toho nemoci se plnohodnotně jazykově vyjádřit 

A: a býváš taky někdy frustrovaná z toho, že chceš něco říct a nevíš jak? 

M: ano,ano, já měla, já, měla  momenty kdy jsem to cítila, 

protože jazyk tvého srdce,není to stejné,stejný jako jazyk s kterým jsi vyrostla,  

když někdo, když něco chceš něco říct  velkého významu  

tak to nemůžeš nikdy říct v jiném jazyce,   

 

Nedokonalá znalost jazyka jako velký handikep  při hledání zaměstnání 

například já jsem to vždy silně cítila když jsem  

já například o různá zaměstnání se ucházela to bylo opravdu těžké, 

protože ty vždy musíš si myslet , proč to není pro mě, 

.proč pro mě to nejde,  

proč nejsem na stejné úrovni jako ti ostatní, 

a to je ten problém, který jde spolu (gaat samen met,) 

ten stav,když žiješ v jiném státě 

 

Pocit méněcennosti 

A: a je to opravdu tak, že se tím cítíš méněcenná? 

M. ano, to cítíš, když v jiné zemi  tak to cítíš,  

někdy belgičtí lidé nemají ,nemají, chuť to říkat,  

ale ty to cítíš, cítíš to,  

já jsem ,znám hodně milé,    hodně milí lidé, 

ale proč říkají vem to, udělej tohle,  

někdy tu ironii v hlase , to cítíš 

 

Jinakost, ne hloupost 

A: že si myslí že jsi hloupá? 

M. ne, ne hloupá, nemůžu říct,  

ale že si jiná než ostatní, ne hloupá, 

nikdo není hloupá, někdy myslí hloupě, 

ale nikdo není hloupý 

A.  
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Belgičané 

M: no normálně jiná, normálně jiná, tak, já myslím tak,  

ale pro Belgičany já mám velký respekt,  

ted když je znám, znám je trošku 

ale nikdy neřeknu, že někoho znám perfektně 

já cítím, že belgičtí dobré lidi mají,  

dobrou kulturu,dobrou tradici,  

 

Belgičané a „werken met een plan“ (pracují s plánem) 

oni pracují s plánem-werken me een plan, (pracují s plánem) 

to je velmi důležité , 

když víš kdy budeš jíst, nebo v kolik budeš jíst 

to je velmi důležité pro lidi, 

u nás to není tak, no ajk to říct 

u  nás lidi pracují, jak to mám říct,  

například ,ráno půjdeme k moři,ano ráno dobré počasí tak pojedeme k moři,  

ale tady lidi to nedělají, tady víc plánování, víc věcí sledovat, víc se dívat do budoucnosti 

á to taky trochu mám,  

to považuji za velmi dobré 

já to trošku převzala od Belgičanů,to pracování s plánem 

A: ty dobré věci 

M: ano ty dobré věci, ale taky jsem si vzala ty špatné věci,  

ale,Belgičané 

 

Změna vlastního postoje k cizincům, pohled na cizince 

já jsem například já znám také lidi z jiných zemí, měla jsem studenty z Bosny a z 

Makedonie, a během let jsem ěla kontakty s lidma s mnoha zemí,  

ale když sama přijdeš žít do jiné země tak cítíš že ty lidi znáš líp  

například já jsem znala z Itálie dřív,  

ale já jsem dřív, já jsem,  

vždy viděla jinýma očima ne očima,  

ne s očima přijdeš na kafe nebo tak něco,  

 

ale teď když žiju sama v jiné zemi tak   mám jiný názor 
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A: ehm takže ta zkušenost 

M: bij ons, sylšela jsi o , 

 

Citát- Nostradamus 

to je spisovateli Nostradamus se jmenoval, 

on napsal, když někdo si zlomil nohu 

on musí přijít do nemocnice za mnou, aby mě viděl,  

chápeš co to znamená? 

A: takže když sama se nepokusíš 

tak nikdy nebudeš toho druhého chápat 

M: ano, já se dívám trochu jinak,  

já vidím Belgičany jako lidi, s, se srdcem, ti lidi také myslí jako mi 

A: takže tou zkušeností , 

že jsi šla bydlet do Belgii,tak se ti změnil trochu pohled na tyto věci 

 

Příklad love stóry mezi cizinci– Belgičan který s zamiloval do Chorvatky 

M. no víš, já jsem minulý rok začal s večerním kursem,  

a tam jsem měla velmi dobrého kolegyni tam, velmi dobrou,  

to byl někdo kdo měla,měla chlapce, syna,  

a ten  syn a ten byl zamilovaná do dívky    ,  

její syn utekl do Chorvatska te volegen dat za tou dívkou,  

a když jsem mu vyprávěla svůj příběh 

tak on byl tak překvapený, on skoro brečel, smích, 

protože někdy také Belgičané to dělají, 

protože někdy máš rodiny, máš hodně rodin ,který mají tam rodiny 

 

Nedívat se zpět, nelitovat 

Musíš vždy  sočima být napřed 

Musíš vžddy mít sílu v sobě , jinak nejsi nic 

a neohlížet se zpátky 

 

 

 

A:  uvažuješ o návratu? 
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M: dřív na začátku t bylo tak ,  

někdy to bylo pochybování, na návrat nebo tak,  

ale teď nemyslím 

 

Stesk po domově 

A: ale myslíš někdy na Albánii, na rodinu a tak? 

m. ee, máš momenty samozřejmě,  

když se ti stýská porodině, po sestře, po bratrech, 

cítíš se sama, když jsi angažovaná pro svou rodinu , 

a potřebuješ někoho z rodiny,  

potřebuješ lásku od té rodiny,  

 

Nová rodina – spolu s časem lék na stesk,zapomnění 

ale když máš rodinu,  

když přijde že máš syna,  

kterého ale když máš ,    a čas plyne ,  

jak to říct, španělsky je to poco per   pocco, beetje bij beetje,  

ty zapomeneš 

 

Zapomnění 

A: 

M. život je takový, ty to nechceš tak udělat ¨ 

já jsem si nemyslela 

Ale to přijdemaar dat komt,  

já přijdu sem a tam zapomenu 

ale je to tak 

 

Stesk po jiných věcech mimo rodiny 

A: no takže ti chybí rodina, 

to je logické, ale jsou i jiné věci, které ti chybí? 

 

 

 

Psaní ( zde patrný enthusiasmus) 
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M: chybí mi také to co jsem tam dělala, 

tam jsem, já jsem, psala jsem , 

já píšu, já mám chuť psát 

A:povídky, básničky 

M. například povídky, básničky 

M: povídky, básničky, 

já  píšu hodně  

a například kdybych žila teď tam , tak bych určitě napsal knihu nebo tak něco,  

protože psaní to je něco jiného, 

ale tady to nemůžu dělat 

jazyk psaní je jiný než jazyk komunikace , 

nemůžeš říct v jazyce ve kterém by jsi napsala básen 

je to opravdu těžké 

 

Stesk po prostých věcech,dětství 

ale vždy je něco co ti chybí, vždycky,  

někdo prostě ty ulice kde jsi se narodila,  

normálně  které  někdy ty hračky které jsi měla ve svém ve svém, dětství,   

normálně ty bonbonky které ta sestra nebo ta babička pro mě měla,    voor soms  

 

Albánie- krásná země 

A: hmm a říkáš taky , že příroda je tam krásná 

M: ano, to je opravdu krásná příroda, je tam moře, jsou tam hory, tam je všechno, 

to je úplně něco jiného ,alles in     ¿??? 

 

Psaní – holandština a albánština 

A: hmm no a to co jsi říkala s tím psaním, to mě zajímá,  

myslíš v holandštině nebo v albánštině, víš co myslím 

M: ano, no já chápu co myslíš,  

myslím v albánštině, 

zkusila jsem to myslet v holandštině, 

ale nemůžu napsat ty samé věci,   

 

například to je krásná květina, to je pěkný dům, 
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Ale u nás je to jiné, ti lidé někdy, co píše,  

protože to je jiná kombinace ve slovech,  

A:ale mohla by jsi přeci psát v albánštině 

M: no já píšu hodně v albánštině, 

já mám já vždy posílám svoje básně,povídky  tam do novin 

A: aha 

M. takže jsem také i trochu v kontaktu s tam smích 

A: hm ,takže by jsi mohla napsat v albánštině knihu? 

M: de, no, já ,já teď pracuji na –zabývám se teď 

protože někdy to jsou věci, které jsou ještě v šuplíku, ve skříni 

M: pro mě to není snění, protože já píšu,  

ale někdy bych chtěla psát v holandštině,  

ale když, do té doby yle to co chi napsat neumím vždy napsat v holandštině 

protože lidé nikdy nemůžou pochopit co myslím 

A: a to píšeš o svém životě nebo? 

M: ne, to není o mém životě,  

nebo o problémech jsem měla, 

ale já píšu víc tak jak cítím, 

die richting die ik schrijf is meer  psychologické, 

například já jsem Freuda četla,  

já jsem  hodně spisovatelů,  Thomas Mann, já jsem hodně,  

 

touha po tom, psát v holandštině 

já taky  čtu hodně v holandštině, ano,  

já hodně čtu hodně, a já chápu knihy v holandštině,   

já chápu,  mám chuť psát tak jak píšou v těch knihách,  

ale neumím to, de manier waar mee je moet spelen met de woorden,  

například v pokoji já můžu psát s  velkým významem 

Taky jsem se pokusila do Vrouwenhuis psát básně, četla jsi je? 

A: ne  

M: ještě ne? 

ne 

 

M: já jsem se pokusila napsat v holandštině,  
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a moje kamarádka  mi to opravila tak aby to bylo gramaticky správně 

a to tam někde vyselo ve Vrouwenhuis 

M: ano, já jsem tam při Otevření 

m. to je velmi dobrá  

ale to není přesně tak jak jsem to napsala, 

já to cítím 

A: hmm 

M. hm, já mám také webovou stránkou se svýma básněmi  

v mém jazyce co ti můžu ukázat jestli by tě to zajímalo 

hmm, to je hezké 

M: líbí se ti? 

A: no s poezií to není jen tak překládat vid,  

když si chceš hrát se slovy 

M: no to je těžké 

A: a to je někde na webových stránkách 

m: ne to je v mém počítači, 

já například posílám to na webové stránky v mé zemi,  

Albánie heeft een emeilkrantje  

A: a tam to nějak vybírají 

M: ne to je, já to pošlu via email, to je na website, ty to tam pošleš, 

to nikdo není povinen to číst,  

ale já jsem viděla teď , a lidé tam  ¿že já jsem teď, teď na třetím místě, 

a to je důležité pro mě ,že lidé se zajímají o tom co píšu 

 

Píše víc teď v Belgii, než dřív v Albánii 

M. dříve když jsem byla studentka tak jsem taky, ale ne hodně,  

od té doby co jsem tady přišla do Belgie,  

tak jsem ten talent trochu tady v sobě cítila,  

 

Talent a aktivity v dětství, i později,journalistika 

když jsem byla v mém dětství,  

tak jsem byla vždy tegen kamera hodně voor publiek,    

já jsem  hodně hodně věcí tam dělala, 

a tady dělám taky ale ne tak veřejně ,ale něco jiného 
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ale umím to, 

tam to bylo také s kolegama pracovat, do jiné společnosti jít, 

hodně interwiů  s různými lidmi, 

rychlé intervwieuv, abych chytila  poslední zprávy nebo tak,(smích) 

smích  

 

Aktivity tady - méně 

M: a tady to nedělám, já cítím to, že potřebuji ty věci dělat,  

ale musíš  trochu krůček za krůčkem       

 

Psaní jako terapie? 

A: a není to taky trochu emoční terapie to psaní básní 

M: co myslíš 

A: no když takhle píšeš poezii, není to taky trochu terapie pro tebe 

M: ee, někdy to je taky terpaie pro mě nebo kvůli tomu co jsem tam zanechala,co tam jsem 

dělala, někdy,  

ale teď to nevidím  jako terapie, 

já  to vidím, jako že to  potřebuji, já  mám v sobě tu energii, já mám ten talent, 

tak proč to nedělat, já to cítím, 

ale to je vazba(spojení) mezi mojí zemí a tady 

já, jestli to tak můžu říct,  já to ráda dělám, pro mě to, mě to přináší štěstí,     

mám chuť si hrát ,  

 

Práce v Belgii 

já mám chuť pracovat tady v Belgii,  

každý se ptá, já jsem slyšela hodně lidí z Belgii ,kteří říkají , 

copak to můžeš dělat  

ty jsi hodně studoval, to není jednoduché, 

já jsem 4 roky Vysokou školu , Univerzitu dělala,  

s perfektními výsledky skoro s     body to je velmi dobré, to je velmi dobré 

Jak  můžeš,hoe kan je supporteeren her?, dělat, ta práce tady , 

to co já dělám něco to není dobrá úroveň,  
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Ponaučení  

ale víš co ti řeknu Andrej, 

někdy lidé musí po schodech na vysokou úroveň 

někdy přijde okamžik kdy jsi nula,  

v tom okamžiku musíš první schod, 

prvně musíš najít kuráž, najít kuráž abys mohla jít na další ten schod,  

jinak nejsi člověk, jinak se cítíš,cítíš se jako, jako objekt, 

já  vidím svůj život  tak, já jsem našla kuráž v sobě podívej,  

to je co musíš, co ty musíš udělat, udělat, 

nenech se spadnout nenech sebe spadnout do velkých těžkostí 

to vždy mi pomohlo 

 

Víra  

  já také věřím v Ježíše,já také věřím v ee, 

já taky chodím do kostela, 

například já jdu do kostela v neděli, když mám čas, 

nemůžu říct, že chodím pravidelně ale když mám čas tak jdu do kostela,  

také se synem, já se cítím že to je dobré, já ,já,se cítím dobře, když jsem v kostele,  

 

Víra “ “moudro” (ponaučení) 

já chápu, moje tichost ,lidi potřebují aby lépe chápali, někdy,  

teď, v rušné e, době,  poslední roky, lidé nemají čas na to být jen v tichu-být ztišení,  

a když tam jdeš tak chápeš sebe , ty chápeš co jsi udělal, co děláš a co bys měl  dělat- 

co uděláš 

 

Víra,(osobní) v Albánii a v Belgii 

A: a v Albánii jsi taky chodila do kostela? 

