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Anotace (abstrakt)

Cílem práce je na základě nastudování teoretických podkladů a osobních rozhovorů s 

novináři  popsat  současné  podmínky  pro  práci  novinářů  v  Maroku.  Tato  práce  je 

zaměřená obzvláště na regulace médií ze strany státu. Kromě regulací zakotvených v 

legislativě  se  věnuji  i  tématu  sledování  novinářů  nebo  ovlivňování  médií  skrz 

manipulaci  s  inzerenty.  Přestože  jsem  se  zaměřila  na  situaci  posledních  deseti  let, 

zohlednila jsem při práci i vývoj situace v čase a srovnávám současnost i s poměry před 

dvaceti letyběhem autoritativnívlády krále Hassana II. V praktické části problematiku 

prezentuji šířeji za pomocí osobních výpovědí marockých novinářů a dostávám se i k 

otázkám  kvality  médií  a  vzdělání  novinářů.  Spíše  než  kvantitativní  analýzou  je 

praktická  část  kvalitativním  pestrým  vzorkem  prezentujícím  náhled  novinářů  z 

oficiálních  státních  médií  i  z  nezávislých  online  platforem.  Nevynechávám  ani 

problematiku  vyhošťování  zahraničních  reportérů  a  představuji  proto  dva  příběhy 

zahraničních novinářů. Snažila jsem se využít osobní zkušenosti s pobytem v Maroku a 

s marockou společností a orámovat práci historicko-společenským kontextem. V závěru 

porovnávám východiska teoretické a praktické části. 

Abstract

The aim of this thesis is to describe the current conditions for journalists in Morocco 

based on the theoretical background of journalism in the country as well as personal 

interviews with journalists. This thesis is focused especially on media regulation by the 

state. Apart from regulatory legislation I also cover the problem of the surveillance of 

journalists  and  influencing  the  media  through  advertiser  manipulation.  Though  this 

paper focuses primarily on journalism conditions in Morocco during the past ten years, I 



also took into account prior hallmark periods, selecting King Hassan II's authoritative 

reign as a point of comparison for the current situation journalists face. In the practical 

part  of this paper I present the topic more widely, thanks to personal testimonies of 

Moroccan journalists, and I take into account also the questions of media quality and the 

education of journalists. The practical part is a qualitative, diverse sample presenting the 

points  of  view of  journalists  from official  state  media as  well  as  from independent 

platforms. To inform on the issue of the expulsion of foreign journalists, I present the 

stories of two foreign journalists as well. I also use my personal experience in Morocco 

to  frame  the  thesis  with  a  historical-social  context.  In  the  summary  I  compare 

conclusions from the practical and theoretical parts of this paper. 
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Úvod

Během  zpracovávání  své  bakalářské  práce  jsem  trávila  několik  měsíců  v 

Maroku. Snažila jsem se proto téma nejenom nastudovat skrz teoretické podklady, ale 

skutečně  si  ho  prožít,  mluvit  o  něm  s  obyčejnými  lidmi  i  skutečnými  marockými 

novináři, sama pokoušet svobodu marockého internetu a číst marocká média. Díky tomu 

mám možnost informace z publikací a z internetu sama porovnat s osobní zkušeností.
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Při  pátrání  po  informacích  jsem občas  panikařila  z  toho,  jak  moc  je   téma 

obsáhlé a komplexní. Jak se situace médií v Maroku mění v závislosti na politických či 

společenských  změnách,  na  základě  tlaku  zvnějšku  nebo  díky  technologickým 

novinkám. Při vypracování jsem se proto pokusila zaměřit hlavně na podobu regulací, 

protože o podmínkách pro marocké novináře obecně by se dala napsat i celá disertační 

práce. Přesto jsem se do teoretické části rozhodla kromě vysvětlení legislativy regulující 

média a uvedení konkrétních případů omezování novinářů věnovat poměrně hodně i 

kontextu  historickému,  politickému  a  společenskému.  Kdyby  práce  vznikala  na 

marocké univerzitě, bylo by to zřejmě zbytečné. V českém prostředí se mi však zdálo 

nezbytné  vysvětlit  i  takové  pojmy  jako  Západní  Sahara,  která  patří  z  mediálního 

hlediska mezi nejcitlivější témata a o které se toho u nás mnoho neví. 

Praktickou  část  jsem  pojala  osobněji  a  založila  ji  na  osobních  setkáních  s 

novináři. V jejím rámci se tak střetávají úhly pohledu nezávislých žurnalistů i reportérů 

z  oficiálních  médií,  v  lecčem  se  jejich  názory  protínají,  ale  kupříkladu  v  otázce 

nejcitlivějších témat z hlediska médií  se liší.  Jelikož jsem mluvila pouze se čtrnácti 

novináři, metoda kvantitativní analýzy docházející k obecným závěrům by postrádala 

smysl,  přesto  jsem  se  pokusila  odpovědi  i  srovnat.  Vznikla  tak  kvalitativní  pestrá 

mozaika, která doplňuje část teoretickou a zpravidla její východiska potvrzuje. Setkala 

jsem se jedním z nejproslulejších nezávislých novinářů Maroka Alim Anouzlou, jehož 

organizace Freedom Now stav svobody tisku v Maroku trvale kritizuje, i se zástupcem 

polostátní  televize  Medi1  TV  Brahimem  Benjellounem,  podle  něhož  je  Maroko 

demokratickou zemí svobodných a nezávislých médií. V závěru pak informace získané 

během rešerší a informace nabité vlastní zkušeností porovnám. 

Kvůli dynamičnosti tématu jsem během zpracování musela přehodnotit i práci se 

zdroji. Ačkoliv knihy na podobná témata existují, bývají již několik let staré. Jenže nový 

tiskový  zákon  stejně  jako  nový  zákon  o  Vysokém úřadu  audiovizuální  komunikace 

schválila  marocká  vláda  v  červenci  2016  a  mnoho  faktů  napsaných  o  regulaci 

marockých médiích ve vydaných publikacích již neplatí. Nejvíce jsem proto vycházela z 

čerstvých reportů organizací a institutů zabývajících se svobodou médií a samotných 

zákonů.  Nejpřínosnější  pro  mě  byla  loňská  publikace  Freedom  under  control  od 

organizace Freedom Now tvořené nezávislými marockými novináři.  Tato organizace, 
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jejíž  členové  jsou  pravidelně  perzekvováni  ze  strany  státu,  však  nezískala  oficiální 

autorizaci a publikace tak nemá oficiální ISBN. 
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1. Zasazení tématu do kontextu s ohledem na 
charakteristiku a specifika Marockého království

1.1 Kontext politicko-historický

1.1.1 Stručná moderní historie země
V první polovině 20. století v Maroku zvítězily evropské vlivy. Francie uzavřela 

dohodu se Španělskem, Velkou Británií, Itálií a Německem1 a v roce 1912 se Maroko 

stalo francouzským protektorátem. Španělsko si udrželo vliv na pobřeží země a severní 

přístav  Tangier  se  stal  mezinárodním městem se  statutem nezávislosti.  Do  té  doby 

Maroku vládl sultán Mohamed V. z dynastie Alawitů, kteří zemi vládnou od roku 1666 a 

jsou považování za přímé potomky proroka Mohameda. Toto domnělé příbuzenství s 

prorokem marockým králům napomáhá udržet si oblíbenost a úctu lidu.

V roce 1944 vzniká v zemi s podporou Mohameda V. Strana nezávislosti. Její 

lídry francouzští představitelé v roce 1952 zavřeli, sultána svrhli a poslali do exilu. To 

ale zapříčinilo nárůst terorismu doprovázený ozbrojeným povstáním v roce 1955. V této 

době už Francie řešila mnohem těžší krizi v sousedním Alžírsku. Na sklonku roku 1955 

proto uznala nezávislost Maroka, která začala platit v březnu 1956. O měsíc později se 

ke stejnému kroku odhodlalo i Španělsko. Tangier byl do země opět plně integrován v 

roce 1960.

K moci se opět dostal sultán Mohamed V., který začal hovořit o záměru proměnit 

zemi v konstituční monarchii a v roce 1957 proto přijal titul krále. První demokratické 

volby  se  měly  konat  v  roce  1960,  dva  dny  před  jejich  konáním  ale  Mohamed  V. 

oznámil, že novou vládu sestaví on sám, a to z pozice premiéra, zatímco korunní princ 

Hassan II. bude vicepremiérem a zároveň ministrem obrany. V roce 1961 Mohamed V. 

zemřel a moci se chopil Hassan II. Ústava vznikla v roce 1962, a přestože zaručovala 

parlamentní  systém  více  stran  a  nezávislé  soudnictví,  výkonnou  moc  nadále 

ponechávala  v  rukou  krále.  Stejně  jako  poslední  ústavu  z  roku  2011  ji  schválil  v 

národním referendu lid.

1 K první dohodě došlo mezi Francií a Itálií, a to v roce 1900, podle tohoto tajného dokumentu mělo 
Maroko připadnout Francii a Libye Itálii. O dva roky později podepsaly Francie a Španělsko úmluvu 
o rozdělení vlivu v zemi. V roce 1904 uzavřela Francie dohodu i s Velkou Británií – Velká Británie 
nechá Francii jednat dle své vůle v Maroku a Francie za to bude tolerovat britské počínaní si v 
Egyptě. Německo se zprvu vůči počínání Francie vymezovalo, což dokonce vedlo k takzvané Druhé 
marocké krizi, nakonec ale Francie podstoupila německé kolonii Kamerun a několik území ve střední 
Africe a Německo kolonizování Maroka v roce 1911 oficiálně akceptovalo.
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Mezinárodní  lidskoprávní  organizace  kritizovaly  Hassana  II.  za  důsledné 

potírání  opozice,  svobody  tisku  a  obecné  porušování  lidských  práv2.  „Toto  období 

vážného porušování lidských práv, které trvalo od počátku 70. let po začátek let 90., je 

známé jako sanawat al-rasas, tedy léta vedení. Během těchto dekád byla tajná detenční 

centra jako notoricky známé Derb Moulay Chérif v Casablance zneužívána k držení a 

týrání  vězňů,  z  nichž  se pouze  pár  dočkalo  soudu,“3 popisuje  toto  období  Jonathan 

Smolin. 