M: v Albánii, já ne tak,  

tam jsem necítila tak jako že musím tam jít 

A: :jo,jo, neměla jsi potřebu 

M:..ale tady to cítím, že jít do kostela, já to dělám, mě to pomáhá, 

nedělám to vždycky, vždycky, ale když mám čas, nebo tak,  

 

Otázka uznání diplomů 
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A: ještě jiná otázka,já se vrátím k těm diplomům,  

říkala jsi že ten tvůj nezrovnoprávnili.-gelijkstelen,co si o tom myslíš 

M: ee většina studentů, kteří mají diplom z jiné země 

Jejich diplomy nebývají uznány tady  

já znám také hodně,  znám někoho,ten je taky z Albánie, on byl  ,on je opravdu chytrý, 

ale teď tady má v , v Gentu    dělal, a teď ¿???  protože diplom nebyl uznán, , 

když to není evropská země tak nemáš šanci na uznání diplomu 

A: a myslíš že to je oprávněné 

M. já, ee, teď, teď máš ti kdo studují v Albánii,  

to je způsob, ten systém v Albánii je stejný systém jako karte van Bolonia?  

slyšela jsi o tom,to je všechny univerzity  univerzity,fungují podle plánu  

a naše univerzita Albánská je taky v tom plánu,  

například moje sestra studuje ještě,diploma van hen, zestuduje laborantku tam,  

když ona přijde sem tak její diplom bude uznát, 

u mě bylo, lang geleden, skoro 6 a půl let, 7 let,7 let celkem,  

takže to ještě nebylo naše univerzita, ještě nepracoala s karte van b., 

ale nikdy bych neřekla že univerzita v albánii 

není na stejné úrovni ,jako v Belgii 

někdy  máš víc,tady máš víc, víc práce, 

tady jsi víc soustředěná na jeden směr,  

ale v Albánie když jsi diplomovaný  

tak v prvním roce se musíš informace dostat ode všad povinně , všude, 

a třetí a čtvrtý se musíš specializiovat, někdy to nebylo stejné jako tady ale jinak 

A: neřekla by jsi že tam úroven je menší, že se mín učí,nebo tak 

M: ne to nemůžu říct, 

já jsem také například studovala romantismus, voor, ¿  kubismus,  modernisme, 

všechno, 

také někdo kdo studuje tady  Belgii ten to umí, co umím já, 

já také znám perfektně, například Byron je stejný tady a stejný tam, rozumíš,nebo,no 

A: ehm, trochu politická otázka tedy 

M: ano, někdy to je to a to, a někdy to není tak otevřené s jinými univerzitami 

A to nám způsobilo hodně problémů, pro hodně lidí.. 

já znám Mulat, to je sopranista známý na celém světě,  

znáš také , znáš Ledikadio, to v Itálii,  je baletka , to je číslo jedna v Itálii, baletka, 
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to jsou lidé, ty taky mají talenty nebo něco takového,   

ale někdy kvůli politickým věcem se nemůžou ihned dobře integrovat v té zemi 

A: no to je škoda, že třeba nedostanou šanci ukázat co umí ,třeba v praxi vid 

 

Postavení v Belgii “zonder verrijsing” (bez požadavků)  

Postavení v Belgii “zonder verrijsing” (bez požadavků) 

M: Například tady v Belgii, já jsem někdo,když hledám práci,  

tak jsem někdo,  bez požadavků, chápeš co to znamená!?  

protože oni nevědí nic, , 

také o střední škole, že jsem dělala, že jsem dělala základní školu vid 

a když se ucházím o práci ,řekni co jaké studium jsi dělala? 

tak nemůžu říct,o, tři nebo dva roky elektroniky,  

ale taky nemůžu říct, já jsem nedělala základní školu, chápeš?  

to nemůžu a to dává problémy, vid 

 

Diskriminace 

A: a měla si někdy problém s diskriminací? 

M. diskriminace to nemůžu říct,  

ale, ale, všude máš rasismu, v Albánii taky máš,ale , diskriminace ne 

no ale neměla jsi někdy pocit, že se na tebe lid tady dívají zpatra, nebo tak něco? 

M: ale, nemůžu říct, že to je diskriminace,  

ale můžu říct, byl  momente, er was een moment, 

byl to moment kdy jsem se necítila dobře,to je něco takového,  

ale když si myslíš, když žiješ s tou myšlenkou, že jsi diskriminovaná, 

vždy ty    ¿? tak nejsi nikdy stil he,  

ale já nemám to motto,  

někdy mají ,ook de Belgische hebben recht te denken aa dat is een andere land, 

ze kennen niet dus ze moeten denken wat ze zien he ,  

ale měla jsem momenty kdy jsem se cítila špatně, heb slecht gevoeld, 

ale to mi pomohlo najít v sobě kuráž,om  mijzelf?te    laten  

já jsem člověk, který reaguje, já reaguju ihned, ihned, 

A: ehm, nenecháš se .. 

M: ano,já ne,  například když mi  řekneš něco co mě bolí tak,co,že budu  něco cítít 

já ti to hned řeknu, a to pomůže,  
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ale když jiní vždy vždy reagují,reagují a ty ,oni se ti dostanou do srdce 

a řeknou něco a to bolí 

nejsi ,nemáš chuť něco říct,nebo tak něco, 

a pak se člověk, člověk se tak dostane do problémů 

, to, já hned reaguji,  

A:hmm 

M: to je můj typ, to je můj typ, to je můj charakter, taková jsem já 

a já například se nemůžu nikdy změnit vid,ale já myslím,že to je to dobré 

hmm no já zatím se také nesetkala s reakcemi,ale na mě to taky není moc vidět vid, že  

M. no,no, na tobě to není vidět,ale u mě to vidí hodně, například když jdeš na večírek ,nebo 

na pauzu v práci, tak, já ti dám příklad ale ..(ukazuje na záznamník, chce abych ho vypla) 

 

Vyprávění o tom, jak k ní na pracovním večírku někdo projevil despekt 

 

A: ještě jsem se chtěla zeptat na výchovu, ale jestli už musíš jít? 

M: no, musím,do právě ve 12 

A: ok,tak ještě tuhle poslední otázku, vidíš nějaké rozdíly ve výchově dětí tady a v Albánii? 

M: ee, u, ne, je to skoro stejné, ale teď lidé v Albánii nemají tolik práce, 

lidi moc nepracují,tak mají víc času, tam například mají babičku dědečka , 

ale tady taky máš, ale tam se taky hodně starají, 

já nevidím velké rozdíly, nemůžu říct, někdy systém škol se mění,  

ta máš do dvou hodin tady do čtyř,ale zbytek je všechno 

A: a on mluví oba jazyky vid? 

M: ano, on mluví holandsky a taky chápe náš jazyk, ale on radši mluví holandsky,protože 

on je 8 hodin ve škole takže pro něj 

a ty chceš ale aby uměl albánsky 

M: ano to chci taky ,protože děti nevědí nikdy původ 

někdy žiješ v jíné zemi ale nesmíš nikdy zapomenout z,z, jaké pocházíš země, 

to musí vždy také naučit ty, ty děti, 

protože oni nikdy neznají původ  

někdy až tam pojedou na prázdniny, 

až budou větší tak ta budou říkat, proč tvoje maminka tě ani slovíčko nenaučila, nebi tak 

něco, teď to necítí, ale až budou velký tak to určitě budou cítit,  

já myslím taky vždy nato, aby se můj synáček naučil něco z mojí kultury,  
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někdy, ale já chci taky perfektně nebít pozadu az Belgičany, 

ale taky chci ho naučit , mojí kulturu, můj jazyk 

A: ale om má ještě tu francouzštinu 

m. no ale já myslím ,že to pro něj nebude žádný problém,protože se narodil v Belgii,velký 

problém pro něj určitě bude albánština, ale ten druhý jazyk ne 

A: tak tjá už tě tedy nebudu zdržovat a moc ti děkuji za rozhovor 

M: rádo se stalo Andreo  kdybys ještě něco potřebovala …. 
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Naisa 

 

představení se  

je mi třicet let 

teď bydlím již téměř 11 let v Belgii 

přišla jsem ještě když jsem, když, do Belgie společně se svým mužem, 

byla jsem právě vdaná 

 

důvod útěku 

a proč že jsem v Belgii,  

protože můj tatínek byl v parlamentu v mojí zemi 

a tím frakce, protifrakce, protistrany en noe maar op 

volby, pronásledování, prohlídky, právní já nevím co, v naší rodinně 

 

2. období –na útěku (vluchtroute) 

 

a tím jsem museli naši zemi na pár dní opustit, 

dokud nebudou skončeny volby 

ale jak jsem byli venku, museli jsme jen na sedm dní opustit zemi, 

protože předseda strany nám tak poradil,  

takže jsem mu zavolali, abychom si poslechli, jestli už je větší klid k tomu navrátit se , 

ale vypadalo že se to chílí na špatnou stranu   

a viděli že lidé byli zavražděni, a tak, já nebudu vyprávět detaily toho 

 

Promiň, odkud že to pocházíš? 

Já pocházím z Arménie 

Ehm, a tvůj otec byl politicky aktivní? 

Ano, můj otec byl člen parlamentu a pak, 

To je tak, já jsem jediné dítě mých rodičů, 

A tak se dostaneš také do toho proudu, 

Že když zatknou tvého otce, tak můžou děti být zatčeni,  

aby dostali rodiče (terugtekrijgen?)a tak,  

a proto, že  jsem museli společně s mým otcem, opustit zemi,  
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a koneckonců, můj muže také pomáhal mému otci, organizovat ty volby, ten, to, takže 

 

A: On taky byl politicky aktivní? 

N. Ale on, jenom se zabýval tím, ne že by byl členem strany , 

ale normálně prostě sympatizoval, 

 

Vluchtroute- na útěku 

a tak, mi jsme přišli do Oděsy,  

po sedmi dnech, kdy jsem konstatovali, že se nemůžeme vrátit, 

no ale kam jít? Nemůžeš tam taky dlouho zůstat , musíš se nechat zapsat , 

ale ..ee jak se to jmenuje,jako tady, tady Šengen státy,  

Rusko a Arménie a určité republiky bývalého Sovětského svazu,  

mají také určitý druh spolupráce , 

 který taky je (doorgetrokeen)vztažený na politiku a také na právní záležitosti,  

a tím jsme také nemohli déle zůstat ani v Rusku, 

takže jsem museli, hledat kam jsme mohli jít 

 

A to jsi byla ty a ? 

N. já , můj muž, můj otec a moje matka 

ale také potom jsme se dostali do kontaktu s arménskou taneční skupinou, 

Arméni co tam vystupovali, 

já jsem mimochodem také do mého posledního dne byla aktivní v taneční skupině, 

ale v jiné taneční skupině pochopitelně 

a oni souhlasili s tím, zapsat nás jako tanečníky té skupiny, 

a pak vzali nás sebou do Sant Petěrsburgu, 

museli ještě vystupovat v Sant Petěrsburgu a pak do Německa jít, 

ale problém byl, že jsem ještě nebyli na té listině, a tak, 

ale to je oproti zaplacení, to jde všechno, 

no,ale , jako nezletilý, 

tak jsme zůstali pár dní v S.P., 

a ta taneční skupina měla vystoupení a tak, mezitím,  

udělali také dokumenty , že mi jsem také mohli s nimi do Německa 

to jsou dokumenty, rodný list, a prohlášení rodičů, a já nevím co vše je potřeba 

aby jako nezletilí , všechny ty věci o to oni sami se postarali, 
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a mi jsme pak ,lodí, Anna Karenina, v ..přistáli v Německu (beland) 

a mi jsem také nechtěli ty organizátory té taneční skupiny vystavovat nebezpečí  

proto jsme putovali dál (verdervertrokken) 

a oni řekli podívejte, jděte pryč a když přijde policie a budou vás chtít zatknout,  

a mi uvidíme, mi uvedeme, že jsem vás ztratili ,  

a tak, já nevím, jak to dál tam pro ně dopadlo, 

a oni museli tam ještě osm nebo devět dní zůstat, 

mi ihned , ani ne jeden den zůstali 

a proto mi jsem se tady ocitli (beland). 

jednou mi byla položena otázka (ooit een keer) 

proč Belgie ? 

já jsem řekla proč Belgie vid, to je náhoda, čistě náhoda,já bych šla ještě dál,  

zo ver , zo goed (čím dál tím líp), 

no, takže Belgie pro mě dokonce ani neexistovala,  

když si pomyslela na Evropu, tak myslíš na ty velké země, Francie , Německo a tak,  

ale ne na Belgii, 

víc než to, už nic,  

pronajímali jsem si ,wel, tři měsíce sami dům,  

jinak žádný kontakt s nikým, 

a volal tehdy , umíš rusky?  

já jsem tehdy mluvila anglicky ale ne s moc lidmi jsi mohl mluvit anglicky, 

všichni hned umíš francouzsky?  

pak konečně jeden z těch lidí co šel kolem, řekl, podívejte,  

ten neuměl anglicky a rukama nohama ,gesty,  

on řekl podívejte, já vám pomůžu a on nás dovedl až ke dveřím  OCMW, vy se zeptejte, 

 a mi jsem se zeptali co všechno musíme dělat, 

ihned jsem začali s lekcemi holandštiny, 

 tehdy když ještě lekce byli v Centru pro Migranty to je tam kde teď pracuji 

dvakrát jsme dostali positivní odpověď,ale potřetí jsme dostali negativní, 

 protože jsem nemohli dokázat, že to byla pravda,  

já neměla už nic, jen,no, moji občanku,to ano,  

ale pro dokázání příběhu mého otce, jsem neměla nic v rukou,hee,  

mezitím se mi podařilo najít mé rodiče, oni byli v Německu,  

mi byli už rok tady a já našla rodiče  v Hamburku někde v malém městečku  Hamburku,  
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oni, já jsem dopis všem lidem, kteří byli Arméni, kteří z Německa přicházeli sem žádat o 

azyl , můj otec má speciální křestní jméno a já říkal dívejte hee, ee, a tak ,  

protože žadatelé o azyl, často jsou v kontaktu spolu, 

 a tak jsem dostala typ, napsal jsem dopis do Hamburku  

tam kde se odevzdávají papíry s žádostmi o azyl  

a tak jsem hledala svého otce, 

 s jménem, rodným číslem, no a když jsem ho už si mysleli že ho našli,  

tak nesouhlasilo jméno, protože jeho jméno se píše s „h“ a tehdy jsme měli ještě pas 

z Ruska, já jsem dostal dopis zpátky,pravděpodobně to je tvůj otec, protože datum 

narození, a křestní jméno souhlasí,  

dostala jsem adresu ,na tu adresu jsem napsala,  

ale ten dopis , ??????patrně přišel dál od budovy, tehdy , 

a to se  musí nejdřív přečíst a pak až rozdělit,  

takže on otevřel ten dopis, a on to přečte,  

já jsem ten dopis napsala v angličtině,  

a on jde za mými rodiči , myslím ,že to je pro vás,  

a tak jsem dostal telefonát od mého otce, a tak jsem našla své rodiče,  

takže ,jak se zdá, po našem odjezdu, oni šli do Moskvy , 

tam měsíc zůstali a pak si nechali udělat falešný pas s fotkou,ale 

já jsem ty dokumenty potřeboval, abych mohla tady dokázat, že to je pravda,  

a můj otec to , v Německu mají jiný způsob, když jsi uznán jako politický uprchlík, 

 tak to bývá na speciálním místě , a to nikdy nedostaneš zpátky, ???,  

a proto abys to získal zpátky musíš speciální proceduru, to bylo velmi  těžké, 

ale každopádně, můj otec, se mu tedy podařilo je získat zpět, 

 napsali jim to, ale tady nechtěli čekat , na ten důkaz,  

protože jsem to potřebovala abych mohla to dokázat,  

ale dostal jsem to, a šla jsem s tím do Bruselu,  

a tam něco se zvrtlo, místo toho aby to okopírovali , tak nás vyhodili,  

ten chlapec si to všechno poznamenal, co jsem všechno měli sebou,  

řekl, počkejte tady venku, někdo jsme přijde kopírovat,  

ale nikdo nepřišel to okopírovat, ale 

a na konci toho dne, byli jsem zavoláni dovnitř, místní policií, no, vy musíte, ty 

dokumenty, 

 a ten rozhovor začal ve francouzštině,  
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jazyk který jsme prohlásili, že neznáme, 

 podepsat, poručili nás podepsat, když nepodepíšeš tak uzavřené centrum,  

víš co to je uzavřené centrum, to je odkud okamžitě jsi deportován,  

tak mi jsme nezůstali jsme nečinně sedět (sedět s rukama v klíně) mi jsem vyrazili za 

Ministrem zahraničních věcí, Ministr zahraničních věcí nás vyslechl, protože mi jsem už 

neměla kam jinam jít,  

a on tedy nás vyslechl, on okopíroval naše důkazy, 

 a řekl, podívejte, já váš případ si vezmu na starost osobně 

a když bud moci dospěji k názoru , že byla ze strany našich služeb učiněna chyba  

tak budete okamžitě uznaní-(erkend.)  

Bylo třetího. dubna když jsme u něho byli , roku devadesátsedm nebo osmého dubna, 

 Dietro uprchl  

a já jsem zapla televizi a viděla jsem že 

 Ministr zahraničních věcí, u kterého jsme zaklepali na dveře, ten podal výpověď,  

mi jsem tehdy, mi měli oranžovou kartu , 

 to znamená, že jsme měli dočasné povolení k pobytu,  

naše oranžová karta byla prodloužena,  

ale vedle toho, jsme měli, že do pěti dnů musíme opustit Belgii,  

takže dva si protiřečící dokumenty  v ruce ,  

ee,ale mi čekali, přišel druhý ministr, dohodli jsme si schůzku,  

a den před schůzkou, ee, dva dny před schůzkou, byla Simiria Adammu v letadle udušena, 

žadatelka o azyl, která,   

e takže ten Ministr taky podal výpověď a pak u třetího ministra, 

 řekla jsem svému muži, pojď napišme dopis,  

Vážený pane ministře, van de Bossen, dohodněte si s námi schůzku,  

podívejte se na naši složku , protože když mi si s vámi dohodneme schůzku  

tak budete muset odstoupit , 

 trošku legrační situace,  

pak jsme nedělali nic, mi jsme si říkali  

on stejně má tam tu složku a nový ministr ,který tam přijde se stejně musí podívat co že 

tam má  

a někteří říkali, holandští, Ministři se mění, to hned všechno letí do koše  

nevěděli jsme co dělat, to bylo pro nás také normálně čekat,  

mezitím jsem chodili na kurzy u VDAB,  
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můj muž taky, on pracoval na určitém projektu,  

já jsem se ucházela o práci , já jsem taky  

byla zaměstnána  u ABBV v Kortrijku ,jako recepční, začala jsem tam pracovat 

 

A:Takže to šlo, ty jsi mohla pracovat, i když jsi neměla papíry? 

N:Ano já na jedné straně, neměla papíry, na druhé straně ano,  

musela jsem každý měsíc na policii, a policie, volala do Bruselu a z Bruselu dostali fax, 

prodloužení pobytu nebo ne a každý měsíc jsem dostala prodlouženo,  

takže mi jsme si mysleli, možná tam to tam ,že tam něco bylo špatně,  

tak že to je vždy prodlouženo,  

tak jsem začala pracovat, pracovala jsem měsíc,  

takže mi už byli tři roky , myslím od doby co ty papíry???.  

A můj muž a já jsem každý měsíc volali, ???? 

Každý měsíc jste potvrzovali , to vaše policie potvrzovala ,ale vy jste ilegáové 

A vy jste tu už tou dobou byli tři roky? 

Ano, mi jsme tu už byli tři roky, a on měl na mysli, ??? 

když .., ano, vy jste byli legální ale odteďka jste nelegální v zemi,  

takže co se stalo, já jsem dostal výpověď, proti vůli mého zaměstnavatele, 

 dostala jsem 400 podpisů, že, no, všichni chtěli abych zůstala pracovat,  

no ale bez dokumentů, , on mi musel dát výpověď,  

ale on sám udělal krok, on sám šel do Bruselu 

 

A:Tvůj zaměstnavatel ? 

n. ano 

A. A tou dobou už jste byli tři roky tady? 

N. Ano, mi tady už byli tři roky a on měl na mysli, 

já jsem řekla já tam šla dovnitř a řekla když vaše policie je ilegální tak mi taky jsme 

ilegální , vy jste to přeci potvrdili, jo,jo, vy jste byli legální ale od teď vy jste ilegální v této 

zemi 

.takže co se stalo,já jsem dostala výpověď, proti vůli mého zaměstnavatele. 

dostala jsem 400 podpisů,že, abych, že všichni chtějí abych zůstala,pracovat,  

no ale co, bez papírů mě musel dát výpověď, 

on sám udělal krok, on sám jel do Bruselu ,aby se podíval 

můj zaměstnavatel, a on řekl, podívej Naiso, vy tady máte dvě složky, 
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 ta první to je vaše žádost o azyl a to druhé je prázdná mapa, 

 s jenom papírkem v ní kde stojí vyjmenovány dokumenty , které...,  

takže ...no podívejte já mám tady kopie  a složka je prázdná a vy jste chybili,  

a na základě toho, nejsou žádné důkazy, napíšou na dokumenty nejsou důkazy,  

tím nejsou uznáni, pak já jdu domů, no co jiného ,  

žádný příjem, musíš nějakým způsobem zaplatit právníka,  

dostal jsem návštěvu z OCMW, tam kde jsem roky bydlela, kde jsem roky tlumočila, 

zadarmo, podívejte, mi tebe a tvoji rodinu rok budeme živit,  

vy uvidíte co uděláte za ten rok, dostalo se nám hodně podpory od OCMW ,  

pomohli nám, finančně jít dál.  

Pak v ten den kdy naše dokumenty byli sebrány,  

jsem šla k doktorovy a dozvěděla jsem se , že jsem těhotná.  

Neměli jste už šest let děti, protože ,no ta situace, 

 a přesně v ten moment se to stane, ještě víc nejistoty,  

po třech nebo čtyřech měsících, naší ilegality,  

bylo už 98, konec 99 

přišla nová resoluce od Dienst Vreemdelingenzaken,(Služba cizineckých věcí)  

o ???uprchlíci, kteří už dlouho jsou v Belgii,  

mi jsme byli už skoro čtyři roky v Belgii, 

 mi jsme podali žádost,ale neměli jsem kapku naděje, že to dopadne dobře,  

mezitím moje dcerka, moje první dcerka s narodila, 

 a e, po ještě jednom roce, po podání žádosti, o regularizaci, přišel nový zákon, 

 obsílka, nově se objevilo, že lidé, kteří požádali o regularizaci mohou pracovat,  

já jsem okamžitě se ucházela o zaměstnání, 

a kromě jiného bez napsání do VDAB v Kortrijku to slyšeli a sami navázali kontakt,  

a také mě pozvali ,abych přišla na pohovor a v tom týdnu  

hned hodně nabídek jsem dostala, také tady jsem dělala pohovor , 

a po týdnu jsem v jeden ten samý den byla pozvána na dvě místa najednou k pohovoru,  

od VDAB jsme sama si dala odstup, protože jsem tam dostal novou funkci 

a musela bych se hodně přemísťovat, 

 ale měla jsem malé dítě ,roční, a pro mě bylo,  

já nemám, ale, já nemám řidičák, a přelistovat se veřejnou dopravou 

 to ta práce nebyla realizovatelná, 

 to druhé bylo v obchodním domě Colruyt, 
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 kde by to také těžká práce byla pro mě, ale vzhledem k mým kapacitám na to nestačím,  

ale to bylo tady tehdy, kde jsem začala jako sekretářka v administraci, 

 a od srpna 2000 pracuji tady , ee a v r.2001 , se narodila moje druhá dcerka, 

 a v září 2005 teprve jsme dostali dokumenty , dopis jsme dostali , že dostaneme 

dokumenty, že jsme regularizovaní, po osmi letech,  a teď teprve v březnu 2005 jsme byli 

regularizováni společně s dětmi,ale můj muž ještě ne 

 

A.Takže vy jste Belgičané a on ještě ne? 

N: Ano všichni jsme ,jako národností ale jen 

A:Na papíře? 

N:Ano na papíře 

jediná výhoda toho být Belgičan, je že můžeme cestovat mimo Evropu, 

 takže pro něho to zůstává pořád ještě problém,  

takže když on chce cestovat mimo Evropu, tak to nejde, zatím ne,  

protože od ambasády nedostane prodloužení a národní pas, ještě ne, to je trochu, ale no, 

s pády a znovu vstáváním 

 

A:Ehm, takže tvůj muž ještě není regularizovaný,ale máš naději ,že to dobře dopadne 

N: Ano , já v to doufám, ale neustále to oddalují,  

každý rok, dostáváme dopis , že to bylo odloženo,  

a to je vražedné, 

 protože mi tam máme v naší zemi dům,   ??nemůžeš to udělat,  

protože on neabsolvoval vojenskou službu,  

 tak nemůže prodat svůj dům,  

jediný způsob je čekat na okamžik kdy on bude taky naturalizovaný  

a jet jako Belgičan do Arménie ,jet ho prodat 

 
A:Takže jsi dlouhou dobu měla starosti a nejistotu 

N: Ano nejistotu, také, když jsme tady začala pracovat ,  

po prvních šesti měsících s koordinátorem, on mi položil otázku, 

 jak si představuji svou práci do budoucnosti,  

že se to ptáš, moje budoucnost, ty víš , že je velmi nejistá, 

 já můžu každý den na autobusu, být zatčena,  

ta reguralizace nedává právo zůstat,  
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když jen trochu zlého policajta potkáš, ten mě hned může poslat do Arménie,  

já tě nebudu vodit za nos , že si dělám plány s mojí prací, 

 moje budoucnost je každou minutu, já nemůžu vědět co 

 

A: Ehmm, takže ty jsi se vdala docela mladá vid? 

N: Ano, já jsem, mi jsme spolu chodili do školy, já jsem již školu skončila  

moje studium na střední škole, to už bylo skončeno, a já už jsem byla na univerzitě,  

čtvrtým rokem na univerzitě, na Fakultě Ekonomie a Beheer, 

 měla jsem ještě rok na to získat můj diplom, tak ,t 

o jsem měla v plánu tady moji univerzitu dokončit, udělat,  

ale tady byli kontakty s republikami bývalého Sovětského svazu ne ještě tak dobré,  

a tady mi řekli, bud začneš úplně od nuly, mě se do toho vůbec nechtělo, začínat úplně od 

nuly, já jsem si vybrala zdravovědu??? 

 

Vzdělání v Belgii 

A: To bylo kratší vzdělání (opleiding)? 

N. Ne, to bylo pět let, ale  ,podívej, já jsem nechtěla zase znova studovat ekonomii, 

 vybrala jsem si zdravovědu, vybrala jsem si zdravovědu ,  

zapsala jsem se a rok jsem tady KULAK ,tady v Kortrijku Fakulta zdravovědy dělala, 

 už jsem s nemohla učit,abych mohla chodit ke zkouškám, už jsem nestíhala chodit na 

hodiny, musela jsem za právníkama, musela jsem do Bruselu, 

 a řekla jsem si, musím se rozhodnout, musím své dokumenty mít v pořádku, než půjdu 

studovat, e a tak jsem s tím skončila, 

 a než jsem měli ty dokumenty tak mi již bylo 25 let a měla jsem už děťátko,  

také unavená z celé té situace??? 

 
Zaměstnání v Belgii 
A: A ta práce to už bylo to co děláš teď tady? 

N:To bylo tady, já jsem začal jako sekretářka  v administraci,   a také logistiku, také trochu, 

ale po týdnu, já jsem tehdy byla všeobecný koordinátor,  víš taky musíš, daňové účetnictví, 

no, podívej, já jsem čtyří roky studovala ekonomii,  

začala jsem dělat účetnictví, pak organizaci personál, já to vzdělání, toho, to nemám, 

 to je sociální právo, to nemám, to se nedalo kombinovat ty dvě,  

ale, ta organizace je také podporovány veřejností...?  já teď dělám jen plně účetnictví 
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A s teď jsi spokojená? 

S tím jsem velmi spokojená, protože to je práce, která souvisí s mým studiem,  

musím říct, že práce s lidmi, je to něco co velmi ráda dělám, 

a práce s lidmi, to není nic pro mě, když jsem byla malá vid, tak jsme nevěděla čím 

s stanu,, ale věděla jsem jistě, že nechci být učitelkou, ráda bych byla lékařkou, no,ale  

A. V nemocnici? 

N: No, tak operovat, ale žádná psychologie , nemůžu pracovat s lidmi 

A: Takže tohle je práce na tvé úrovni 

N: Ano to je práce na mé úrovni, jsem s ní velmi štastná a no,  

A. A tvůj muž ten taky pracuje? 

N. v současné době, no, v současné době, on už je dva roky nezaměstnaný 

A: a může on vůbec pracovat? 

 

Diskriminace- manžel 

N. ano, on může pracovat, on má permanentní povolení k pobytu, ale, ee, jak to mám říct, 

já jsem bílá ,co se týká pleti, ale o je o něco tmavší, a to je pak těžší najít práci 

Ano? 

Za prvé, protože je muž, a pak protože je tmavý 

A:Ano?  

N: Zeptej se kohokoliv, každý se potýká s tím problémem, 

 no, moji kolegové,také, ti cizího původu, ženy pracují a muži ne 

A: A jak to? 

N: No to je druh diskriminace, možná je muž druhem ohrožení, ...?  

 

Diskriminace manžel- příhoda č.1 

šli jsme se společně ucházet o práci a mě chtěli uznat a přijmout a jeho ne,  

e dokonce pro práci kdy musíš mít řidičák typu C, takže na náklaďák, 

 to se stalo jednou, šli jsem společně , já jsem seděla v autě, a on šel dovnitř na pohovor, 

 ten muž vyšel ven  a říká, to je tvoje přítelkyně? Nee, říká, to je moje žena,  

a on říká, když ona bude chtít,tak ji přijmu, a můj muž říká ,ano, ale ona neumí řídit auto,  

ale, a už vůbec ne náklaďák 

A: A proč jste se nezeptali? 

N: Ale, no, když s zeptáš tak ten výklad, důvod, kterej se ti pak dostane, to je tak trapný, já 

nevím, já to nedokážu vysvětlit,   
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to je naše zkušenost 

dokonce když jdeme společně do banky, abych uvedla příklad, jdeme společně do banky, 

 ať se zeptám cokoliv, tak ej to o.k., když on se zeptá, třeba,jestli si může otevřít účet, 

dokonce i tehdy je to problém,to je hned, ja, ja, přijďte zítra nebo tak, 

 tak je to vždycky, všude a vždycky 

A: A on taky mluví tak dobře holandsky? 