V roce 1990 ale Hassan II. založil Národní radu pro lidská práva, což znamenalo 

symbolický  počátek  uvolnění  poměrů  a  politické  i  ekonomické  liberalizace 

devadesátých let. Tisk si užíval relativní svobodu, výrazně ubylo politických vězňů. V 

roce  1996 Maroko podepsalo  důležitou  partnerskou dohodu s Evropskou unií,  která 

nejenže  usnadnila  obchod,  ale  znamenala  i  přihlášení  se  k  evropským  hodnotám 

lidských práv a k ochotě vést se starým kontinentem otevřený politický dialog. 

Od roku 1997 má Parlament dvě komory,  téhož roku křeslo premiéra získali 

socialisté, kteří se do té doby ocitali opozici. Když v roce 1999 Hassan II. po 38 letech 

vlády zemřel na infarkt, moc v zemi převzal jeho syn Mohammed VI. Ten tvrdil, že 

chce vést zemi jako konstituční monarcha,  a za svůj vzor označil  španělského krále 

Juana Carlose I. Po uvolněnějších devadesátých letech zaplavila s jeho nástupem zemi 

naděje na reálný přechod k demokracii.

Za Mohammeda VI. skutečně země učinila zásadní kroky vpřed. Konečně došlo 

k reformě zákona o rodině, který přiznal zásadní práva ženám4, byla založena Komise 

pravdy a smíření, která měla na starosti prošetřit a odškodnit křivdy spáchané režimem 

za  vlády  Hassana  II.,  nebo  Národní  iniciativa  pro  lidský  rozvoj,  která  poskytuje 

zdravotní péči či pracovní rekvalifikaci Maročanům žijícím v extrémní chudobě. 

2 Na porušování lidských práv hlasitě upozorňovala například organizace Amnesty International. Král 
reporty organizace dlouhodobě odmítal, ale pod vnějším tlakem nakonec v roce 1986 podepsal zákon 
zakazující mučení. Ještě ten samý rok Amnesty International zveřejnila zprávu o mučení v Maroku a 
spustila mezinárodní kampaň.

3 SMOLIN, Jonathan. Moroccan noir : police, crime, and politics in popular culture. Public Cultures 
of the Middle East and North Africa. 2. Indianapolis: Indiana University Press, 2013. ISBN 978-0-
253-01065-0, str. 3

4 Mezi novinky na poli ženských práv patří právo zažádat o rozvod, právo dědit majetek nebo 
stanovení věkové hranice 18 let pro uzavření manželství. 
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Nevyváženost rozložení moci i bohatství v zemi ve prospěch královské rodiny 

ale  zůstala.  Mohamed  VI.  je  se  jměním  5,7  miliard  dolarů5 nejbohatším  africkým 

monarchou  vůbec.  Zisky  mu  plynou  především  z  podílů  v  soukromě  vlastněném 

holdingu Národní  společnosti  investic,  který vlastní  podíly třeba v největší  marocké 

bance Attijariwafa nebo v těžební společnosti Managem Group. 15,5 procent obyvatel 

přitom žije s méně než 3,1 dolary6 na den. Alarmující je pak míra nezaměstnanosti mezi 

mladými obyvateli měst, která dosáhla míry 38,8procent7.

Častým  terčem  kritiky  je  trvající  korupce  jak  na  nízkých,  tak  na  vysokých 

úrovních veřejné správy. V hodnocení Transparency International se Maroko v žebříčku 

176 států umístilo na 90. příčce a získalo pouhých 37 z maximálních 100 bodů. Ani za 

Mohameda VI.  se  nezměnilo  nic  na  tom,  že  král  je  hlavní  světskou i  náboženskou 

autoritou8 se statutem nedotknutelnosti explicitně zakotveným v ústavě. Kdokoliv krále 

zkritizuje, riskuje výslechy, pokuty či dokonce vězení. Přes údajnou demokratizaci jsou 

nadále  zakázány  projevy  homosexuality,  nemanželský  sex  nebo  třeba  distribuce 

nemuslimské evangelické literatury. 

1.1.2 Hnutí 20. února
Stejně  jako  většina  arabských  států  se  i  Maroko  inspirovalo  lidovými 

demonstracemi  v  Tunisu  vedenými  proti  vládnoucí  garnituře  v  prosinci  2010.  Vlna 

protestů v arabských státech souhrnně označovaná jako Arabské jaro vedla ve většině 

zemí k radikální změně, svržení vládce a alespoň dočasnému politickému chaosu. V 

Maroku  pořádalo  demonstrace  Hnutí  20.  února  nesoucí  název  podle  data  prvního 

protestu. Už ale samotné požadavky stejně jako průběh demonstrací nebyly tak radikální 

jako v sousedních zemích – demonstranti nepožadovali svržení monarchie, volali však 

po její  demokratizaci,  skoncování  s  korupcí  a  dodržování  lidských práv.  K revoluci 

nedošlo a Mohammed VI. se bez problémů u moci udržel. Přesto se jedná o zásadní 

mezník novodobých dějin marockých médií.

5 King Mohammed VI. Forbes [online]. 2016, Dostupné z: https://www.forbes.com/profile/king-
mohammed-vi/ 

6 Statistiky World bank z roku 2016 Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-
inequality-persists 

7 Statistiky World bank z roku 2016 Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-
inequality-persists 

8 Král je takzvaný Amír al-Muminín, tedykníže věřících
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Hnutí 20. února vedli převážné mladí lidé a aktivisté, částečně se na něm podíleli 

i příslušníci marocké levice. Obrovskou roli v něm hrála sociální média – první kroky a 

demonstrace  se  domlouvaly  přes  Facebook.  Prodemokratičtí  Maročané  zprvu 

diskutovali  možné  požadavky  na  reformy  ve  Facebookových  skupinách  „Maročané 

hovoří o králi“ a „Svoboda a demokracie teď“. V lednu se pak první skupinka vydala 

před  tuniskou  ambasádu  v  Rabatu  vyjádřit  dění  v  Tunisu  podporu.  Pár  dní  nato 

heterogenní skupina oznámila konání celonárodních protestů naplánované na 20. února. 

Toto  oznámení  spustilo  vlnu  antipropagandy  na  internetu  a  v  provládním  tisku, 

protestující byli označováni jako odpadlíci, homosexuálové a přívrženci separatistů ze 

Západní  Sahary9.  Hnutí  následně  zveřejnilo  svůj  zakládací  dokument,  v  němž  se 

objevily  i  jeho  požadavky  jako  demokratizace  ústavy,  pád  vlády  a  rozpuštění 

parlamentu, propuštění politických vězňů a  uznání Amazigh10 jako oficiálního jazyka 

země. Protesty se pak pravidelně konaly každou neděli v několika marockých městech. 

Mohammed VI.  proto  9.  března  oznámil  přípravu  ústavních  reforem.  To ale 

aktivistům nestačilo a protesty se naopak rozšířily do více než sta měst v zemi. V dubnu 

vláda slíbila zvýšení platů státním zaměstnancům a pracovní místa absolventům. Už od 

konce  března  přitom  uvnitř  hnutí  začalo  docházet  k  rozkolům,  hlavně  příslušníci 

politické  levice  byli  obviňováni  ze  zneužívání  hnutí  k  prosazení  vlastní  politické 

agendy. Demonstrace konané 29. května pak policie potlačila, protože nebyly oficiálně 

povolené, obzvláště brutální byly policejní zásahy v Casablance. 

Král 17. června zveřejnil  návrh nové ústavy, prvního července se pak konalo 

referendum k jejímu schválení, které voliči podpořili 98,5 procenty hlasů. Volební účast 

přesáhla 70 procent, což představuje jedno z nejvyšších čísel v historii země – v roce 

2016 přišlo k urnám v rámci parlamentních voleb pouhých 10 procent občanů. Ústavu, 

která měla především přenést více moci z krále na vládu11, podpořily veřejně i největší 

politické strany jako Strana rozvoje a spravedlnosti nebo socialisté. Amazigh se dočkal 

svého uznání  jako druhého oficiálního jazyka.  Protesty sice pokračovaly až do září, 

počet účastníků ale rapidně klesal. Hnutí 20. února se postupně měnilo v neaktivní spící 

opozici,jejíž členové navíc v průběhu následujících let čelili výslechům a věznění. 