N: Ano,ano, on mluví víc dialektem, on má víc kamarádů,  

a ty kamarádi mluví jen a pouze dialektem, já rozumím dialektu, ale nemluvím dialektem, 

 no ale nevím co to je, protože, když o tom mluvím s svými kolegy tak je to u nich to samé. 

On tři roky pracoval v jedné firmě, 

 ale musím říct, to je velmi těžká práce, jen v noci, po třech letech onemocněl na oči,  

jednou byl operován, a nevím co ještě, já už nejsem schopen dělat těžkou práci,  

když mi něco nabídnou, tak je to jen těžká práce na stavbě,  

já si vždy představuji, já bych to taky nepřijala, a proč bych to měla přijmout,  

když už po třech měsících budu nemocná, jaký to pak má smysl. 

 Takže v současné době, on se pokoušel začít podnikat,  

ale kvůli administrativním problémům, a také finančním, nemohli jsme získat půjčku,  

a no, všechno to k tomu, a mezitím si myslím,  

no , já tam mám dům, který nepoužívám a ty peníze taky nemůžu použít, 

 tak trochu absurdní situace 

 

Zaměstnání  

A: Takže pro tebe to nebyl problém najít práci? 

N: Ne, pro mě to nebylo těžké, těžké v tom smyslu, měla jsem momenty, 

 kdy jsem neměla práci, tak jsem se vždy snažila se přiškolovat, v kurzech,  

a když jsem se ucházela o práci, napsala jsem několika firmám, tak jsem hned měla odezvu 

A: Hmm, a u tvého muže to bylo jiné 

N. U něho to bylo jiné, výrazně jiné 

 

První dojmy ( pořádek na ulicích, špatná úroven bydlení) 

A: a když si prvně přišla do Belgie, bylo tu něco co tě překvapilo, nebo dokonce šokovalo, 

 jak v kladném tak v záporném slova smyslu? 

N:. Tehdy to byla uklizenost (netheid) na ulicích, to bylo jediné ,  

no a jinak, no, mi byli v Arménii, tehdy , když jsme tam odtud odešli, 
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 Armenie ještě byla ve válce, válce právě skončila a všechny ulice ještě nebyli v pořádku,  

no ale viděli jsem že lidé tady bydleli neměli záchod nebo koupelnu,  

nebo domy které se téměř rozpadaly, lidé tam bydlí,  

to byl pro nás opravdu šok, lidé kteří nemají topení 

A. to jsi od Belgie nečekala? 

N. ne přesně od Belgie, já jsem si myslela, Evropa,  

každopádně o Arménii, by si jede mysle, eee, co tam asi tak je, co tam tak asi je,  

ale nenajdeš jediný dům, kde není topení, nebo koupelna, nebo základní sanitérní vybavení 

to je dokonce v odlehlých vesničkách, kde bydlí třeba jen 4 nebo 5 lidí,tam mají připojený 

plyn,  

a no to byl opravdu šok, pro mě, slyšet od našich sousedů,  

já jsem se rok starala o jednu paní, která to byla naše sousedka,  

jí bylo už 83 let, a jmenoval se Georgine,  

a vždy, mě chtělo se brečet, když jsem viděla tu paní se mít v takovém malém,  

..,no řekni prosím, takže já jsem, .. 

ona také měla dceru, která měla také rakovinu, té bylo 50 let, měla rakovinu 

 a nemohla se také o svou matku postarat, to bylo opravdu šokující pro mě vid, 

 určitý, no, jo, i když nebyli ulice úplně čisté ,no ty poslední roky,  

v době Sovětského Svazu, tam bylo všechno v pořádku, ale domy byli v pořádku,  

a no, já si pomyslela je tohle Evropa? 

A: a ještě něco jiného? 

N. a to ,že lidé na ulici jen tak tě zdravili a usmívali se ,  

to také, u nás to nevidíš, mi jsme velmi otevření, velké rodinné vazby,  

ale na ulici, když ty lidi neznáš, tak se jen tak nezačneš usmívat a říkat dobrý den, to je 

takový, to, no, vid, to je to 

 

Belgičané 

A: myslíš , že lidé tady jsou jiní než lidé v Arménii? 

N. Jiní, nee, pro mě , já nemyslím v souvislostech Belgičan nebo Arménce, nebo, ee 

Ale kdyby jsí měla říct nějakou vlastnost typickou pro Belgičany? 

N: Typickou vlastnost, já, nemyslím,  ??????????  

pro mě to je vždy lidský nebo nelidský, mě je jedno jaké je národnosti ti lidé jsou, 

 pro mě kvalita těch lidí samotných,já nemůžu typizovat, mě je to jedno jaké národnosti,  

ve velkých liknej(zobecnění) můžu říct, jsou otevření, Arméni,  
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ale o Belgičanech, já jsem viděla tolik různých typů., že nemůžu takovou lijn treken,  

viděla jsem tolik rozdílných typů lidí 

jsou tam, tam odkud pocházím, ne daleko od mého domova, tam je azylové centrum, 

 a proto znám hodně Arménů, kteří tady na čas jsou, a s některými s dokonce nezdravím, 

musí to Klimkem ( přeskočit jiskra) 

 

Přátelé 

A máš hodně přátel mezi Belgičany? 

N : Neřekla bych hodně, ale několik opravdových 

A. A kde jsi tyto lidi potkala? 

N: Ten jeden to je doktor, kterého jsme poznali v nemocnici,  

oni se hned stali kmotrem našeho děťátka,  

a také někdo, z OCMW v Izegemu, kdo nám hodně pomohl, dodal nám odvahu, jít dál,  

hodně podpory, a později jsem musela také hodně pracovat a tak,  

ale zůstali jsem stále dobří přátelé,.. a mimo to , ne moc  

 

A. A někdo z Arménie ,nebo jiní cizinci? 

N. Jiní cizinci, někdo z Iránu, to je náš dobrý přítel,  

a z Arménie máme několik kontaktů, zejména s lidmi, kterým jsem pomohli, 

 jinak ne tak moc.., je tu jen jedna rodina se kterou máme dobré kontakty jinak nic 

A: nevyhledáváš speciálně kontakty s lidma, jen pro to, že jsou z Arménie.. 

N: já nevím ,možná je to škoda,   nee mám sousedy, kteří také pocházejí z Arménie, ale já 

bych nikdy, já zdravím je to, jo, trošku si odpovídat, ale jinak, ještě jedna rodina, , kterou 

znám z hodin,ale opravdu jen sporadicky a jen tak, ale opravdové vazby a tak, to ne 

 

Kontakty s Arménií 

A: A kontakty s lidmi Arménii?  

N. Naposledy na Nový rok, jsem volala strýci, protože má rakovinu,  

jinak bych neměla moc kontaktů 

A: A tvoji rodiče žijí v Německu? 

N. Moji rodiče, žijí v Německu a zítra jedeme autobusem, protože můj strýc,ten, já jsem ho 

naposled, viděla ve svůj svatební den, ale to je jen na den, taky jsem ho 13 let neviděla, 

uvidíme.., prvních sedm let jsme vůbec neměli, 

 pak po prvních ý letech se změnil president, a to se určité zákony změnily pro Belgii,  
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pak, ale ted jen sporadicky, hlavně na Nový rok, když voláme  s mojí babičkou,  a  to je to 

A ty jsi tam taky od té doby tedy nebyla? 

N: Ne,. Nikdy 

 

Návrat do Arménie 

A: Ale jela bys ráda? 

N: E, no, na jedné straně velmi ráda, ale na druhé straně, mám své pochybnosti,  

za prvé, ten okruh přátel, a všechny ty kontakty, jsou pryč,  

rodina mezitím, hodně lidí zemřelo, a no, to bude hodně bolet 

A: takže jediný důvod proč by jsi jela jsou lidé 

N: ano, a ta země samotní vid 

A tvůj život ,který jsi tam měla 

 

Změna v životě 

A: Změnil se tvůj život hodně? 

N: kývá (pláč) 

 

---------------pauza 

 

A: No a co děláš ve volném čase? 

N: No, ne moc, pracuji, nemám moc volného času, ne moc 

A:a tvoje děti ,jak ty jsou vlastně staré? 

N. Malé je 4 a nejstarší 6 

A. a mluví rusky? 

N: Arménsky a rusky, ruštian to byl druhý oficiální jazyk      

A: hmm 

N. já chodím tlumočit, mezi sociální pracovnicí a žadatelem o azyl,  

no můj příběh je taky tak, to bolí jsou věci, které  opravdu nemůžu nechat jít , 

například jdeš s hodně lidma do nemocnice, musíš přeložit té paní, že má rakovinu, , 

 nebo určitou nemoc, o které nevěděl ten dotyčná, že ji má, to musíš pak říct, podívej máš 

tu nemoc, to si beru, nejsem stroj, to ej důležité když tlumočíš?? 

A: hm, je to trošku emocionálně vyčerpávající 

N. kdybych sama nebyla v té situaci tak by vše bylo jednodušší 

A: a změnil se tvůj každodenní život, byla jsi studentka vid. 
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N: jako studentka to bylo jiné vid 

…………….. 

A: a kdybys měla jmenovat pár konkrétních věcí? 

N: no uvnitř, za čtrnáct dní z dítěte dospělým člověkem,  
 
Osamělost 
No to jsou pocity, které nemůžeš s nikým sdílet vid, 
Věci které.., 

A: hmm, že tě moc lidí nechápe? 

N. já dám příklad,  

Lidé, kteří to nezažili 

Všechno opustit,  

A: Kdyby se to nestalo, nikdy bych neodešla,neměla jsi žádní jiné důvody? 

N: ne  

A: ani si se nesetkala s tím, že bz ti někdo v Belgii naznačil,.. 

N: no já vím co myslíš,jako že jsem tu z ekonomických důvodů 

A:hmm 

N: Jsou tací, kteří to zažili, já sama jsem neměla takové reakce, 

 také od mých kolegů, ale to je proto, že lidé si neuvědomují, jednou co jsem řekla,  

já tam jsem byla bohatší, než jsme tady ,vid já všechno mám tam, a tady nemám nic,  

je to positivní změna pro mě? Tam mám moje jistoty ale tady nemám nic,  

když to vidíš, já také říká, to je také, protože lidé toho moc nevědí o jiných zemích , 

 myslí si mimo Evropu je bída, ale to není pravda, to není pravda, to totálně není pravda,  

ta země není bohatší než Evropské země, ale lidé, kteří jsou tam bohatší než tady to tam je , 

to, je , bud tady o tom nepřemýšlely, nebo mají špatnou nesprávnou představu,  

jako mi máme o Evropanech, to je všechno,  

a teď vidíš tady lidi, kteří jsou analfabeti, já se toho lekám,  

v SU by si s lupou musela hledat lidi, kteří jsou analfabeti 

 a tak přísný režim, také tam byli positivní  a negativní stránky, , 

ale obraz, kteří Evropané získávají o jiných zemích to vždy  nesouhlasí,  

já tam mám byt se čtyřma pokojema, se vším všudy, co mám tady, starý dům,  

ale, někdy lidi, no, oni si myslí,  

neříkám, že tu nejsou lidi, kteří tu jsou z ekonomických důvodů,  

jsem přišli z ekonomických důvodů,aby tady našli lepší práci, , 

 ty tu jsou , 
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ale je tu taky hodně lidí, kvůli válce, kteří utekli před válkou, a tak, 

 a ti lidé, nemají kam jít,  

ten druh uprchlíků nemůžeš srovnávat , vlastně nemůžeš říct, no každý je takový, a 

le ti lidé tak myslí, když jsi tady tak je to pro, ee, to není pravda,  

já trouwens měla u nás v naší zemi Univerzitu  

od 8 do 14 a od 15 jsem měla práci do 19 večer v bance,jako sekretářka, 

 takže, mm    muž také vlastně  a vlastně když si dělal školu tak to není problém najít práci 

 

A cítíš se někdy méněcenná? 

N: Ne, já ne, to ne,ale můj muž ano, no ne méněcenný, on se vždycky zlobí, 

 protože, někdy stojíme například v obchodě spolu vid,  

a tam je taková panička, tak tahá za můj rukáv a ptá se „ ty jsi si vzala cizince?“  

, nejdřív si myslí, že jsem Belgičanka, já nereaguji  

A: skutečně 

N:  to říkají opravdu, to se on pak necítí dobře,  

já říkám , nesmíš si toho všímat,  

on taky když přijde do kontaktu s policií, tak hned,  

když vidí, že je někdo tmavý za volantem, tak hned zastavit,  

a hledají problémy, a to vražedné,  

také jsem museli dat stížnost na určitého policejního důstojníka, stížnost podat,  

který nás šikanoval, to bylo tak, ten CD přehrávač nesmí být v autě , ty gumy nesmí na 

silnici, a oni a mi jsme museli také napsat dopis, podat stížnost, proti tomu důstojníkovy 

 a dali nám za pravdu, 

vůle to stojí hodně energie, to stojí hodně času, a také mít odvahu to udělat,  

pro mě to tak není, ale já jsem do toho zatažená, musí celý život být v boji pro mě,  

není to tak, muži obecně tady bývají rychle odrazeni (ontmpedogd) 

 

A: Takže on e necítí přímo méněcenný, ale spíš nejistý a frustrovaný? 

N. Ano nejistý, frustrovaný 

A: Ale moje dětičky například, oni vědí, že mluvíme také jiným jazykem, 

 ale proč, někdy se mě ptají, jak to maminko, že mi mluvíme arménsky,  

jsou perfektně dvojjazyční, jak to přijde ,že mluvíme  arménsky a ty jiné děti ne, 

 ,ale opravdu uvědomovat si to, vědí, že máma a táta, se narodili v Arménii,  

a taky jsme viděli na satelitním přijímači, „podívej to je Arménie“, to je tady, 
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 nechceš aby to zapomněli, chceš aby to věděli,  

aby věděli ,že máma a táta mluví také jiným jazykem 

 a že jsou tady také například ti kteří mluví španělsky 

 

A. Ale nemají problém s diskriminací? 

N. Ne, doteď ne, ale možná později, s léty, když budou ve škole až budou starší,  

moje starší má tmavě černé vlasy, malá je .., ale jestli to přijde nebo ne,  

já doufám, že ne, já jim nedávám do výbavy, že jsou jiní, to nedělám 

Jinakost 

A: A cítíš ty se jiná? 

N: Na začátku ano, ale teď po těch letech, 

 e jiná, no, já znám ještě jiný jazyk, jiné na mě,  

možná ,že jsem víc otevřená, ale nijak jiná se necítím  

 

Jazyk 

A jak jsi to měla s jazykem, když jsi sem přišla? 

N: Uměla jsem velmi dobře anglicky,  

, no ale dokonce jsem snila o tom, že až otevřu oči, tak budu umět dobře holandsky 

A: Ty jsi o tom snila? 

Ano, já jsem opravdu toužila po tom umět dobře holandsky, to je velmi důležité, 

 to první kde prolomíš, kde,  

s roky se zhoršila moje angličtina, než řeknu něco anglicky vyskočí mi z pusy holandština 

 

Konfrontace s dialektem 

ale bylo to konfrontující , 

 že jsme se učili pěknou holandštinu ve škole, ale na ulici jsme nerozuměli, 

 divně se na nás dívali,  

a někdy také legrační situace, například jsem museli koupit kohouta,  

a nevěděli jsem jak se to řekne holandsky, tak jsme v obchodě řekli, 

 mi chceme muže od slepice, 

 tak jsme oslovili našeho učitele ,aby nás naučil ještě víc dialekt 

 

A: takže nejvíc si se naučila v práci? 

N. já jsem mluvila dobře holandsky ještě než jsme začala pracovat,  
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protože jsem měla víc času, četla jsem také hodně a musím říct upřímně,  

programy které byli s titulkamy, nebo zprávy, já jsem se hodně dívala na dětské programy, 

tím jsem se také hodně naučila, vid, pak psát holandsky ,  

na psaní jsem chodila u VDAB, měsíc, zdokonalení holandštiny, 

 protože bylo nová pravidla prvopisu,  a tak 

 

A: Takže tě nikdo nemusel nutit, chtěla si to sama? 

 

Pečování o jazyk, (neustálé zdokonalování holandštiny) 

N. Chtěla jsem to opravdu velmi moc,  

a do teď, jsem chodila  do Centa West na hlavní pravidla pravopisu, 

 ale to teď skončilo, musíš si na to zvykat a udržovat to, 

 musíš se doškolovat, protože v určitém okamžiku uvidíš,   

 zejména jako cizojazyčný, 

 já ještě pořád mám potíže s nedostatkem kvůli de a het  

A: No to chápu, to mám taky.., 

 takže to sice bylo těžké naučit s dobře holandsky, ale velký problém to nebyl 

 

Jazyk- problém s dialekty 

N: . ne, problém bylo, když jsem to četla tak jsem všemu rozuměla, 

ale když jsem to musela vyslovit, doteď mám problém s ie a ee, hlavně s těmi éčky,  

 to byl, ee, problém to byl hlavně dialekt, 

 

Jazyk-dialekt-příhoda z práce 

 no ,ano, poprvé, když jsem tady v práci musela děla zápis,  

mám pět kolegů z různých měst, ze Západních Flander, Menen, Roeselare, Kortrijk, 

 a sedíme na zasedání,  bylo to na mě napsat zápis z jednání, 

 no a ten rozhovor to jde rychle, když začnou v dialektu, a v ten okamžik jsem byla mimo, 

napadala jsem to tak jak to řekli, a pak jsem je to nechala přečíst,. 

 a oni se smíchem popadali za břicha, 

 no, já jsem s tím nemůžu nic dělat, ale to je jak vy mluvíte, 

 já jsem vás nechtěla neustále přerušovat,  

no pak, ee, si opravdu začali dávat pozor, aby neužívali moc slov z dialektu,  

to, když jde o volné popovídání si ,tak řeknu, podívej já tomu nerozuměla,  
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ale když jde o zasedání, tak se někdy cítíš ,ee, taky nechceš vyrušovat ,  

no mlčet to pak je , a no 

 

přizpůsobování 

A měla si problém se v něčem nebo něčemu přizpůsobit?  

N. ticho 

A. já nevím třeba v jídle, nebo tak 

N: Věci, které opravdu nemám ráda, jako například z jídla sladké věci k, 

 například jablečné pyré k masu jíst, když mi to nechutná tak to nejím, ale v tomto smyslu 

jsem neměla žádný problém, no, náš způsob stravování, mi jíme víc pikantní a slané,  

ale také jíme hranolky, jíme donor kebab u Turků,  

mi taky jíme všechno, takže v tom smyslu to bylo,  

 

Přizpůsobování -počasí 

 co bylo velké přizpůsobení se to bylo počasí,  

v Arménii ,tam je od konce listopadu hodně sněhu, 

 ale není tam taková zima jako tady, je tam suchá zima, a v létě hodně horko,  

a já jsem se první tři roky neustále třásla, možná jsem taky trochu letní,  

já, mě je tady velká zima pořád, ale že taky hodně pršelo to taky, 

 byla jsem depresivní z toho,  

v Arménii, já si pamatuji, že jsem si pamatuji, že za devět let co jsem tam bydlela jsem byla 

dva krát nemocná a tady jsem byla nemocná pořád, po celý rok 

 

A. Možná, že proto, že jsi psychicky nebyla úplně v pořádku 

N: No to taky je možné, no, já nevím,  

ale to, že mi pořád byla zima to je jisté 

 a můj muž taky, on je někdo kdo má rád teplo,  

on je naštvaný na počasí tady v Belgii, to je 

A: Takže počasí tomu jste se museli trochu přizpůsobit 

N: Já taky to vidím na dětech, že když jdou do školy,  

že pořád jsou nemocní, bud to od někoho chytnou,  

ale je to pořád, a to je ,to jsem moc nezažili v Arménii 

 

Změna osobnostní 
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A můžeš říci jestli jsi se změnila? 

N:. Ano, hodně jsem se styděla,  

dokonce jsem nemohla někoho přímo oslovit, abych hned nezrudla,  

to se s rukama, protože jsem toho hodně musela vyprávět, protože jsem tolik věcí prožila,  

, no a tak mladá jsem musela hned do jiného světa přestoupit 

A: hmm 

 

Plány do budoucna 

A: Tak ještě poslední otázka, jaké jsou tvé plány do budoucna? 

N: V budoucnu, to co určitě chci, že se ještě jednou se svými dětmi, do Arménie podívám,  

že budu vědět, odkud máma a táta pochází, oni nemusí vědět přesně proč,  

ale že také vědí, že je taky země kde určité věci jsou jinak,  

že ty hodnoty, které nám předali naši rodiče také jim budou předány, to je jisté 

 

Hodnoty 

A ty hodnoty jsou, co je důležité? 

N: Rodinná pouta vůči rodičům, nebo obecně vůči všem starým lidem,  

trošku respektu, pomáhat si navzájem, 

 a například, čeho si tady necení, ta nestydatost mladých lidí, totálně, já to vidím, já vidím 

jak ,to je nejhorší, no, tak belgická mládež, by se mohla změnit, hlavně dívky, 

 já bych nechtěla ,aby moje dcery byly takové 

A: Ale nevadilo by ti ,kdyby se vdaly za Belgičana? 

Ne, to ne,  

ale vadilo by mi například ,kdyby začali už od 12 let, opravdu, špatné věci chtít dělat, 

 já toho tady vidím dost na ulicích, v Arménii ,já neříkám, že to tam neexistuje, 

 to existuje, ale možná 2% z obyvatelstva, ale tady to je opravdu , to jde moc daleko,  

a taky   když měli tolik partnerů, tak později nedokážou zůstat s jedním partnerem,  

ty hodnoty se ztrácí 

A:A ty hodnoty máš z domova a ty se nezměnili jenom proto, že bydlíš teď tady? 

N:Ne, z celé mé rodiny neznám nikoho, kdo je rozvedený, 

 nebo, všichni, a to je velmi důležité, pro dítě ,aby mělo teplé hnízdečko 

, jinak vyroste s násilím, ano to je to, a já chci ,aby moje děti, abych jim předala ty hodnoty,  
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Politicky aktivní v Arménii 

pak možná možná  ,když mi bude padesát, tak budu politicky aktivní v mé zemi, uvidím 

A: Na dálku, nebo by jsi se přestěhovala do Arménie? 

N: Prozatím na dálku, 

 nemůžu to jen tak nechat, já to taky nechci nechat,  

já si nemyslím, že když jsme se dostali z té situace, 

 že ta země může  v té situaci zůstat, to se může změnit 

 

Návrat do Arménie nastálo 

A: a představ si, že tvoje děti vyrostou, stanou se samostatnými,  

odejdou z domova, co pak ,pak by jsi tam třeba šla bydlet? 

N: nešla bych tam bydlet, protože si nemyslím, že bych tady děti mohla úplně nechat 

A:ale není to tak, že jsi tu jen kvůli dětem 

N: ne 

A: a když jsi sem přišla tak si děti ještě neměla 

N: ne ,já chci jenom říct, mým dětem, to je moje země,  

já taky nechci říct, podívejte já půjdu d Arménie a vy musíte povinně se mnou,  

já nemůžu své děti nutit, říkat jim musíte jít se mnou, nebo musíte dělat to,  

ne oni jsou volní, dělají co chtějí, je to jejich země, a já nechci aby cítili to samé,. 

 Když bych je vzala sebou, představ si já se vrátím do Arménie,  

i kdybych to hrozně ráda chtěla, tak to neudělám bez dětí,  

později si samy vyberou, e jednou možná, půjdou tam bydlet,  

to je jejich volna, když to neudělají, tak ,až tam 

A ty sama ještě nevíš 

N: Já bych šla  a vrátila se, ale zůstat, to bude těžké, 

 teď už je to těžké, ta pouta tam už nejsou a budovat to vše nanovo   

mezitím se toho tolik změnilo, v té zemi se toho také hodně změnilo, 

 možná jednou se tam vrátím a uvidím totálně jinou zemi, než to co mám ve svých 

myšlenkách, a tak to asi bude 

A: Takže se tady již cítíš trochu doma ? 

Když jedu do Německa tak, cítím, že chci zpátky do Belgie,  

ale nevím, jestli když jednou pojedu do Arménie , co budu cítit, ale ,jo, cítím se doma 
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A jsi spokojená? 

N: Jsem hlavně spokojená, že moje děti, se tady narodili, 

 s tím jsem velmi spokojená, jsem spokojená, že jsem našla práci , při které se cítím dobře,  

že přeci jen mám svou malou rodinu,  

nevím, jak by to bylo , bylo by to pěkné mít u sebe celou moji rodinu, a přátele,  

ale teď je to někdy trošku sama 

A: Osamělá? 

N: kývnutí 

A taky, že tvůj muž pořád ještě nemá ty papíry 

N: To ani ne, ale ty omezení, kvůli papírům, spolu jet do ciziny nejde,  

jak dlouho to sebou ještě povleču, jak dlouho na to ještě budu muset myslet, 

 když pořád zase ta ambasáda, to je trochu špatný pocit co mám, 

já bych opravdu jednou ráda jela, 

 ale co tam budu cítit, je možné, že se tam totálně nebudu cítíi dobře nebo vítána, 

pak bych řekla to bylo naposled, a já už nepřijdu, já nemůžu, ještě to nevím.... 

 

A. tak ti děkuji za rozhovor…. 

N: rádo se stalo , ještě bych ti chtěla něco dát, možná, že se tit to bude hodit….. 

( předání textu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 256 

 
Nazanin 
 
A:Tak mi prosím řekni něco o sobě, svém životě ,co chceš 

 

Představení se 

N:No tak nejdřív musím říct , takže moje jméno je N. 

A: ehm 

 
Lidé v Iránu- lidé jsou všude stejní 

N: já ráda bych něco řekla pro tvou knihu, můžeš napsat něco o iránských lidech,  

když se ti ve škole zeptala, ale  lidé z Iránu ,jsou stejní jako Belgičtí lidé, 

 lidé všude jsou , bohatí a chudí lidé, to je všude tak, například ve vaší zemí to je taky tak, 

například Irán je taky tak,  

A: no, to je jenom pro školu, je to pro moji diplomovou práci 

N: tak ano.. 

 

Rodina – podrobné vylíčení rodinných vztahů, příbuzenstvo (: vzdělanost: ) 

N: no ale z mojí rodiny, jak to mám říct, není tak, ne bohatá ,ale ne chudá,  

a můj otec je skoro, jak je to dlouho,no normálně, můj tatínek zemřel, no kolik let,  

no skoro před dvaceti lety můj tatínek, zemřel, ale..ee,  

moje matka před třemi léta zemřela , 

 a já mám jednu sestru,jednoho bratra a  moje sestra, má tři děti,  

a teď moje sestra má tři vnoučata, jedno, moje sestra myslím 35 let ,myslím je vdaná,  

ale není tak stará víš,ale mladá se vdávala,  ne tak stará ale mladá se vdala, 

a můj bratr, no a moje sestra ...nejdřív musím říct o mojí sestře, a moje sestra má tři děti,  

a nejstarší syn ženatý a  má jednoho chlapečka  a ten je asi 3,5 roků a druhá 

a moje sestra taky má ještě dceru a ta se dcera před pár měsíci se vdala,a má chlapečka,..? 

 no a všichni studují a všichni pracují, 

 jenom ta nejmladší ne ta je ještě malý ,ten ještě nedostudoval, musí ještě dostat diplom 

 a můj bratr inženýr ,to,no inženýr  

A: já rozumím 

N:   a teď u něj nejmladší syn, a starší syn taky studuje taky, dívka taky 

no taky o mém bratrovy, můj bratr daleko starší, a já a moje sestra, moje sestra taky,  

moje sestra je 10,ee, 8 let starší taky, a můj bratr je taky starší než moje sestra,  
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všechno trochu ee, 

A: daleko od sebe 

N: ano daleko od sebe a můj bratr má 3 děti, nejmladší syn, syn, je taky inženýr 

 normálně mechaniky aut, a taky dobrý student,  

a dcera má normálně diplom, učitelka ve škole,  

a nejstarší chlapec  taky dělal univerzitu a teď v laboratoři,laborant , 

pracuje v Teheránu 

A: ehm 

N: jo, všichni v Iránu, no a to je moje rodina tak,  

 

Strýc v USA, vysoká pozice, jediný kdo také odešel 

no a mám strýce v USA bydlí, a taky dříve velký námořník 

A. ehmm 

N: no hodně velký vid, vysoký jak to říct, velký šéf hodně lidí,  

 normálně  říkají cimcár,  v Iránu říkají cimcár,já nevím jak to je , to je pro mě těžké, to 

velký námořník,  

A: vysoká posice? 

N. ano, on vysoká pozice a tak, a já myslím ,že 35 tam pracoval pro šáha,dříve  

a pak Chomejní přišel, nee,nee, 

 to a jeden Ministr z Iránu Balzacan, jeden Minister v Iránu Balzacan,začal na ministerstvu, 

a můj strýc, tak achterzieken ? 

A: co?já nevím co to znamená achtezieken, aha možní achterzieten?pronásledovat? 