9 Sporné území sousedící se zemí na jihu, problematiku rozvinu v další podkapitole. 
10 Jazyk Berberů, původních obyvatel severní Afriky
11 Podle nové ústavy například král premiéra nejmenuje dle své libovůle, ale musí ho jmenovat na 

základě výsledků parlamentních voleb. Právě na premiéra bylo přeneseno mnoho nových pravomocí, 
parlament zase získal pravomoc udělovat amnestie.
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Hnutí existuje doposud a každoročně se konají výroční protesty aktivistů, podle 

kterých v Maroku reforma ústavy příliš mnoho nezměnila, většina lidí už ale podobným 

snahám nepřikládá význam. Poslední parlamentní volby se konaly v říjnu 2016, králem 

pověřený  předseda  vítězné  umírněně  islamistické  Strany  rozvoje  a  spravedlnosti 

Abdelilah Benkiraneale vládu sestavit nedokázal. V březnu 2017 proto král jmenoval 

novým premiérem Saada Eddine El Othmaniho, bývalého ministra zahraničí ze stejné 

politické strany, a od 5. dubna má Maroko konečně opět vládu. 

1.1.3 Západní Sahara
Západní Sahara je převážně pouštní území, které na severu sousedí s Marokem, 

na jihu s Mauritánií a na východě s Alžírskem. Hustota osídlení je nízká, na 252 tisících 

kilometrů  čtverečních  žije  pouze  567  tisíc  obyvatel.  Na  Západní  Sahaře  se  nachází 

zdroje  fosfátů  a  místní  pobřežní  vody  jsou  plné  ryb.  Věří  se,  že  se  zde  nachází  i  

nevyužitá ložiska ropy. Západosahařané jsou potomky berberských kmenů míšených s 

Araby  a  černochy  a  hovoří  arabským  nářečím  Hassanyia,  kromě  arabštiny  je  zde 

vzhledem k historii hojně rozšířená i španělština. 

Na konci 19. století území kolonizovalo Španělsko. Už v roce 1958, tedy v době 

trvající španělské nadvlády nad Saharou, marocký král Mohamed V. veřejně prohlásil, 

že Maroko má na území historický nárok12. V roce 1965 volala po dekolonizaci Západní 

Sahary Organizace spojených národů, v roce 1973 vzniklo za účelem boje za nezávislost 

hnutí Polisario Front. Maroko anektovalo dvě třetiny Západní Sahary ihned po stáhnutí 

španělských  kolonizátorů  mezi  léty  1975  a  1976,  přestože  podle  rozhodnutí 

Mezinárodního soudního dvoru měli Západosahařané právo na sebeurčení, v roce 1980 

pak anektovalo zbytek rozlohy. 

Přesto  v  roce  1976  hnutí  Polisario  front  vyhlásilo  Saharskou  arabskou 

demokratickou  republiku  s  exilovou  vládou  v  Alžírsku.  Saharskou  arabskou 

demokratickou republiku uznává jako svého člena Organizace africké jednoty, kterou 

poté Maroko opouští. Mezi Marokem a Saharskou demokratickou republikou probíhal 

od roku 1976 ozbrojený konflikt, který v roce 1991 ukončil vpád jednotek Organizace 

12 Marocké autority se oháněly například dokumenty a dopisy, v nichž saharské kmeny v 19. století 
demonstrovaly svoji loajalitu vůči marocké vládě. Nároky na část území si činila i Mauritánie, ta je 
však po mezinárodním tlaku v roce 1979 stáhla a přenechala území separatistickému hnutí Polisario 
Front. I tuto část území Maroko anektovalo.

http://www.aljazeera.com/video/news/2017/03/moroccos-king-dismisses-prime-minister-abdelilah-benkirane-170317122951169.html
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spojených národů. Maroko tehdy souhlasilo s vyhlášením referenda o nezávislosti. To se 

mělo konat už v lednu 1992, ale nakonec bylo odsunuto kvůli dohadům, kdo jsou v 

tomto případě oprávnění voliči. 

Referendum se dosud nekonalo. Většinu území nadále spravuje administrativně 

Maroko, hnutí Polisario Front spravuje pouze přibližně pětinu rozlohy. V Alžírsku13 se 

nenachází jen exilová vláda, ale i uprchlické tábory pro Západosahařany. Organizace 

upozorňují  na  porušování  lidských  práv  na  Západní  Sahaře  obzvláště  ze  strany 

marockých  autorit,  a  to  hlavně  vůči  novinářům  a  aktivistům.  Podle  Organizace 

spojených  národů  je  Západní  Sahara  nesamosprávnou  jednotkou,  neuznává  ani 

suverenitu  Maroka  ani  suverenitu  Polisario  Front.  Nezávislou  Saharskou  arabskou 

demokratickou republiku doposud uznalo 59 států převážně z Afriky, Latinské Ameriky 

a Asie jako Jihoafrická republika, Mexiko nebo Vietnam.

1.2 Sociálně-demografický kontext

V roce 2016 žilo v Maroku 34,4 milionu obyvatel, z toho 60 procent obyvatel ve 

městech.  V  99,5  procentech  jsou  občané  země  marocké  národnosti14.  Přibližně  48 

procent obyvatel  je berberské národnosti,  což je důvodem, proč se Maročané hlasitě 

distancují  od  arabské  identity.  Státním náboženstvím je  islám,  jako muslimové jsou 

obyvatelé zapsání v 98 procentech případů. V menšině v zemi žijí i křesťané a Židé15. 

Míra nezaměstnanosti v současnosti činí 10 procent, mezi mladou městskou populací 

však  až  40  procent.  Úředním  jazykem  je  arabština  a  berberština.  Hovorovou  řečí 

obyvatel  je ale  darija neboli  marocká arabština,  formální arabštině rozumí pouze 40 

procent obyvatel.  V úředním styku se běžně užívá i  francouzština,  kterou ovládá 10 

procent obyvatel16. 

Z hlediska mediálního světa jsou v Maroku důležité údaje o nákladech novin a 

časopisů. V Maroku připadá 10 kopií tištěných médií na 1000 obyvatel, arabský průměr 

13 Právě prokázaná podpora hnutí Polisario Front ze strany Alžírska je hlavní příčinou vleklých 
diplomatických sporů mezi oběma zeměmi.

14Téměř nulový výskyt občanů jiné než marocké národnosti je dán těžkými podmínkami k získání         
marockého občanství. Ačkoliv občanství může oficiálně získat i dítě, které má jednoho nemarockého 
rodiče, je to velmi těžké obzvlášť v případech, kdy svatba neproběhla v souladu s muslimskými tradicemi 
a kdy se dítě narodilo dříve než devět měsíců po svatbě.
15Židovská komunita v minulosti čítala okolo 300 000 osob, většina jich ale po 2. světové válce zemi 
opustila.
16Ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí [online]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/index.html 
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je  přitom  několikrát  větší,  55  kopií  na  1000  obyvatel17.  Počítač  se  nachází  v  55 

procentech domácností, přístup k internetu má pak 66,5 procent domácností. Internet 

používá 57,6procent obyvatel18. Gramotných je přibližně 68,5 procent obyvatel, zatímco 

číst  a  psát  však  umí  78,6  procent  mužů,  žen  je  gramotných  pouze  58,8  procent.19 

Znatelný rozdíl je i mezi venkovem, kde je gramotných 59 procent lidí, a městy, kde je 

gramotných 78 procent lidí. 

Obyvatelé obecně veřejně krále i monarchii podporují - jak už bylo zmíněno, i 

aktivisté  z  hnutí  20.  února  požadovali  “pouze”  demokratizaci  a  odstoupení  vlády, 

nikoliv  zrušení  monarchie  a  odstoupení  krále.  Vzhledem  ke  králově  uzákoněnému 

statutu nedotknutelnosti, ale toto žádnými relevantními daty či průzkumy doložit nelze. 

Téma se snažil  v  roce 2009 pokrýt  časopis  TelQuel,  když k příležitosti  desetiletého 

výročí Mohammedovy vlády připravila redakce speciální číslo s výzkumem, co si lidé 

myslí o králi. Předtím, než byla připravená čísla distribuována, vtrhla do redakce policie 

a všechny výtisky zabavila.

“Když se zeptáš Maročanů na krále, většina lidí ti řekne, že ho miluje. Miluji 

našeho krále, protože nás sjednocuje. A když současnost srovnáš se stavem před dvaceti 

lety  –  tohle  je  ráj,”20 vysvětloval  mi  šéf  reportážního  oddělení  televize  Medi1  TV 

Brahim Benjelloun.

Přestože v Maroku nadále platí zákony z velké části založené na náboženství, na 

ulicích jsou bary i obchody s alkoholem, v kavárnách se kouří hašiš a nedodržuje se ani 

ilegálnost  nemanželského sexu.  To částečně způsobuje blízkost  Evropy a dlouholetá 

přítomnost Evropanů v zemi, v 60. letech se jednalo o populární destinaci amerických 

hippies a beatnické generace, v zemi žil Paul Bowles nebo William Burroughs, čímž se 

Maročané  stejně  jako  jedinečností  své  země  rádi  chlubí.  Ke  zneužívání  oficiálně 

ilegálního statutu aktivit, které jsou v rozporu s vírou, dochází vůči nepohodlným lidem, 

včetně  novinářů,  karikaturista  Khalid  Gueddar  měl  problémy  kvůli  údajnému 

17BENCHENNA, Abdelfettah, Driss KSIKES a Dominique MARCHETTI. The media in Morocco: a 
highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. The Journal of 
North African Studies. 2017, , 29. ISSN 1362-9387, str. 10
18Údaje z Internet Live Stats porovnávající data Mezinárodní telekomunikační unie Světové banky a 
Organizace spojených národů, Dostupné z http://www.internetlivestats.com/internet-users/morocco/
19Údaje Index Mundi, Dostupné z http://www.indexmundi.com/morocco/literacy.html
20Citace získaná při rozhovoru s novinářem v Tangieru, listopad 2016
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alkoholismu, novinář Hicham Mansouri si odseděl deset měsíců ve vězení za údajný sex 

s vdanou ženou21. 