N: tak,tak ,pronásledovat 

N: ale vždycky můj strýc bydlel v Americe a v Anglii 

vždycky, proč ,musel, protože ti lidé co pracují, 

sedm let v Americe, sedm let v Anglii, to je pro námořníky,to je povinné,to musí , to je 

povinné, a můj strýc řekl já jsem nemocný a utekl z Iránu jinak kdyby zůstal v Iránu a 

....tak by  ho zavraždili,tak by ho určitě zavraždili 

A později  v novinách stálo jméno mého strýce , no ten pán to je špatný muž a tak,  

no to je vždy ,když se politika a  režim změní tak je to vždycky tak vid 

 

O sobě 

já mám taky diplom z ekonomie,  

já jsem taky pracovala na ministerstva ale ne dlouho,   
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a já jsem se vdala 

a můj syn , můj nejmladší, můj  nejstarší syn, byl ,měl 7 měsíci ,byl miminko,  

a já jsme odešla před válkou z Iránu,  

do Turecka, skoro 9 měsíců v Turecku a pak to je všude, všude  dokud nepřijdu do Belgie 

 

Důvod proč Belgie 

a proč jsem přišla do Belgii, protože já vždy v kontaktu s mým strýcem , 

bydlícím v USA a můj strýc vybral, a můj strýc říká   Belgie je také země s královnou, 

tak myšleno, Irán taky byl dříve šáha a tady je taky dřív krále Boudewijna, král Bouewijn 

je bratr toho Alberta,  

Před 10 lety,před 12 lety byl král Boudewijn, já myslím král B.zemřel já myslím, já 

myslím, před 13, 14 lety, a proto, no to je  můj strýc řekl,  

já jsem přijdu na tři roky bydlet, 

ale já mám  práci na plný úvazek v nemocnici  a můj ex manžel, taky pracoval v nemocnici, 

 ne můj exmanžel pracoval v Soliver v továrně  

 

Papíry – bez problémů 

a pak ee, po třech letech jsme dostali papír od mého strýce, 

 to opravdu dobrý papír , opravdu originální papír , 

proč to je aby řeklo, že já jsem odešla z Iránu kvůli válce,  

no a to je správně vid, a ihned positivní  a..? 

 

současnost v Belgii- spokojenost, kritika těch co si stěžují 

No ale já jsem tady velmi spokojená, opravdu, opravdu, 

Pro mě to tady opravdu jednoduché 

no někteří  lidi, kteří pořád (zaagen),prudí-stěžují si, 

promiň ne  Belgičani, ale cizinci, všichni cizinci,nejen z Iránu, 

ale všichni cizinci,pořád (zagen, iets reclameren,), prudí, něco reklamují 

 no proč jsem jde, kvůli čemu, musíte něco akceptovat v té zemi, 

například v mojí zemi,  když Chomejní řekne nosit šálu, dříve bez šály,  

Chomejní řekne musíš nosit šálu, tak já budu nosit šálu,  

musíš respektovat tu zemi, a tady někteří lidé, opravdu reklamují a tak zagen 

 

Přerušení ...........: jde pro sušenky  
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(Konverzace o sušenkách) 

N: Před týdnem byl Nový rok v Iránu a v Iránu dělají sušenky , hodně čokolády a tak, to je 

,no pro mě ,no ve vaší zemi taky děláte? 

A: no ne tolik 

 

Irán- krásná země, všeho dostatek 

N: no v Iránu děláme hrozně moc druhů,  

tady v pekařství jenom dorty  a chleba , 

ale v Iránu, v našich obchodech jenom takové sušenky a nevíš co si máš dát,  

já  doufám, že až tam příště pojedu 

 tak, bych ráda v nějakém speciálním krámě natočila na kameru  

a já to sem přinesu abys viděla co myslím, to je například krám se zlatem oblečení a tak ,  

to je opravdu, opravdu Irán je krásná země,  

A: no to věřím, já bych se tam ráda podívala 

N: Jo? 

A: no mi taky děláme to ,ale spíš o vánocích 

N. no to je s oříškama ,no já to neumím takhle to je těžké, hodně práce 

 

Belgická kuchyně méně pracná než iránská jídla 

N:, no a já taky mám například přítelkyni z Filipín vdanou za chlapce z Iránu   

a já se jí ptám co ty děláš pro něho jaké jídlo připravuješ  a ona říká amai, 

 no víš N., belgické jídlo to je tak rychlé ,jenom brambora  a klobása  a je to hotovo,  

ale iránské jídlo to je hodně práce, opravdu to je tolik práce, 

A:no česká kuchyně taky celkem, je taky pracná 

N. No já mám kamarádku ta není z Česka, ale ta je z Kosova a taky říká,  to je úplně jiné, 

úplně jiné.. 

No ale vem si ještě, ještě si vem 

A: je to moc dobré,děkuji to stačí je to tak sladké..., 

 no ty jsi teda říkal, že jsi sem přišla,kde jsem to zůstali 

 

Integrace- bez problémů, problém život v Iránu, stesk po Belgii 

N: zůstali jsme že jsem já říkala ,že to tu je pro mě opravdu jednoduché 

 pro mě to je opravdu,  pro mě je to tady 17 let,opravdu já nejdu zpátky do Iránu,   

například když jdu zpátky za rodinou do Iránu ,za rodinou na dva týdny to je dobré,  
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tři týdny,to je dobré ale já, mě se stýská po tady, 

Pro tebe to je taky tak? 

A: no já jsem tu jen pár měsíců  a zatím jezdím pravidelně domů, kvůli práci,  

No ale mě se tedy stýská 

N: no podívejme (a kijk) no ale pro mě to je opravdu tak, například jsem na dva dny byla 

v Bruselu a opravdu, pro mě , mě se po tady stýská 

Po mém domě ,po tady  

 

Přátelské kontakty 

Pro mě žádný problém, já jsem hodně v kontaktu s Belgičany,  

musím říct, já musím mít kontakt s belgickými lidmi, 

no proč 

 

kontakt se sousedkou 

 já jsem tak, já jsem velmi přátelská a sociální, a lidé všude také ke mě přátelští a sociální, 

to není problém, no 

 já nejsem tak, například ta paní, 10 let ji znám, v Belgii to neexistuje, ale v naší zemi  

a no, možná ve vaší zemi to taky, 

 já například potřebuji vejce a nemůžu teď´ do obchodu teď´ 

 a já zavolám M. a dostanu vejce,  

a například druhý den M. třeba přijde k mým dveřím, co je, nemáš trochu kečupu,  

proč protože jídlo je hotové,  a děti rádi jedí kečup a Marina zapomněla kečup,  

no to je pravda, a to je společně 

 

Pomáhá druhým 

normálně můj přítel  nemá rád maso, bez maso,  

a někdy tři týdny čekat a N. kdy uděláš rijstaart, (rýžový koláč) 

ale N., kdy budeš dělat rýži,  

a já nemůžu říct, mě se nechce,nee,  

když dítě ráno,  no je 20 let, ale pro mě dítě, no to je pravda, .....to je normální, pro mě, 

 já jsem opravdu spokojená s tím bydlet tady a s lidmi velmi spokojená (ik ben echt kontet 

om hier te wonen, en met mensen vele kontent ) 

ale například ,když lidé něco potřebujou pomoci. ...já určitě pomoci, můžu pomoci, 

(als mensen iets nodig om te hlepen, ik zeker helpen,ik  kan ik helpen, ) 
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a někdy moje přítelkyně tady má trochu problémy tak někdy přijde si ke mě trochu povídat, 

no proč ne 

 

Odchod z Iránu 

A: jak je to dávno kdy jsi odešli? 

N: Odešli jsem před válkou 

A:ano, ale jak je to dávno? 

N: před 17 lety, ne před 18 lety,  

A:ehm 

N:  já jsem se svým mužem a s malým chlapečkem,šest měsíců, sedm měsíců a já jsem 

v hodně jiných zemích zůstala a pak přijít sem, 

To není jednoduché, já musela zaplatili vid, abych jsem mohla přijít, z Turecka, 

no přibližně,  dřív 4000 euro, 3500 Euro , no malé dítě není peníze,ale taky trochu peněz 

dostat,  

 no já teď nevím co to znamená,mesenhandelaa, jo? no mensenhandelaar,  

to není jen z Iránu,ale z Turecka, Arab, Kurd, a no všechny zemi přicházejí, 

A: aha převaděč 

N: no převaděč  lidí 

 

Důvod proč Belgie (:strýc:) 

ale dřív jsem nevěděla co to je jenom já řekla já bych ráda do Belgie, jen já řekla já ráda, 

já nevěděla o Belgii, ale můj strýc řekl, to je klidná země, malá země, ale je to dobrá země a 

lidé jsou dobří, ale můj strýc mi řekl nesmíš do Německa, 

 protože před 17 lety , 18 lety já mohla jít také do Německa 

A: proč ne do Německa? 

 

Proč ne Německo 

Proč protože můj strýc věděl, že v Německu opravdu rasisti,  

opravdu, já říká, můj strýc nás vždycky učil  

,no například, no můj strýc  všude ve všech zemích byl a ví o situaci pro lidi a tak,  

 

Důvod odchodu - válka 

no a já sem přišla to je opravdu jen kvůli válce,opravdu jenom kvůli válce,  

například teď já kdybych bydlela v Iránu já dřív, já měla všechno, 
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bych nikdy nešla do jiné země,  

Já nikdy bych nepřišla do jiné země, pouze já pryč od války (alleen ik weg van oorlog,) 

 

Život v Iránu za války 

možná víš v r.1996, ale sklo, okna, přišla bomba a rozbité  

když já s miminkem jdu do sklepa,to taky není zdravé vid 

nevíš možná jeden ,dva,tři roky ale  nakonec 12 let válka 

přítel: 8 let 

N: Aha tak 8 let, já myslela ,že 12,no tak 8 let byla válka, 

ale stejně to je dlouho válka 

pro mě teď, no opravdu, 

Ale opravdu z mojí rodiny,  jenom můj strýc je politicky odešel, s ženou a dětmi a teď jsou 

všichni velcí,  

to je už před 25 lety, 

a teď,teď například moje sestra a moje rodina nechtějí přijít do Belgie, 

 například nechtějí jít do jiné země aby se žádali o azyl 

zůstávají v Iránu 

 

Návrat do Iránu 

A také pořád oni vždy říkají mi N.  ty se vrátíš do Iránu, já říkám ne,  

 pro mě to je opravdu těžké vrátit se do Iránu,to je opravdu těžké,  

A. asi se tam toho hodně změnilo a jsi tu už dlouho 

 

Dva roky zpět v Iránu - odcizení 

N. no tady pro mě je to tak, no 17 let tady bydlím a před  4 roky v 2002 jsem se vrátila do 

Iránu, 

A: poprvé 

N: poprvé po 12 letech já šla zpět do Iránu,  

A: na prázdniny? 

N: ale dva roky, jsem tam bydlela 

A: aha takže jsi tam nějaký čas bydlela 

N: a tak nějaký čas (een tijdje) a já přišla sem a přišla jsem sem zpátky  

děti říkali že se jim po tady stýská a malý byl nemocný opravdu nemocný 

a pro mě je to taky já myslela tam je to cizí země,  
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například já šla na nákup do banky a všude je to tam pro mě cizí, 

 to není nic pro mě opravdu, opravdu, já jsem se vrátila, 

 já tam nemůžu zůstat, to je těžké 

A: a proč jsi se rozhodla odejít zpátky do Iránu? 

N: moje maminka byla velmi nemocná,velmi,no,ona už zemřela 

No ale chtěla jsem s ní ,se starat 

no a taky ten rozvod s mým manželem, on také odešel do Iránu,ale už před tím 

A: hmm a měla jsi  stím velké problémy s tím rozvodem? 

N. no to bylo docela, no ale to sem nepatří, o tom povím někdy jindy, 

Naštěstí už ted jsme to vyřešili ,taky   peníze ,to ted už mám tenhle dům 

A. hmm, no ty jsi taky byla dost mladá když jsi sem přišla 

N: no mě bylo myslím,no 17 let,  no myslím, že mi bylo 26 let,velmi mladá jsem sem přišla 

sem, no goch, opravdu no to už je dávno, a no, mému synovi bylo 2,5 a  teď je 20 let, no to 

je ještě 6 měsíců a bude mu 20 let,  no to ej opravdu já jsem přišla sem, no to mi bylo  25 

let 

 

Život v Iránu 

A: a v Iránu měla jsi nějaký majetek? 

N: ale ano já měla v Iránu svůj dům,všechno,všechno 

A: a práci 

N. no já jsem pracovala ale ne tak, jak to mám říct,  

to možná bylo 1,5 roku a pak jsem se vzdala,  

a otěhotněla jsem a musela jsem jít na mateřskou a jsme doma  a  Behrad byl 6 ,7 měsíců 

děťátko a já jsem odešla z Iránu,  

normálně já měla všechno doma v Iránu,  

 

Rodina- nejmladší s rodiny, majetek 

no proč, no moje maminka,já jsem poslední dívka z ,  

no moje maminka měla tři děti, no moje sestra a já a můj bratr,  

a moje matka všechny peníze dala, trochu mě trochu sestře trochu bratrovi,tak 

 například dřív moje maminka měla hodně antiky,a hodně speciální,  ne krystal 

 ale například speciální antika z dřívějška ,ale hodně luxusní, opravdu 

 a já všechno prodala,všechno, já měla hodně dřeva,  
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Peníze pro překupníka 

Abych mohla přijít, já potřebovala peníze pro mensenhandelaar, no to bylo třeba pro 

mensenhandelaar,echt no abych mohla přijít do Turecka tak  

 to je 200 dolarů to je hodně peněz opravdu, a dřív, kolik dolar, no 1200 dolarů,  

to nebylo jen tak na to si jen koupit auto, nebo tak, no, 

před 17 ,18 lety 1200 dolarů to je hodně peněz,  to bylo hodně peněz opravdu,  

no a všechno je ,všechno  pryč, ale neměla jsem dům, to je dům maminky, 

 

Irán- bydlení u rodičů, hodná dcera 

proč, protože moje máma, a můj otec měl tři byty jeden moje maminka ,jeden já a jeden no, 

pronajímat, tak a majitel 

a já jsem velmi mladá dívka a můj otec koupil dům,  

já nevěděla co to je pronajímat dům, opravdu já nevěděla, 

a já jsem se vdala a moje matka říkala, proč ty jiný dům si pronajímat , radši zůstaň u nás,  

no a já jsem zůstatal u maminky, a to bylo velmi příjemné (gezellig) 

já vždycky ,já byla velmi vzorná (braafe) meisje van mijn moeder, mijn moeder altijd,  

opravdu moje maminka nikdy si na mě nestěžovala, niet reklameeren, opravdu, 

to je ,velmi dobrá, až do poslední chvíle když umírala říkala,  

moje dcera vždycky první, ale můj bratr taky byl dobrý,ale stejně říkala  

 

Tatínek 

A. a tvůj tatínek zemřel, když jsi ještě bydlela v Iránu 

Já ,já jsem právě těhotná,  s prvním synem a můj tatínek zemřel,  

ale můj tatínek měl ,táty byl ochrnutý, hersenbloed, ne hersenbloed ale ,  

tao jak se tomu říká,    ??????,  

A: infarkt? 

N: ano ta ruka je takhle trochu 

Ukazuje fotky,... 

A: tohle je tatínek? 

N. ano,  ta ruka to je tak trochu 

A: A to si ty tady? 