Bary a hippies se zalíbením v kouření hašiše po marockých kavárnách se však 

týkají pouze velkých měst. Obzvláště na vesnicích, v nichž žije 40 procent obyvatelstva, 

se  tradice  a  tradiční  způsob  myšlení  i  života  nadále  silně  drží.  “Když  v  článku 

zkritizujeme náboženství, je to společnost, která nám začne psát výhrůžky, ne král,”22 

vysvětlil mi šéfredaktor časopisu TelQuel Mehdi Michbal.

2. Regulace médií v legislativě

2.1 Regulace tisku a online médií

Tištěná a online média v Maroku reguluje tiskový zákon, jehož novela byla po 

pětileté přípravě v reakci na konstituční změny v roce 2011 schválena Parlamentem 21. 

června 2016. “Projekt tiskového zákona nebyl redigován pouze ministrem komunikací. 

Pracovala  na  něm  vědecká  komise  i  profesionálové  ze  sektoru.  Těžili  jsme  i  z 

odbornosti Národní rady pro lidská práva, UNESCO a Reportérů bez hranic, kteří nám 

zaslali memorandum, jež jsme započítali. Prvním závazkem, z něhož jsme vycházeli, 

bylo nevracet se zpátky v otázce nabyté svobody tisku,”23 uvedl nový zákon ministr 

komunikací  Mustapha  El  Khalfi.  Zásadní  změnou  je  nastavení  pravidel  pro  online 

média,  jimž se předchozí  tiskový zákon z roku 2002 vůbec nevěnoval.  Zákon musí 

dodržovat i zahraniční média akreditovaná v Maroku.

Z hlediska cenzury byl v předchozím zákonu problematický článek 41, který 

ukládal vězení v rozmezí tří  až pěti let  a pokutu 10 tisíc až 100 tisíc dirhamů 24 pro 

každého, kdo “naruší islámské náboženství, monarchii nebo teritoriální integritu”25. Z 

hlediska  teritoriální  integrity  se  jednalo  o  opatření  přijaté  kvůli  pochybovačům  o 

marockém nároku  na  území  Západní  Sahary.  Médiu,  které  takový  “narušující”  text 

zveřejnilo,  hrozilo pozastavení či  úplný zákaz činnosti.  Této svaté trojici  témat se v 

mediálním marockém světě přezdívá les lignes rouges - červené čáry. 

21Zatkli ho v době, kdy měl pracovat na článku o sledovacích technikách státu
22Citace získaná při rozhovoru s novinářem v Casablance, únor 2017
23ZAIREG, Par Reda. Le Code marocain de la presse expliqué par Mustapha El Khalfi. Huffpost Maro, 
The Huffington Post International [online]. 2016, , 3 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/10/code-presse-maroc-khalfi_n_9203908.html 
24Přibližně 25 tisíc až 250 tisíc korun
25Code de la Presse. In: . Rabat, 2002, DAHIR N° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 
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Přes  prezentaci  loňské  novely  jako  velmi  pokrokové  a  demokratické 

nedotknutelnost islámu, královské rodiny a teritoriální integrity zůstala zakotvena i v 

novém  zákonu,  a  to  v  článku  32.  Za  zveřejnění  informace,  která  nedotknutelnost 

červených čas podrývá, již nehrozí vězení, ale došlo k navýšení pokut na až 200 tisíc 

dirhamů26,  které  jsou  v  kontextu  finančního  stavu  marockých  médií  likvidační.  Za 

pomluvu nebo narušení  soukromého života  hrozí  pokuty  až  300 tisíc  dirhamů27.  To 

jenom potvrzuje trend posledních let,  kdy autority  s  kritickými médii  bojují  spíše v 

rámci  nepřímé  ekonomické  války  a  kritická  média  končí  ne  kvůli  přímému zákazu 

činnosti ze strany státu, ale z finančních důvodů. Žurnalistům, kteří na zaplacení pokuty 

nemají a zároveň nevlastní majetek, jež by mohl být zabaven, hrozí donucovací vazba. 

Lidskoprávní  a  mediální  organizace  navíc  upozorňují,  že  veřejné  podrývání 

náboženství,  královské  rodiny či  státní  integrity  zůstává  trestné  pod hrozbou  odnětí 

svobody v trestním zákoníku. 

“Nic  nebrání  autoritám stíhat  tisk a  žurnalisty  na základě  trestního  zákoníku 

nebo  dokonce  na  základě  zákona  o  terorismu,”28 píše  se  v  jedné  z  nejčerstvějších 

publikací o svobodě tisku v Maroku vypracované organizací Freedom Now29.

Podle nového tiskového zákona soudy získávají pravomoc zablokovat, zabavit či 

jinak  zabránit  šíření  mediálního  obsahu,  dosud  o  tom  mohlo  rozhodnout  výhradně 

ministerstvo  komunikací.  Nedotknutelnost  posvátných  témat  samozřejmě  platí  i  pro 

novináře  pracující  po  zahraniční  média,  která  jsou  v  Maroku  distribuována,  či  pro 

zahraniční  novináře  v  zemi.  Zahraničním novinářům  však  nehrozí  marocké  vězení, 

bývají “pouze” vyhoštění ze země. 

Článek  29  předchozího  tiskového  zákona  povoloval  ministrovi  komunikací 

ukončit  činnost  média,  které  krom  posvátných  témat  narušilo  veřejný  pořádek.  To 

zůstalo prostřednictvím článků 76 a 77 zachováno i  v zákonu novém, jako příklady 

26přibližně 500 tisíc korun
27přibližně 750 tisíc korun
28Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 31
29Organizaci vede opakovaně stíhaná  ikona svobodného marockého tisku Ali Anouzla. V Maroku 
organizace nedostala povolení k fungování.
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takového  narušení  je  uvedeno  škodění  islámu,  provokování  paniky  nebo  negativní 

ovlivňování  morálky  příslušníků  armády.  Kromě  toho  žurnalisté  nesmějí  zveřejnit 

mylnou informací ve špatné víře a narušit dobrou morálku. 

“Pojem narušení dobré morálky je naprosto relativní  a liší  se v závislosti  na 

zemích a kulturách. Narušování bezpečnosti a národní obrany jako odhalení schémat a 

map armády je také interpretováno velmi široce a někdy se liší, aby limitovaly svobodu 

tisku a projevu,”30 píše organizace Freedom Now. 

Nový  tiskový  zákon  obsahuje  22  přestupků  či  trestných  činů,  kterých  se 

žurnalista nebo vydavatel může dopustit. Kromě trestnosti pomluvy zachovává  stejně 

jako předchozí zákon i trestnost nactiutrhání. Je zakázané pomluvit či nactiutrhat státní 

úředníky,  příslušníky armády,  soudy a členy vlády.  Podle průzkumu mezi  žurnalisty 

přitom 49 procent dotázaných souhlasilo, že zákon a platné regulace nedefinují pomluvu 

a nactiutrhání přesně a 75 procent respondentů dokonce odpovědělo, že věří, že definice 

pomluvy a nactiutrhání v tiskovém zákonu jsou zneužívány31. 

Novela v článcích 44 až 59 rozšiřuje okruh osob, které se mohou stát předmětem 

sankcí,  ty  nyní  hrozí  i  osobám  zodpovědným  za  tisk,  distributorům  či  dokonce 

prodavačům  a  samozřejmě  všem,  kteří  jsou  zodpovědní  za  editování  a  vydávání. 

Pozastavit  činnost  média  je  podle  článků   102  a  103  možné  ještě  před  vyřešením 

případu,  což  je  vzhledem  k  častému  oddalování  soudního  řízení  v  Maroku 

problematické32.

Médiím bude nově zakázáno zveřejňovat reklamy na alkohol či hazard, což je 

podle  kritického  časopisu  TelQuel  opatřením zaměřeným na  francouzský tisk,  který 

dává prostor reklamě na alkohol často.

Nový tiskový zákon také poprvé v historii státu stanovuje pravidla pro online 

média,  která  byla  doposud  považována  za  nejsvobodnější  a  nejméně  kontrolovanou 

30Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 28
31Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006
32Soudní řízení se sedmi žurnalisty z Asociace pro investigativní žurnalistiku, kteří byli obviněni z 
ohrožení národní bezpečnosti v lednu 2016, stále neproběhlo, naposledy se mělo konat v únoru 2017, 
odsunuto je na červen, žurnalista Ali Anouzla zase doposud  nebyl zproštěn obvinění z podpory terorismu 
z roku 2013.
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doménu  v  Maroku.  Právě  rapidní  nárůst  webů,  k  němuž  došlo  po  naději  na 

demokratizaci  v  roce  2011,  přiměl  marockou  vládu  pokusit  se  internetová  média 

zorganizovat. Hlavní změnou je, že stejně jako tištěná a audiovizuální média odteď musí 

mít  internetové  platformy  oficiální  autorizaci,  a  to  od  soudu  prvního  stupně  a  od 

Národní  agentury  regulace  telekomunikací.  V případě,  že  chtějí  šířit  i  videa  a  další 

audiovizuální  obsah,  budou  muset  získat  autorizaci  i  od  Vysokého  úřadu  pro 

audiovizuální komunikace a Marockého centra kinematografie. Tyto autorizace navíc 

budou platné pouze jeden rok. Internetová média by se kromě toho měla zaregistrovat 

na marocké doméně.press.ma, teprve poté mohou obdržet press kartu a s tím spojenou 

možnou finanční podporu od státu. 