N. Ano, a proč tady fotka mého ex manžela  a já ji dala pryč takhle (utržené místo) 

já jsem tady a to je můj nejstarší syn a můj strýc a moje teta a můj otec, 
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Majetek ,peníze pro převaděče 

to je všechno a já přišla sem  a všechno jsem prodala, ale všechno jsem prodala, no 

všechno tak, to je, to je, to je škoda, měla jsem auto ,měla jsem tam auto a to jsem ,ale 

všechno jsem dala pryč 

 

Tatínek 

Například když chtěl vstát tak mu někdo musel pomoct, no a když jsem byl a,syn 8 měsíců, 

tak tatínek zemřel, no a byl to dobrý tatínek,  

to je ještě když mladý, (fotka) 

 

Papíry – kritika profitérství 

A. A když jsi sem přišla tak jsi neměla tolik problémů s papírama 

N. tady, ne, ne tolik,  

A. Jako v Elimu lidé někdy vypráví 

N. No promiň, jestli mohu upřímně mluvit,ale 

někteří lidé jsem přijdou opravdu a opravdu  nemají originální papíry a také lžou, 

 to je pravda a  lžou, 

 a jiní lidé mají opravdové politické, opravdové problémy v Iránu, 

 a přijdou sem a mladí lidé ,například  mladí lidí sem přichází 6 let, 7 let , 5 let, a papíry 

nedostanou, 

ale staří lidé  a například takoví trošku hendikepovaní a líní lidé , kteří nechtějí pracovat, 

jenom profitovat na Belgii,  

no já nejsem rasista , ale to je pravda, jenom sem přijdou a 5 let 3 roky a hned dostanou 

pas, opravdu  

no ale někteří lidé, kteří jsem chodí tak to jsou opravdu političtí, 

 ale musí se to prověřit,(prozkoumat) 

A. To je někdy těžké 

N. Ano to je někdy těžké no a někteří lidé do jiné země azyl požádají  

 a přijdou sem a tady není nedostat souhlas  tak do Holandska ,to je pravdo no,  

a lépe nejdřív správné lidi 

například když já sem sem přišla, no já jse sem před dvaceti lety? jsem přišla 

 a ptali se mě na rodný list, no ale já utekla z I.,  

já neměl rodný list, nemám pas, nic, to je pravda, správně vid,  
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ale můj exmanžel měl řidičák, řidičák si udělal mezinárodní, učil se v autě, a to je 

v angličtině,  

a to je dobře a to je správné , a knihu mého syna,a tak,  

ale no, ale někteří lidé přijdou sem a tady například do Bruselu  říkají Ajatolách umřel a 

teď je Chomejní, mrtvý ten a  to není správné vid  

 a tak co dříve se stalo v Iránu , no ale dřív když lidí odcházeli z Iránu tak opravdu války 

A. Ty jsi odešla ve stejné době jako Parvin vid 

N. Ano, já znám P.16 let 

A.Hmm takže jid neměla tolik problému s papíry , 

N: Ne , ne velmi positivní ,opravdu, opravdu, moje kamarádka to je mladá,mladá dívka a 

maminka přijde za dívkou sem a má pas a když přijde na policii řekne proč moje dcera tady 

já za mojí dcerou 

A: ehmm 

N: Musí trochu upřímně mluvit, upřímně mluvit a dostat šanci 

 

Uprchlický tábor- těžké začátky 

A pamatuješ si na první dojmy? Asi si toho moc o Belgii nevěděla ne? 

N: ale  ano,ano.....  já přijdu první dny tady  v Belgii,opravdu  já jsem byla vyděšená, 

opravdu, přijdu do Belgie první den na P.Ch., amai ami, já jsem okamžitě brečela, 

proč já jsem vždy dobré výchovy dostávala u mojí maminky já,  moje výchova to je můj 

dům,  a u  rodiny a najednou já  přijdu do Petit Chateau,amai,amai 

 a já vidím černé lidi, já ještě nikdy neviděla čené lidi 

proč, v Iránu jsou taky trošku tmaví lidé ,ale opravdového Afričana já nikdy neviděla, proč 

já bydlím v Teheránu, já opravdu byla vyděšená, 

 a museli jsme se společně sprchovat, 

 to je v naší zemi, trochu ženy velmi, respekt pro muže  a muži velký respekt pro muže, 

 a já jsem opravdu, já jsem hned říkala já jsem hodně sociální, 

 a já jsem  okamžitě s těmi afghánskými lidmi přátelství, 

 ty lidi velká rodina,  maminka a sestra a bratr, a malá dcera a  malé děťátko, a paní těhotná,  

 opravdu dobrá rodina, a já hned říkala,  ta paní trochu věk mojí maminky a já hned jí 

říkala mama,  

a ona mě trochu „pochovala“ a já hned se cítila líp, mě bylo trochu líp  

a také mladá dívka tam Peggy, hrozně milá holka a ona trochu uměla iránsky  

a já neuměla holandsky, ale  já trochu ale jen trošičku anglicky a německy, 
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jenom velmi velmi trošičku, 

  a to je opravdu těžké, a já přijdu sem,  

normálně  na odpoledne tady to je normálně trochu brambory a květák a s bílou omáčkou,  

no já jsem opravdu, to je opravdu ,to není stejné jako  iránské jídlo, to je velmi jiné,  to je 

100% jiné než iránské jídlo, to nic není stejné vid  

a  chleba, u nás v Iránu to jen bílý chleba a takový velký chleba a fajnový chleba a dobře 

propečený, sladký chleba to je pro?, 

 někdy moje maminka kupovala sladký chleba v Iránu to je pro.....? ,  

 

Petiti Chateua- příhoda ve sprchách 

Já říkám amai,amai, tady, a musela jsem se sprchovat já a ta paní, ta Afghánka, spolu   do 

sprchy,  

já říkám  amai žádné dveře, a musíš takovým drátem, žlutým drátem takhle udělat 

 a přijde voda, opravdu, a zastavíš a žádná voda, to je pravda vid,  

žádný kohoutek,vid, žádná voda vid,  

takže musíš takhle udělat a normálně pod to strčit hlavu, opravdu, 

takže někdo musí držet,  mi museli jsem takhle udělat  a voda přišla ,někdo to musel držet, 

 a máma přijde dovnitř a  zrovna já se sprchovala,  

no to není žádný problém v naší zemi, když  žena a žena  do sauny,  

a ženy s ženami do speciální dělat se hezké,nebo tak, speciální sprchy, to není žádný 

problém,  tak já například s mojí  tetou do sprch, to není problém,   

a já tam  a máma přijde aby trošku mi držela abych se mohla omýt  

a já si trošku sednu a já vyjdu ven 

 a  najednou černý  pán přišel,   

a ta paní , neumí mluvit a afghánka pof 

A: smích 

N:  ...no  a a příště zase,  přišel její syn tam, 

 syn té paní, to opravdu dobrý syn on velmi respekt před ženami en před svou matkou  

,to opravdu , to je nádherné,  

a ten kluk vždycky ,já například když já nebo ta paní nebo sestra jsme se šli sprchovat 

 tak tam byl a když ten pán přišel vždycky tak nikdo nesměl dovnitř  

opravdu, opravdu, opravdu, no hlídali jsem,   

opravdu bylo to otřesné,  
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Práce 

a teď mi trochu litujeme,  

dříve , já nepracovala a můj ex manžel nechtěl dostávat od OCMW peníze 

 a radši chtěl pracovat,například v Iránu já pracoval a můj manžel pracoval a bylo to dobré  

 

Problémy s úřady – kurz Logistiky 

Já jsem tam přišla  ale dřív já tam přišla a dřív v Belgii nebylo tolik škol,  

ale teď cizinci, ale teď,     opravdu, já jsem minulý týden,.......  

(dříve to neměli cizinci tak jednoduché) 

já všude hledala já opravdu ráda chtěla dělat pomocníka logistiky se učit, asistenta 

logistiky 

a 4 měsíce kurz a pak víc praxe a  také stáž  musíš dělat a také teorie  taky  

 a pro mě teorie je opravdu těžká, ale  já to ráda dělám,  

a já vím všechno v nemocnici jak všechno, nebo tak,  

 

nepochopení ze strany Belgičanů 

ale  tady v Belgii nám nerozumí trošku nám,nerozumí, chápeš,  

oni si myslí, já vždy jim říkala ve VDAB,vy máte hodně talířů ,ale málo jídlo dát na stůl , 

například   hodně a talíř pryč,   ale lépe mín talířů a lepší jídlo,radši dobré jídlo které 

můžeš jít, opravdu jeden talíř stačí, 

 

kurz logistiky- první test úspěšný 

 ale opravdu, já dvakrát na asistenta logistiky a na poprvé  skvělé já  já jsem udělal 

zkoušky, já jsem udělala zkoušky, a začít, no ptal se co chceš dělat v nemocnici,ale na 

začátku mě se zeptal, co chceš dělat v nemocnici, 

 pro no... psaní a čtení je trochu problém, ale ostatní pro mě není problém  

a taky ředitel nemocnici čekal a .......říká N. ty jsi měla asistenci logistiky 

ale to je před 7 lety,před 8 lety , hodně se změnilo v nemocnici  

a ty když budeš mít papír logistika papír ty okamžitě dostaneš práci ode mně ,  

a já dělám ráda a já jsem dělal práci před dvěma lety v nemocnici ošetřovala lidi,  

a můj šéf velmi spokojený se mnou,  

a proč vy se díváte se po takových ošklivých ženách  

a pro nemocnici musí být taky trochu hezká ženy, trochu obličej hezký, usmívat se veselá, 

 to je hezké, to je dobré,  a proč jen hendikepovaní a staří lidé,  
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 jenom co umí číst  a psát belgicky, tp přeci není moje chyba, 

 jenom umí  psát a číst,  

 a logistika je učit se a dělat,  

 

nedostala dopis,diplom, kvůli nedokonalé znalosti nl 

a já čekala a všichni dostali dopis, všichni takoví handicapovaní a všichni dostali dopis,  

ale já ještě ne, já ještě ne, 

 

 

 

tak si říkám co se všechno stalo,a tak volám  

a oni řeknou,  proč , protože ty neumíš číst a psát holandsky, 

ty jste mi neřekli že neumíš psát a číst,  

já nervózní, nervózní, všechno zničené a vy řeknete ,může nemůžu,  

příště, já čekala,já čekala ještě 3 měsíce čekala, a pak příště  dovnitř,  

a ta paní je z Roeselare ee rozhodčí ,  říká  proč ty jsem jdeš? 

 ,.proč jdu? 

,,já se jdu učit,říká, ne,ne,ne, no ty jdi lépe na holandštinu,  

já říkám no pěkně děkuji, po 17 letech,  

 

N. pomohla hodně lidem,cizincům 

opravdu já nežárlím,proč já jsem    hodně pomohla cizincům tady,  hodně lidí,  

 já jsem hodně se postarala o lidi tady, já sama nemám židli ale já hodně u cizinců, 

 proč udělat to tu lidem příjemné,proč ,aby nereklamovali o Belgii,  

opravdu já jsem se vylekala,opravdu,   

 

hledání jazykové školy 

a já řekla no dobře, tak já si najdu nějakou školu, 

a já všude hledala a já do otevřené školy nebo jak se to jmenuje  

 a skoro dva měsíce já jsem hledala školu a víš kde jsem našla školu u Elimu,  

já říkám děkuji, já říkám hodně talířů bez jídla, hodně papírů,  

já jsem chodila do večerní školy na zkoušku kam mě ,první ,druhá, třetí, kde musim sedět, 

kam budu chodit, 

žádná odpověď,  
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 já do Huis van Nederlands,  

žádná odpověď,  

a skoro dva měsíce jsem čekala,já hodně, hodně, 

 a pak já jsem přišla k Cecile já říkám Cecil  bych ráda chodila na holandštinu teď začít, 

 a říká        prosím já ráda, a ....ano Nazanin, ty neumíš správně psát, pojď se mnou,pojď se 

mnou ,a já cítila já bych opravdu ráda se naučila a proč ne,  

hodně z mého času je pryč bohužel ale přeci, nevadí  

 

 

stát ji ukládá povinnost pracovat 

a teď! jsem dostal dopis že musím pracovat, 

 

Zaměstnání- odmítá dělat jakoukoliv práci, chce dělat co ji baví 

 já říkám, a co mám dělat, já nejdřív musím se poohlédnout po školení na logistiku 

 nebo jaké školení je můj typ a  který dělám ráda,   

například teď já bych mohla jít pracovat do továrny,  

ale já to nebudu dělat ráda a šéf mě hned vyhodí, to je pravda vid  

a já říkám ne, a včera na tam hledat práci, ..................... 

ty přijdeš sem hledat práci a ty například  nesmíš stážistu dělat, 

já říkám    ,jestliže musím jít, vy možná dvakrát ,třikrát,...v týdnu najdete práci ?  

a já přijdu 

 

Zaměstnání -odmítá jezdit za prací  

 včera řekl  ty musíš do Izegem možná do Kortrijku,  

já říkám ne , tady je Kringloop,lépe,  já tady pracuju proč nepracovat tady,  

proč žena z Torhout musí jít pracovat do Roeselare a žena z Roeselare do Torhout, 

to není správné, všechno ,to je 

 hodně peněz od VDAB a hodně peněz od ministerstva , je pryč v koši, víš proč, to je, 

 hodně lidí dostává slevu na něco, něco zdarma,  něco, slevu na něco,  vlak nebo něco 

zadarmo, 

 a musím,také čas,  například já musím v 8 pracovat v Torhout musím v 6 vstávat, proč, 

proč,  dělat s nemocná 

ale nestarej se , opravdu  
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Zaměstnání po příchodu do Belgie 

A když ty jsi sem přišla tak si ale přece už brzo začala pracovat vid? 