O odejmutí press karet rozhoduje soud, na základě nového tiskového zákona je 

bude možné odejmout žurnalistům napořád. Odejmout press kartu je možné, pokud se 

novinář dopustil  narušení morálky nebo pokud nevykonával profesi  způsobem, který 

respektuje národní suverenitu, profesní etiku a legislativu. “Podmínky odejmutí press 

karet zůstávají obecné a mohou být interpretovány způsobem, který omezuje svobodu 

tisku,”33 varuje ve své publikaci Arabské centrum pro rozvoj právního státu a integrity.

Podmínky  k  získání  licence  jsou  na  základě  výzkumu Arabského  centra  pro 

rozvoj  právního  státu  a  integrity  podle  66  procent  odborníků  jasné.  Licence  musí 

zahrnovat název média, metodu vydávání a distribuce, rodinný stav a národnost ředitele 

vydavatelství, jeho asistentů a trvalých editorů, čísla občanských průkazů nebo povolení 

k pobytu, název a adresu vydavatelství, případně registrační číslo instituce v obchodním 

rejstříku, investovaný kapitál spolu s jeho zdrojem, národnost vlastníků kapitálu a výčet 

jazyků užívaných v médiu. Pokud se jedná o marocký tisk, musí být vlastník novin i 

lidé podílející  se na financování marocké národnosti.  Kdo je většinovým vlastníkem 

kapitálu, měl by být zároveň ředitelem vydavatelství. “Taková podmínka i v případě, že 

není  aplikovaná,  může mít  za  účel  ovlivňování  editorské  nezávislosti  novin  jakožto 

rukojmích  kapitálu  a  investorů,”34 hodnotí  podmínku  Arabské  centrum  pro  rozvoj 

právního státu a identity.

33Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 24
34Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 23
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Press karty doposud vydávalo ministerstvo komunikací,  začne je  ale  vydávat 

nová  instituce  ustanovená  novelou,  a  to  Národní  tisková  rada.  Ta  má  sloužit  jako 

poradní orgán samoregulace, na starosti bude mít arbitráže a profesní etiku, k níž bude 

poskytovat konzultace. Kromě toho bude vybírat pokuty od žurnalistů. Radu složenou z 

profesionálů bude financovat stát a na její rozhodnutí bude dohlížet komise složená ze 

sedmi žurnalistů s alespoň 15letou zkušeností, sedmi zástupců Federace editorů a sedmi 

zástupců občanské společnosti. Měla by začít fungovat do konce roku 2017. Do té doby 

je však těžké zřízení Národní tiskové rady hodnotit, někteří ji vnímají jako důležitý krok 

vpřed, jiní se obávají, aby se z ní nestal další orgán zneužívaný k omezování novinářů, 

“druh měkkého postupu tvrdé síly”35.

Kromě toho zákon nově definuje profesionálního žurnalistu. Novinářům ukládá 

povinnost mít alespoň bakalářský titul a press kartu a zakazuje vykonávat tuto profesi 

lidem odsouzeným za určité trestné činy, třeba za obchod s drogami nebo za podvod. I k 

tomuto  kroku  došlo  vlivem  nárůstu  online  žurnalistiky,  v  níž  se  pohybuje  mnoho 

amatérů.  “Média,  která  zaměstnají  žurnalisty  bez  licence,  nebudou  pokutována,  ale 

žurnalisté bez licence nedostanou press kartu,”36 vysvětlil ministr komunikací Mustapha 

Khalfi. Novinář žádající o press kartu musí předložit výpis z rejstříku trestů, přehled 

svých příjmů, fotokopii svého záznamu u Národního fondu sociálního zabezpečení a 

potvrzení o práci nebo licenci k založení svobodného tisku. Rozhodnutí o vydání press 

karty by nemělo překročit patnáct dní a je nutné ji po roce obnovit.

“Navrhovaná definice žurnalisty je příliš restriktivní a účinně vylučuje občanské 

žurnalisty,”37 upozorňuje  ve  své  publikaci  Fatima  El-Issawi.  K  sladění  definice 

žurnalisty s mezinárodními standardy vyzvala marockou vládu ve svém doporučení také 

organizace Reportéři bez hranic. Ta apelovala i na účinnější ochranu zdrojů - ačkoliv 

nové ustanovení, že zdroj může po novinářovi vymáhat jedině soud, lze považovat za 

pokrok - či na zavedení mechanismu ochrany novinářů a kriminalizaci bránění svobody 

35Le nouveau Code de la presse et de l’édition au Maroc : «Real change or more of the same ?». In: 
Observatoire arabe du journalisme [online]. 2016 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: http://ajo-fr.org/media-
et-politique/liberte-de-presse-et-censure/nouveau-code-de-presse-de-ledition-maroc-real-change-or-more-
of-the-same
36Mustapha Khalfi poursuit le chantier de réforme de la presse. In: Huffpost Maroc [online]. 2016 [cit. 
2017-04-18]. Dostupné z: http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/14/mustapha-khalfi-
journalisme_n_8294266.html
37EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 13
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informací ze strany veřejného činitele. Nejznámější organizace chránící svobodu slova a 

tisku  se  vymezila  i  proti  zachování  nedotknutelných  témat  nebo  možnosti  soudů 

blokovat  či  úplně  zastavit  weby.  Přesto  organizace  “uvítala  vůli  autorit  podstoupit 

reformu tiskového zákona” a jako hlavní pokrok označila vyjmutí trestu odnětí svobody 

z tiskového zákona.

Co  tiskový  zákon  naopak  neobsahuje,  je  jakákoliv  záruka  boje  s  uplácením 

žurnalistů,  což je  v Maroku problém hlavně v oblasti  sportovní,  ale třeba i  kulturní 

žurnalistiky. Podle průzkumu veřejného mínění Arabského centra pro rozvoj právního 

státu  a  integrity  si  přitom 52  procent  respondentů  myslí,  že  žurnalisté  mají  sklony 

úplatky přijímat.

2.2 Regulace audiovizuálních médií

Fungování audiovizuálních médií reguluje zákon o audiovizuální komunikaci z 

roku 2004. Ten stejně jako tiskový zákon zaručuje v článku 9 nedotknutelnost tématům 

monarchie,  náboženství  a  státní  integrity  a  kriminalizuje  narušování  dobré  morálky. 

Článek  9  novinářům zapovídá  i  sloužit  zájmovým skupinám nebo  omlouvat  násilí, 

terorismus  a  diskriminaci  na  základě  rasy,  etnika  či  národnosti.  V minulosti  přitom 

autority využívalyk umlčení žurnalistů i takzvaný antiteroristický zákon.

Jelikož  zákon  nebyl  od  roku  2004  reformován,  porušení  tří  tabu  v 

audiovizuálních  médiích  může být  stále  trestané  nejen vysokými pokutami,  ale  i  až 

pětiletým  odnětím  svobody.  Podle  článku  3  musí  audiovizuální  média  respektovat 

zachování zákonů a pořádku, dobrou morálku a potřeby národní obrany. 

Článek 3 přitom začíná slovy:  “Audiovizuální  komunikace je  svobodná. Tato 

svoboda je vykonávána s respektem k lidské důstojnosti, svobodě a majetku druhých, 

rozmanitosti  a  pluralitnímu  charakteru  projevů  ve  všech  jejích  formách.”38Následně 

zákon požaduje i respekt k veřejné mravnosti či národní obraně a stejně jako v případě 

tiskového zákona si  v části  garantující  svobodu nechává dostatečně velkou a přesně 

nevymezenou mezeru na to, aby mohl garantovanou svobodu narušit. 

38Loi sur la communication audiovisuel. In: . Rabat, 2005, číslo 77-03, str. 7
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Povinnost  poskytovat  pluralistické  informace  pak  obsahuje  i  článek  8: 

“Poskytovatelé  audiovizuálních  komunikací  musí  události  prezentovat  objektivně  a 

naprosto neutrálně a nepreferovat žádnou politickou stranu nebo zájmovou skupinu či 

asociaci  ani  doktrínu  či  ideologii.  Programy  musí  vyváženě  reflektovat  pluralitu  i 

rozmanitost názorů.”39 Zajímavý je důraz na poskytování informací hlavně o Maroku, v 

rámci  něhož  mají  média  zohledňovatpočet  rozmanitých  regionů  země.  Jak  v 

soukromých, tak ve veřejnoprávních médiích je zakázána politická reklama, a to i  v 

období před volbami. 

Zákon  upravuje  i  fungování  veřejnoprávních  médií  -  povinnosti  poskytovat 

služby veřejnoprávních médií uvaluje na Marocké rádio a televizi (RTM) a televizní 

stanici  2M.  Ty  musí  produkovat  určitý  objem  domácího  zpravodajství  a  rozvojově 

orientovaných programů.

Zásadní změny ve světě audiovizuálních médií se ale začaly dít v roce 2002, kdy 

král  zavedl  několik  nových  pravidel  skrz  královské  dekrety.  Ustanovil  například 

Národní společnost rádiového a televizního vysílání (SNRT), pod kterou začalo spadat 

RTM40 a  Autonomní  reklamní  servis  (SAP).  SNRT  kontroluje  většinu  marockých 

televizních stanic. 

V případě  nezávislosti  audiovizuálních  médií  hraje  zásadní  roli  Vysoký úřad 

audiovizuální  komunikace  (HACA),  který  audiovizuálním médiím uděluje  licence  a 

zároveň má na starosti regulaci jejich vysílání. Poradním orgánem úřadu je Vyšší rada 

audiovizuální komunikace (CSCA), která se skládá z osmi členů, které vede prezident. 

Prezidenta  a  čtyři  členy  jmenuje  král,  další  dva  jmenuje  premiér  a  poslední  dva 

předsedové  obou komor  parlamentu.  Zatímco  členové  volení  premiérem a  předsedy 

komor  parlamentu  mají  mandát  pětiletý  s  možností  jednoho  znovuzvolení,  členové 

volení králem délku mandátu definovanou nemají. HACA může audiovizuálním médiím 

podle článku 11 stávajícího zákona o audiovizuálních médiích zakázat jakýkoliv typ 

smlouvy  či  obchodní  praktiky.  Na pokyn úřadu musí  poskytovatelé  audiovizuálních 

komunikací  vysílat  oficiální  prohlášení  a  deklarace.  Co  se  týče  kontroly  rádií, 

39Loi sur la communication audiovisuel. In: . Rabat, 2004, číslo 77-03, str. 8
40Do té doby spadající pod ministerstvo komunikací
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spolupracuje ještě s Národní agenturou regulace telekomunikací (ANRT), v koordinaci s 

agenturou může změnit či blokovat frekvenci. 

Kvůli přímému vlivu krále a dalších vysoce postavených politiků na výběr lidí, 

kteří o audiovizuálních médiích rozhodují, je nezávislost audiovizuálních médií kritiky 

napadána  víc  než  nezávislost  médií  tištěných.  Před  rokem  2011  dokonce 

prostřednictvím královských dekretů král přímo jmenoval ředitele státem vlastněných 

médií a i po přijetí nové ústavy má právo je nominovat.

“Audiovizuální  sektor  zůstává  nadále  nedobytnou  pevností  umístěnou  pod 

přímou kontrolu paláce. Jeho řízení a fungování vůbec nerespektuje objektivní profesní 

standardy,  profesní  etiku  nebo  podstatu  veřejnoprávní  služby,”41 píše  organizace 

Freedom Now. Když v roce 2002 Vysoký úřad audiovizuální komunikace vznikl, byl 

představiteli  Maroka přitom prezentován jako rámec pro liberalizaci  audiovizuálních 

médií - stejně jako o dva roky později přijatý zákon.

“Zákon číslo 03-77 vztahující se na audiovizuální komunikaci ustavuje důležitý 

mezník v procesu stanovení právního rámce liberalizace sektoru. Tento zákon je zásadní 

reformou  vzhledem  ke  své  úloze  zanést  hodnoty  svobody,  plurality,  modernosti, 

otevřenosti,  dodržování lidských práv a důstojnosti člověka a politické, hospodářské, 

sociální a kulturní kvalifikace naší země,”42 píše se v preambuli zákona.

Do té doby vznikaly televizní a rádiové stanice výhradně na základě královských 

dekretů. V Maroku tak fungovala pouze “veřejnoprávní” - a obsahem i financováním 

spíš státní - televize a rádia. Nový úřad v září 2002 povolil udělování licencí i novým 

soukromým televizním a rádiovým stanicím. Zatímco 19 soukromých rádiových stanic 

skutečně vzniklo, všechny televizní kanály jsou nadále státní - s výjimkou polostátní 

Medi1 TV.

Jak  upozorňuje  organizace  Freedom  Now,  Vysoký  úřad  pro  audiovizuální 

komunikaci  navíc  nebyl  založen  na  základě  zákona,  který  by  prošel  klasickým 

legislativním procesem, ale královským dekretem, což umožňoval článek 19 předchozí 

41Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 22
42Loi sur la communication audiovisuel. In: . Rabat, 2005, číslo 77-03, str. 2
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již neplatné ústavy.  “Nedostatek podílu profesionalů na chodu tohoto úřadu je další 

důležitý hendikep,”43podotýká Fatima El-Issawi.

V červenci 2016 byl schválen nový zákon o Vysokém úřadu  audiovizuálních 

komunikací,  který  by  měl  podle  ředitele  úřadu  Jamal  Eddina  Naji  ještě  posílit 

pravomoci HACA jakožto ústavní instituce a zvýšit míru spolupráce instituce s vládou, 

oběma komorami Parlamentu ale s rádii, televizemi a občanskou společností. Každý má 

nyní právo podat úřadu stížnost na audiovizuální obsah, který se mu bude zdát ilegální 

nebo amorální. Instituce bude muset reagovat do dvou měsíců. HACA by měla dohlížet 

na dodržování principu plurality,  a to nejen politické,  ale i kulturní a jazykové, aby 

dostal prostor i druhý oficiální jazyk berberština. 

Televizní  a  rádiové  stanice  by  měly  úřadu  povinně  poskytovat  reporty  o 

dodržování principu politické plurality nebo o svých praktikách v oblasti profesní etiky. 

Audiovizuální média budou muset veškeré své vysílání archivovat. Zásadní novinkou 

je, že HACA bude muset povinně odpovědět na všechny žádosti o licenci, a to do tří 

měsíců.  Na  způsobu  obsazování  Vyšší  rady  audiovizuální  komunikace  se  ale  nic 

nemění, a tak není jisté, zda je posílení pravomocí úřadu skutečně tak dobrou zprávou, 

jak Jamal Eddin Naji tvrdí. 

2.3 Přístup k informacím

V Maroku zákon o přístupu k informacím zatím chybí,  jeho verze  už je  ale 

připravována.  Přístup  k  informacím  vlády  a  volených  či  veřejnoprávních  institucí 

zaručuje článek 27 marocké ústavy z roku 2011, ten však z práva na informace vylučuje 

právnické osoby, cizince a hlavně stanovuje, že žadatel o informace musí jasně uvést 

důvod, proč o informaci žádá, a způsob, jakým ji hodlá využít. “Zákon brání jinému 

použití než tomu upřesněnému v žádosti,”44 varuje organizace Freedom Now. 

V roce  2002  bylo  právo  na  informace  zaneseno  i  do  tiskového  zákona,  ale 

formulace “právo na přístup ke zpravodajským zdrojům  a právo získat informace od 

různých zdrojů, pokud je tato informace v souladu se zákonem,” žurnalistům svobodný 

přístup k informacím nezaručovala.

43EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 12
44Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 34
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“Právo na informace je uskutečňováno s omezeními plynoucími z marockých zákonů, 

hlavně  těmi  souvisejícími  se  soukromým  životem,  národní  bezpečností  a  veřejnou 

morálkou,”45 píše organizace Freedom Now. 

V tomto ohledu je problematická hlavně povinnost státních zaměstnanců chránit 

profesní tajemství týkající se “práce a novinek, které se dozvěděli během vykonávání 

svých povinností.”46 Ta  je  zakotvená  v  článku  18 zákona o  státních  zaměstnancích. 

Článek  447  trestního  zákoníku  pak  zakazuje  zaměstnancům  soukromého  sektoru 

prozradit tajemství své profese cizincům nebo Maročanům žijícím v cizině, a to pod 

hrozbou  trestu  až  pětiletého  odnětí  svobody.  V  zahraničí  přitom  žije  přibližně  5,6 

milionů Maročanů47 a téměř každý Maročan tak má alespoň jednoho příbuzného v jiné 

zemi.

Další  překážkou  jsou  pak  tajemství  národní  obrany.  Článek  187  trestního 

zákoníku  chrání  veškeré  armádní  informace,  které  nezveřejnila  vláda,  a  stejně  tak 

veškeré armádní, diplomatické, ekonomické nebo průmyslové informace, dokumenty, 

mapy či tabulky, “jejichž povaha vyžaduje, aby k nim měly přístup pouze osoby, které je 

uchovávají.”48 Trestní  zákoník   zároveň vylučuje  přístup k informacím týkajících  se 

“procesů podstupovaných k odhalení pachatelů nebo spolupachatelů trestných činů nebo 

přestupků proti  bezpečnosti  cizího státu nebo vztahující  se k žalobám a vyšetřování 

nebo dokonce k diskusím před soudem prvního stupně.”49

Podle výzkumu Arabského centra  pro rozvoj právního státu a  integrity se 76 

procent  žurnalistů  domnívá,  že  vládní  dokumenty  nejsou dostupné včas,  69 procent 

odpovědělo,  že  jsou nepřesné,  a  58  procent,  že  jsou nesrozumitelné.  Na dostupnost 

vládních  informací  se  nedá  spolehnout  podle  71  procent  odpovídajících.   Mediální 

odborníci  kritizují  i  fakt,  že  král  s  médii  zásadně  nemluví.  Ani  Hassan  II.  ani 

Mohammed VI. nikdy nebyli ochotni podstoupit s reportéry interview. 

45Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 34
46Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 19
47z toho přibližně 5 milionů v Evropě, zdroj Middle East Monitor
48Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 
1962), str. 50, článek 187
49Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 
1962),
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“Zdroje informací  o tématech vztahujících se k armádě,  tajným službám a k 

paláci nejsou běžnými zdroji, ke kterým se dostane každý novinář. Úředníci v těchto 

institucích  si  za  účelem  poskytnutí  informací  povolají  novináře  k  sobě  s  úmyslem 

nasměrovat ho k tomu, o čem by měl psát, jinak to nefunguje,”50 vyjádřil se ke stavu 

přístupu k informacím Ali Anouzla.

“Vládní weby by měly obsahovat vyhledávače, aby byly všechny informace dostupné. 

Regionální instituce by si měly založit profil na sociálních sítích jako Twitter, který by 

občanům umožnil zůstat informovanými o záležitostech spojených se správou jako o 

rozpočtech, auditech, smlouvách, daních. Veřejné archivy by měly být digitalizovány a 

zpřístupněny veřejnosti,”51uvádí Mohammed Ibahrine ve své publikaci.