N: no rychle, protože, proč, já jsem sem přišla přibližně  7,8 měsíců a můj,já bydlela v g. a 

můj ex,  já jsem bydlela v G., jiné město 

A. takže nejdřív P.CH. a pak N. 45 dní v p.Ch. a tam já jsem dostala dům v G., od 

OCMW,a já musím jít tam,  

 a já jsem tam byla se svým malým, a byla jsem těhotná a za dva měsíce , druhé dítě,  

a můj manžel tady měl známého tady a přišel sem, a ten říká, já dostávám tolik  

například její muž 36 000 franků a vy dostáváte od OCMW třeba 28 000 franků a lépe,  

ten pán on raději pracoval a jeho žena taky pracovala ale já mohla začít tady,  

 

musela do práce z finančních důvodů 

a můj muž ,hned našel práci v Soliver,  

a tak OCMW hned zastavilo, já jsem nic nedostala 

A: aha takže jakmile začala pracovat tak jste přestávali dostávat peníze od OCMW 

N:nic od OCMV 

A:ano nic už od OCMV 

N: a můj ex manžel pracoval a dostával 33 000 frank, 

a tak a ale já musela pracovat, proč já neměla žádný materiál,  

 

těžké začátky-dříve menší materiální podpora 

ale teď hodně OCMV pomáhají ,pro  pračka, na ledničku, na materiál do domu,dovnitř 

dříve, opravdu, jeden talíř, no jediný  talíř jsem  nedostala od OCMV, nic, nic, žádné 

peníze, dnes lidé například dostávají, ihned peníze od OCMV na  dostávají na materiální 

věci,  

mi nic nedostávali, u nás nula jenom každý měsíc jsem dostávali trochu peněz na trochu 

jídla ,aby jsme neumřeli hlady , já neměla nic, já jsme seděla na zemi a kojila děti  

A: Ani pro děti 

N: Ano přídavky na děti taky, a no, ale dětské peníze to taky nebylo moc, taky ne moc, to 

je taky daleko lepší teď 

 

Děti - těžkosti 

A, a jak si pracovala  s tak malými dětmi? 
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N: : já jsem moje dítě dala do baybsit , já čekala čekala až mě zeptej na práci,a to bylo 11 

měsíců,  no já 11 měsíců já každý den jsem miminko dala do Wolvoetje babysiter dala a  

pak do nemocnice tam pracovat  

 a pak pěšky zpátky do Wolvoetje pro mimino a sebou domů,  

A: ja,aj 

N: Opravdu já jsem měla dřív hodně mizérie s malým dítětem  

a  musel a jsem chodit do práce ,neměla jsem a tak  

 

nic neměla 

A já ráda pracuji opravdu ,dobrou práci já jsem neměla ,  

no a tak, tak můžu trochu auto si koupit,  materiál si koupit  

 já nemám , no  já nemám opravdu  nic,nic a pak, já jsem měla všechno tak,  

 

holandština – předčasně skončila z časových důvodů 

já jsem taky, ano, šlo,večer jsem mohla chodit do večerní školy večer na holandštinu,  

dvakrát večer, holandštinu se učit,  a já jsem chodila jeden měsíc a skončila  proč,  

ale  byla jsem opravdu   unavená, víš proč,já jsem v půl šestý vstávala,moje děti musíš být 

hotový všechno na hlídání,  malý do školy a nejmladší do babysit, 

 

Role v domácnosti nerovnoměrně rozdělené 

ano, já do práce,  a přijdu domů já musím doma jídlo připravovat, mít, umývat   

a v naší zemi muži nepomáhají,muži  moc nepomáhají, ne tak nový systém, ale dříve, a můj 

muž to byl takový ptáček, vždy rád chodil ven,se bavit, a ty dvě děti,   já jsem musela večer 

, maso přijde z Brusel a takovej flák masa přinesl a já musela řezat, a všechno, kdybych se 

učila,  

to je pravda vid, já jsem dva roky na plný úvazek  pracovala v nemocnici, a onemocněla 

jsem ,  

proč, já, já ???? jsem neonemocněla z práce, já jsem onemocněla jsem,nemocná , opravdu, 

proč, já opravdu ráda, já 7 let skoro pořád pracovala od osmi ráno do půl třetí,ale nový 

systém přišel, já musela pracovat, v úterý a ve čtvrtek já vždy jsem pracovala do 4 č.30, od 

8.30 do 4.30  ale v pondělí středu a v pátek, hodně práce, 

 

diskriminace v práci 

Nazanin je cizinka, hodně práce ,musí zůstat tam, pracovat já pracovala do 12 hodin, 
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ve středu do 7 do 8 večer, někdy jsem byla doma do třech a musela jsem pracovat do 20 

večer do 19 večer, někdy jsem byla celý den do třech a ve tři jsem musela pracovat do osmi 

večer,  

doma a musela jsem do ?    pracovat, a tak ,a přesto jsem spokojená vid,  

 

nespravedlnost- vyšla vstříc přítelkyni ale jí nikdo nepomohl 

já mám přítelkyni Christine, Chris, no Christine a ta ,chtěla, která ráda chtěla dělat 

stažiérku, 

 3 roky v K. pro v pomáhat, domově pro ženy, v domově důchodců pomáhat  

a  ta žena se mě zeptala N. já musím ve čtvrtek do školy  

a já pracovat pro tebe ve středu dopoledne a odpoledne ty se starat o děti 

ty přijdeš za mě například od 12 do 8 večer pracovat  a pracovat ee 

ve čtvrtek večer musím do školy???do školy , 

 já hned souhlasila, celý rok, žádný problém pro mě, 

ale já jsem slyšela že bych se mohla učit na pedikúru, to bych ráda dělala, 

a já,  já nemůžu držet pusu, já ráda se něco učím, já ráda něco dělám,  

já ráda například ,například tam někdo něco dává já první jsem kdo řekne řeknu běž tam 

, tam dostaneš,já jsem taková ,já jsem upřímná..... 

 Já mluvila s mými kolegamy, že bych ráda se šla učit na pedikúru,. 

a pak moje kolegyně a potom s šéfem za zády  udělali, a já nemůžu,  

a proč potom můj šéf papíry uvedl do pořádku 

 a jsem v úterý a ve čtvrtek musím pracovat do 20 hodin, rozumíš ? 

A. a to už bylo tady? 

N. ano tady OCMV nemocnice v Roeselare 

A:ehmm 

N.a já jsem opravdu onemocněla z toho jak jsem byla nervózní,  

já jsem.nic nedostala, ..,   já říkám Moniko prosím,já přijdu místo tebe ve středu pracovat  

ty přijdeš místo mě ve čtvrtek   já musím večer od ?  do ?  na kurzy  ,  

ne,ne,ne,ne, malé děti  velký problém, velké děti já mám  taky velké problém se svýma 

dětma, nikdo si se mnou nevyměnil , nikdo,  

a já jsem onemocněla , 9 měsíců jsem chodila do školy a dostala jsem diplomy, 

13 měsíců, já jsem dostala diplom a  

 a já jsem zůstala nemocná a zůstala   a už jsem se nevrátila pracovat tam  

a teď     před lety, a teď ? pře lety dobrá muž??? 
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velmi dobrý muž ,úplně jiný ,no hlavní ředitel nemůže nic děla to jsou malý šéfíčkové, 

 ten je takový, a později ho taky vyhodili, tak špatné jednání  s lidmi tam,  

a já bych ráda studovala a VDAB říká ty musíš pracovat, 

 podívej ty papírky co tu všude visí ? kdo jseš ? co děláš? 

podívej, to, to je tak, já dnes v noci jsem například přemýšlela, například kdo jsi, co umíš,  

to je otazník, co umíš, 

A: ehm 

N: chceš dělat co tě baví 

 

Chce dělat práci co jí baví  

N: wala,  a co chceš, já chci studovat teď, a já chci dobře studovat, a to já ráda, 

já chci logistiku pomáhat někde, něco takového,  

já říká já se nemůžu vyučit šofér kamionu ,no VDAB má učení se na řidiče náklaďáků,  

ale já nemůžu, já jsem ženy a musím zůstat ženou, šofér náklaďáků to pro muže,  

v naší zemi to je tak, no tady to není problém, 

ale to není co mě zajímá, to není můj koníček, , to já nedělám ráda, 

 já radši co dělám, například když řeknou hlídaní dětí,  ale to já nedělám ráda, 

 já neumím s dětma, ale když třeba řeknou přijď ke mě a posekáš velkou trávu já ráda 

udělám, nebo ty řekneš, hezký stůl pro 50 lidí musíš udělat na svatbu a  já udělám, 

nikdy jsem se neučila,já sama, a já ráda to je moje hobby, 

 ne uklízet,no to je pravda vid,a  paní říká ty nebudeš dělat a mi ti vezmeš peníze  

a já říkám ,.ty chceš ty dělej, , ty můžeš ty dělej,  ne,ne,  

já jsem 17 let tady, 

 já můžu pracovat na černo a uklízet, ale já to nedělám ráda,  

já nedělám to ráda,, proč za hodinu 8 euro dostat, opravdu, to mě nezajímá,  

A: chceš radši dělat něco co ti víc vyhovuje, nejsi přeci povinna .. 

N. no zkouší, zkouší, lidé to zkouší vid, zkouší, 

například já se bojím o peníze, já říkám ne,ne, já jsem nikdy nedostávala peníze od OCMV 

to je můj důkaz OCMV,já jsem nikdy nedostala,  já nejsem studovaná žena 

 ale já se chci tady učit, proč já bych chodila tam uklízet za euro na  hodinu, 

všude aby mě bolelo já říkám pěkně děkuji můj dům mi stačí na uklízení,  

opravdu, taky to není můj zájem 

A. takže teď hledáš 

N: ano 
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A:  a jak to dopadlo s tím kurzem 

 

Zkušenost s rasistou 

N: já jsem dvakrát  a tan pán je opravdový rasista, říká musíš nejdřív na, a vůbec se mnou 

nemluvili , to je opravdový rasisti 

 

diskriminace 

a. a už jsi někdy i jindy měla zkušenost s diskriminací nebo tak 

N: no,normálně já cítím,  já cítím, například na logistice  

Já jsem to udělal tu zkoušku 

Já ,přeci jen neumím sice psát a číst,ale přeci ejn já chápu dost 

ano a já musím papír  a někdo se mě zeptá ti lidé, kteří se mnou studují a moje kolegyně, ti 

lidé, kteří tam se mnou studují, jedna kolegyně ona říká já ti pomůžu  

a ty projdeš.. a já říkám dobře, já jsem velmi aktivní, já to musím udělat určitě  a jistě,  

 já a teď já jsem taky se domluvila na večer     

A ta paní je velmi spokojená se mnou, a ona říká ,já taky dám důkaz že ty studuješ 

 že ty musíš dělat hodně domácích úkolů, že ty lépe nejdřív studovat půl roku a pak 

pracovat, ty nejlépe teď studovat nejdřív 6 měsíců a pak půjdeš pracovat, 

 a teď já říkám, jestli chcete já jsem jen dopoledne volná , 

jestli najdete práci tak já přijdu pracovat ,ale ne uklízet vid,  

no a já jsem nemocná z modré , moje barva není modrá ,no například moje kuchyň  je 

modrá na dívání, ale  

musím si  zástěru si vzít, musím se školit na uklízení 

Ale proč já nerada dělám uklízení, a oni říkají,  

Například takovýhle pokojíček, tady stůl, mašina, speciální skříň, sušička, já normálně u 

nás máš uklízečku, všude, já pomáhám položit ubrus , udělat hezký pokojíček, ale já nechci 

k mému jménu dát uklízečka, to není co mě zajímá 

A: prostě to nechceš dělat a chceš dělat něco jiného 

N. Ale proč já jsem to nikdy nedělala,  

někteří lidé říkají N.  vždyť si zdravá na uklízení, to je fajn,  

ale proč, proč moje maminka není uklízečka, moje maminka má uklízečku , 

ale proč  

tak já raději ,já jsem každý den,    říká ty N. a co můžu udělat ,abych se lépe naučila, no  

N. ještě trochu čaje 
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A: děkuji 

 

Holandština 

A: a holandštinu jsi se naučila hlavně v práci  

N: ta paní z minulého týdne z otevřené školy, říká N. ty musíš každý den si napsat lísteček 

,ty se můžeš naučit rychleji, a můj přítel taky trochu může gramatiku mě učit, a já umím 

trochu, no já se tak učím, a pro moje mluvení, no já se takhle učím,  

 

Kontakty,  

A rychle jsi navazoval kontakty 

N. ano,ano, na začátku když jsem přišla před 17 lety bydlet do Roeselare 

Ano, já normálně   to je opravdu dobrá otázka, všechno lidí z dřív a bohatí lidé,  

velmi dobrá ulice  a bohatí lidé, ti lidi skoro všichni staří lidé,  

já přijdu na ulici mladá dívka, tak mladá žena s dvěma  dětmi,  

ale všichni ostatní staří lidí,všichni lidi tak trochu  tam v důchodu a tak ne chodit do práce,  

a  oni   vážně, vážně se mě ptají,  ty dostáváš peníze od OCMv a já říkám ne , 

 já se styděla, já nevěděla co to je OCMV,já jsem si myslela já jsem chudá já přijdu sem 

 a dostanu peníze od OCMV,  

 a já říkám já pracuji v nemocnici, a já říkám,  

a oni říkají a jako, že můžeš pracovat v nemocnic? 

 no to opravdu žárlili, oni žárliví lidé,  

ano já můžu pracovat já mám papíry já pracuji v nemocnici , 

 

OCMV a zaměstnanci OCMV dříve – více nápomocní 

no dříve, opravdu OCMV lidé a lidé z ee, z jak se to řekne,  

hodně důvěřovali cizincům, ale dřív OCMV lidé hodně,velmi  důvěřovali cizincům,  

například, někdo, můj asistent, řeknu co udělala pro mě,  

 

Pomoc od sociální asistentky 

například já řekla , já nemám peníze na sekačku na trávu  

a nikdy jsem například dříve v Iránu vždycky někdo přišel udělat pro mě,  

jeden den ,za jeden den celé to udělal a táta mu dal peníze,  

a vždy někdo přišel k nám to udělat pro nás,  

a já přijdu sem a velká zahrada a dlouhá tráva, a  
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a tady a ta paní ,já říkám ta paní z OCMW a moje asistentka a já říkám , 

podívej, moje tráva je tak velká co mám dělat,  

a ona říká, no to musíš mašinou a já říkám, ale to já neumím 

 a ona říká kdy jsi doma ? 

, no já říkám,například, ve středu, jeden den v týdnu  já jsem odpoledne doma  

 a ona říká já přijdu s tou mašinou,ale ty to nesmíš nikomu říct ano,  

tak, já si to pamatuji jako by to vylo dnes, po 17 letech, ??  

a ta paní přijde já vidím,  ihned dva pytle plastikové sebou měla  a zeptala se ,  

N. můžu do koupelny a a já říkám, no  běž,  

a  ona speciální oblečení takovou blůzu a kalhoty si vzala a paní ven  a moji trávu posekala, 

 a takhle chodila jednou měsíčně  posekala mi trávu,  

A: To jste dostali osobního asistenta? 

N. Ano všichni měli, museli mít asistenta  a moje asistentka mi řekla,  

třikrát mi řekla nikdo z OCMV to nesmí vědět ani tvoji přátelé,  

protože ty lidé drbou vid-bel,bel, ,já nevěděla co to je bel, bel,   

já jsem ihned s M., jeden den jsem tam v ulici bydlela a viděla mě na ulici z okna,  

a zavolala mi a hned přišla ke mě domů a viděla mě jak tam sedím na podlaze a kojím  

a hned se stal mojí přítelkyní a doteď, já pořád jsem v kontaktu s tou ženou,  

to zůstane, zůstaneme přátelé 

Každý ej takhle, ne, ne ne já nikdy neřeknu,ale teď je to tak, já opravdu nelžu vid, já jsem 

nikdy tak nedělala, já jsem  

A doteď já jsem s ní  v kontaktu, to zůstane,  

To ej opravdu,  

Hmm takže hned ze začátku si navázala přátelství 

 

Přátelské kontakty  

Ne špatní lidé, Ale někdy přijdou a trochu navážou kontakt s tebou a jsou pryč 

 a nic se nestane, a já také mám takovou povahu, že se nezeptám proč,  

ale někdy to jsou opravdu dobří lidé , 

ale teď minulý rok, někdo na K. ulice si šel pronajmout dům a to byl opravdu thriller  a tak 

ta moje kamarádka  

šla s pronajmout byt 

ona trochu ,ona z Filipín, trochu tmavší plet , 

no a ..no ale to ti povím přístě, 
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(zvonek)..rozloučení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