Právo na informace zaručuje marockým občanům i článek 13 Úmluvy boje proti 

korupci OSN, kterou Maroko podepsalo v roce 2003.

2.4 Protiteroristický zákon

K  omezování  kritických  žurnalistů  došlo  v  Maroku  i  na  základě 

protiteroristického  zákona  přijatého  v  roce  2003.  Ten  totiž  dává  vládě  pravomoc 

filtrovat či úplně smazat obsah, který podle ní narušuje veřejný pořádek zastrašováním, 

násilím,  vyvoláváním strachu  či  terorem.  Podle  článku  218  je  pak  trestným činem 

omlouvání  terorismu  a  zodpovědnost  má  v  tomto  případě  nejen  autor  textu,  ale  i 

kdokoliv, kdo napomohl jeho šíření. Pojmy jako podpora nebo oslavování terorismu ale 

nejsou jasně definovány.

“I když byl zákon navržen za účelem boje s terorismem, autority mají  právo 

definovat  vágní  termíny jako “národní  bezpečnost”  a  “veřejný  pořádek”,  jak  se jim 

zlíbí,”52varuje organizace Freedom Now. Nejznámějším novinářem, který byl na základě 

tohoto zákona stíhán, je Ali Anouzla, který ve svém článku pouze zveřejnil odkaz na 

web  španělského  deníku  El  Mundo,  kde  se  nacházel  link  na  video  teroristické 

organizace Al-Káida.

50EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 20
51IBAHRINE,  Mohammed.  Mapping  Digital  Media  Morocco.  New  York  2011  Open  Society 
Foundations, str. 86
52Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016
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V současnosti je schválen nový návrh protiteroristického zákona. I ten se už však 

stal předmětem kritiky, a to například ze strany Národní rady pro lidská práva kvůli 

navrhovanému trestu odnětí svobody 5 až 15 let za trestný čin omluvy terorismu. 

2.5 Záruky svobody garantované v marocké ústavě z roku 2011

Ústava schválená v lidovém referendu po protestech v roce 2011 měla za cíl 

demokratizaci země. V souladu s tím tak článek 28 garantuje svobodu tisku, která nesmí 

být omezována jakoukoli formou předchozí cenzury. Stejně jako v předchozí ústavě i v 

této zůstala zachována mezera pro omezování, když se v ní píše: “Každý má právo se 

vyjadřovat  a  šířit  své  názory  svobodně  v  rámci  limitů  výslovně  stanovených 

zákonem.”53 Podpory  se podle  článku 28 dočkají  takové sdělovací  prostředky,  které 

“respektují  lingvistickou,  kulturní  a  politickou  pluralitu  marocké  společnosti.”54 V 

článku 165 se explicitně píše o tom, že pluralitu názorů bude respektovat i Vysoký úřad 

audiovizuální komunikace. 

Článek 10 marocké ústavy se soustředí na práva opozice, které zaručuje nejen 

svobodu názorů a projevu, ale i určitý objem vysílacího času v oficiálních médiích, a to 

podle článku 19 obzvláště před volbami. Článek 25 pak garantuje svobodu myšlenky, 

názoru  a  projevu  ve  všech  formách  stejně  jako  svobodu  tvorby,  zveřejňování  a 

prezentace v literatuře, umění, ale i vědeckého a technologického výzkumu. 

“Nová ústava  zahrnuje  některá  základní  mediální  práva.  Široká  mezera  mezi 

psanou ústavou a praxí ale činí proces liberalizace médií nesouvislým a protiřečícím 

si,”55 komentuje ústavní změny Fatima El-Issawi. 

3. Marocká mediální scéna

53Constitution du Maroc. In: . 2011. Dostupné také z: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=en, str. 10
54Constitution du Maroc. In: . 2011. Dostupné také z: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=en
55EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 6
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3.1 Vývoj audiovizuálních médií

Ihned po získání marocké nezávislosti se začaly formovat doposud platné trendy 

v  marockých médiích.  Sektor  audiovizuálních  médií  byl  až  do roku 2002 výhradně 

vlastněn státem a sloužil tak vládní propagandě. Jako první vznikl v roce 1962 televizní 

kanál Al Oula, až v roce 1989 vznikl druhý kanál 2M. Televize 2M vznikla jako jedna z 

prvních soukromých televizních stanic v arabském světě vůbec a formy jejích pořadů i 

obsah, který se nevěnoval pouze dětem a činnostem krále, znamenal průlom. Kanál 2M 

pokrýval i kontroverzní témata korupce, chudoby nebo neefektivity vlády. Přístup k ní 

měli pouze předplatitelé. V roce 1997 ale utrpěla výrazné finanční ztráty v důsledku 

nárůstu  bezplatné  konkurence  a  údajně  proto  následně přešla  pod stát.  Dodnes  je  s 

podílem téměř 33 procent nejsledovanějším kanálem, na Al Oulu má náskok 16 procent. 

Vysoká sledovanost televize se udává jako jedna z příčin nízké čtenosti novin, 

průměrný Maročan strávil v roce 2015 u televize 3 hodiny a 21 minut denně. Celých 56 

procent Maročanů však v roce 2015 sledovala stanice mezinárodní, nikoliv tuzemské.56 

Oblibě se těší například panarabský kanál Al Jazeera. Maročtí televizní žurnalisté totiž 

bývají kritizováni za jednostrannou prezentaci Maroka jako nejkrásnější země na světě, 

která představuje v arabském světě demokratickou výjimku a která každým rokem roste.

Po vzniku Vysokého úřadu audiovizuální komunikace vzrostl počet televizních 

stanic ze tří v roce 2004 na osm v roce 2008. Nyní v Maroku vysílá dohromady 11 

televizních  stanic,  většinou  se  jedná  o  stanice  provozované  Národní  společností 

rádiového  a  televizního  vysílání  jako  Arryadia,  Arrabia  nebo  kanál  v  berberštině 

Tamazight TV, přibyla ale i televize zaměřená na náboženské dění Assadissa. 

V  roce  2014  vytvořili  představitelé  marockých  audiovizuálních  médií  jako 

zástupci  Vysokého úřadu audiovizuální  komunikace,  Kinematografického marockého 

centra, televize 2M, kanálu Tamazight TV a ministerstva komunikací Národní federaci 

žurnalistů.  Ta  se  má  zabývat  podmínkami  novinářů  pro  práci,  například  platovým 

ohodnocením. K otázkám perzekvovaných žurnalistů se však nevyjadřuje. Vzhledem k 

silné  kontrole  audiovizuálního  sektoru  se  však  trestání  televizních  či  rádiových 

reportérů  předchází  a  většina  souzených  novinářů  pracuje  pro  tiskový  sektor,  který 

funguje víc nezávisle.

56údaje z reportu společnosti Maroc Métrie
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Počet rádií  vzrostl z šesti v roce 2004 na 24 v roce 2008 - z čehož 18 stanic je 

soukromých.  Ty začaly  sklízet  úspěch i  díky  inovačním formátům. V současnosti  v 

Maroku působí 27 AM stanic, 25 FM stanic a 6 krátkovlnných rádiových stanic.

“Nové  rádiové  stanice  oživily  vysílání  hlavně  díky  živým  debatám  a 

zpravodajským pořadům. Představily hybnou sílu a prostor k vytvoření národních debat 

na nejrůznější společenská, vzdělávací a zdravotní témata. Většina debatních pořadů je 

vysílána ráno, po poledni a v podvečer a účast na těchto show je docela vysoká. Na 

rozdíl  od  televize  se  zpravodajské  pořady  komerčních  rádii  zaměřují  na  lokální, 

regionální a tuzemské události. Je ale důležité poznamenat, že zatímco je tu díky novým 

rádiím nárůst debat, mnoho zásadních témat - hlavně politických - probíráno není,”57 

píše Mohammed Ibahrine.

Stanice Marocké rádio založená už v koloniální éře se v roce 1958 přejmenovala 

na Marocké státní rádio, zprvu měla dva programy - jeden ve francouzštině a druhý v 

arabštině, následně přibyl třetí program ve španělštině a z menšiny i v angličtině. Za 

účelem vydávání licencí vznikl v roce 1962 institut Marocké rádiové a televizní vysílání 

(RTM),  který  spadal  pod  ministerstvo  informací.  V  roce  1980  vznikla  částečně 

soukromá rádiová stanice Medi1, i ta však vznikla na popud krále jako výsledek nadále 

silné spolupráce Maroka a Francie. Rádio Medi1 rozdělené na arabofonní a frankofonní 

redakci funguje jako významný zdroj informací o mezinárodním dění dodnes. Kromě 

něho  jsou  nejposlouchanější  též  víceméně  oficiální  zdroje,  tedy  rádiová  verze 

nejsledovanějšího  televizního  kanálu  Radio  2M,  Národní  společností  rádiového  a 

televizního  vysílání  provozované  SNRT  Arabic,  nábožensky  laděná  stanice  Radio 

Mohammed VI. a společností Marocké rádio a vysílání provozované rádio Aswat.

3.2 Vývoj tištěných médií

Tištěná  média  v  minulém  století  z  velké  části  patřila  opozičním  politickým 

stranám a sloužila tak jejich ideologii. Jejich vliv byl však vzhledem k míře marocké 

negramotnosti, která v roce 1960 dosahovala 86 procent, minimální.

57IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 20
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Už v roce 1959 vznikla Maghreb Arabe Presse, tedy marocká tisková agentura, v 

roce  1973  došlo  k  jejímu  zestátnění.  Spolu  s  deníkem  Al-Anbaa  dodnes  slouží  k 

propagandě  krále  a  vlády,  kteří  skrz  ni  informují  společnost  o  svých rozhodnutích. 

Dalšími polooficiálními orgány vlády jsou deník Assahra Al Maghribia v arabštině a 

deník Le Matin ve francouzštině.

Za éry Hassana II. na činnost médií dohlížel ministr vnitra Driss Basri, který 

disponoval na základě tiskového zákona z roku 1973 pravomocí cenzurovat či zastavit 

činnost  jakéhokoliv  média.  Přežívaly  tak  pouze  platformy,  které  se  silně 

autocenzurovaly. V roce 1990 Basriho sesazení z ministerského postu předznamenalo 

demokratizaci nejen mediálního sektoru, která vyvrcholila v roce 1997, kdy se k moci 

dostali socialisté. 

“Změna  se  projevovala  opakovanými  pokusy  otevřít  veřejnou  sféru  levicové 

opozici, začátkem relativního dodržování lidských práv a obecné orientace společnosti 

směrem k ekonomické a kulturní otevřenosti v rámci “kontrolovaného liberalismu,”58 

popisuje tuto dobu organizace Freedom Now. 

V této  době  začala  vznikat  první  relativně  nezávislá  média  zvaná  “nouvelle 

presse”  -  “nová  média”,  zakládána  novou  generací  čerstvých  absolventů  univerzit. 

„Bylo  to  při  vytvoření  politických  týdeník  Le  Journal,  Assahifa  a  TelQuel,  kdy  se 

objevil  tisk  zpochybňující  politický  a  institucionální  kontext  a  monarchii.  Podle 

rozhovorů s manažery Le Journal  a  TelQuel  byl  tento pohyb povzbuzován několika 

královými  poradci,  zejména  za  účelem  přeměny  pověsti  Maroka  v  zahraničí,“59píší 

Abdelfettah Benchenna, Driss Ksikes a Dominique Marchetti.

Otevřenost  pokračovala  i  během  prvních  let  vlády  Mohameda  VI.,  jehož 

předcházela  pověst  liberála  a  jenž  novinářům  umožňoval  investigovat  v  oblastech 

korupce a porušování lidských práv z doby vlády svého otce. Na tuto relativní svobodu 

novinářské práce Mohamed VI. poukazoval jako na důkaz demokratizace země. V této 

58Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 15
59BENCHENNA, Abdelfettah, Driss KSIKES a Dominique MARCHETTI. The media in Morocco: a 
highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. The Journal of 
North African Studies. 2017, , 29. ISSN 1362-9387, str. 10
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době vznikl i  dnes dost možná jediný nezávislý a kritický magazín Tel Quel a jeho 

arabská verze Nishan.

“Líbánky ale netrvaly věčně. Jakmile jsme vyčerpali témata povahy pochybení 

minulého režimu, začali jsme investigovat v oblasti pochybení režimu stávajícího. Jak 

jsme se začali dotýkat témat jako korupce v armádě nebo vnitřní konflikty v královské 

rodině,  palác  začal  být  víc  a  víc  iritován,”60 popisuje  Ahmed  Bechemsi,  zakladatel 

TelQuelu.

Mnohá periodikadříve nebo později skončila kvůli tlaku vlády nebo finančním 

problémům způsobeným rafinovaně též vlivem autorit.61 Autority nejen, že kritickým 

médiím mohou udělovat pokuty ničivých výšek, ale disponují  obrovským vlivem na 

hlavní inzerenty, třeba na telekomunikační či bankovní společnosti. Navíc funguje praxe 

zavedená už v roce 1987 - noviny podporující politiku stávajícího režimu dostávají od 

státu finanční příspěvek, jehož výši v roce 2006 vláda ještě navýšila. Dodnes se mnoho 

Maročanů domnívá, že skutečně nezávislá média v zemi chybí. „Je těžké najít obchodní 

model, který novinářům umožňuje vydělávat a zároveň zůstat nezávislými,“62 hodnotí 

podmínky americká novinářka marockého původu Aida Alami, která pracovala pro v 

roce 2010 zavřený Le Journal Hebdomadeire. 

V  roce  2002  vznikl  nový  tiskový  zákon,  v  roce  2004  nový  zákon  o 

audiovizuálních  komunikacích.  Oba  stvrdily  pravomoci  ministerstva  komunikací 

ukončit činnost libovolného média a žurnalisty začala často vyslýchat policie. Některé 

výslechy  byly  vedeny  pouze  s  účelem  jejich  zastrašení,  jiné  vedly  až  k  soudu.  V 

důsledku pozornosti upnuté na média alespoň vzrostla jejich čtenost, která však nadále 

zůstávala a zůstává nízká, v roce 2005 dosáhl souhrnný prodaný náklad všech novin v 

33milionové zemi 320 tisíc63. Přesto počet novinářů znatelně vzrostl, držitelů press karty 

se v roce 2006 v zemi nacházelo přes 2,5 tisíce.  Navíc je potřeba vzít  v úvahu, že 

Maročané mezi sebou sdílejí noviny s více lidmi než Evropané, jeden výtisk čte mnohdy 

60BENCHEMSI, Ahmed. Morocco and press freedom: It´s complicated. Le blog de Ahmed Benchemsi 
[online]. New York 2011 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://ahmedbenchemsi.com/morocco-and-press-
freedom-a-complicated-relashionship/
61Vlna zavírání kritických médií přišla v roce 2010, kdy skončil jak kritický týdeník Le Journal 
Hebdomadeire, tak arabská mutace týdeníku TelQuel Nichan a deník Al-Jarida Al-Oula
62 Citace získaná v emailové konverzaci s novinářkou, únor 2017
63IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011
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celý kiosek. Podle průzkumu agentury TMS-CSA z roku 2012 se 70 procent lidí dělí o 

koupené noviny alespoň s jedním člověkem, 45 procent pak alespoň se dvěma. 

Nejčtenějším deníkem, kterému se jako prvnímu a dlouho jedinému podařilo 

překročit hranici 100 tisíc prodaných výtisků, byl Al-Massae. Na tom má zásluhu jeden 

z  nejznámějších  marockých  novinářů  Rachid  Niny,  jehož  proslavil  ostrý  jazyk  jeho 

sloupků. Kromě toho, že se navážel i do korupce, se jeho terčem stali aktivisté nebo 

homosexuálové, s čímž velká část tradiční marocké společnosti souhlasila. Paradoxně 

právě aktivisté se za něho postavili, když Ninyho v roce 2011 odsoudil soud k ročnímu 

odnětí svobody.

Rachid  Niny  navíc  ve  svých  sloupcích  využívá  mix  arabštiny  a  marockého 

nářečí darija, čímž se mu daří dostávat se blíže ke čtenáři. Právě jazyková bariéra je 

jedním z  důvodů nízkého zájmu o  některá  média.  Většina  z  nich  píše  či  vysílá  ve 

formální  arabštině  (70  procent)  nebo  dokonce  ve  francouzštině  (19  procent)64.  V 

každodenním  životě  přitom  většina  obyvatel  ani  jeden  z  těchto  jazyků  nepoužívá. 

Ninyho taktikou se inspirovala i soukromá převážně regionální rádia. 

Rachid Niny se ale po návratu z vězení v roce 2012 rozhodl z novin Al-Massae 

odejít, údajně, aby jim svým kritickým tónem neuškodil, a prodaný náklad deníku klesl 

více než dvojnásobně, v současnosti se pohybuje okolo 47 tisíc. Rachid Niny založil 

vlastní deník Al Akhbar, který sice stotisícového prodaného nákladu nedosáhl, ale s 55 

tisíci prodanými výtisky denně se drží na špici prodeje.

Též arabofonní deník Assabah vlastněný královým vydavatelstvím Ecomedias se 

v průběhu posledních pěti  let  propadl  na více jak na polovinu a  v roce 2015 se ho 

prodalo pouze okolo 38 tisíc denně. Následuje další arabofonní deník Akhbar Al Youm 

Al Maghribia v minulosti perzekvovaného Taoufika Bouachrina. Jediným frankofonním 

tiskem, který se probojoval to Top 5, je poloficiální orgán vládní propagandy Le Matin 

du Sahara et du Maghreb65. V Maroku funguje nezávisle na vládě i Syndikát novinářů, 

členství v něm je dobrovolné. Účelem syndikátu je bránit práva a zájmy novinářů.

64 BENCHENNA, Abdelfettah, Driss KSIKES a Dominique MARCHETTI. The media in Morocco: a 
highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. The Journal of 
North African Studies. 2017, , 29. ISSN 1362-9387

65Údaje Organisme de justification de la diffusion.
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V roce 2014 ministerstvo komunikací evidovalo 488 tištěných periodik. „Tento 

údaj však směřuje ke krytí za prvé značných finančních potíží, kterým marocký tisk čelí 

a za druhé drastického poklesu distribuce tisku, která byla už předtím velmi slabá,“66 

uvádí Abdelfettah Benchenna. 

Ze zahraničních médií jsou v Maroku dostupná hlavně francouzská, a to nejen z 

důvodu jazykového, ale i díky propalestinské redakční politice většiny z nich. Zakoupit 

si  lze  v  Maroku  například  Le  Figaro,  Le  Monde,  Le  Monde  diplomatique  nebo 

Libération,  k  dispozici  bývají  i  španělská  média  jako  El  País  nebo  El  Mundo.  I 

zahraniční média však podléhají vlivu režimu - například v srpnu 2016 nebyl v Maroku 

“náhle” k dostání časopis Libération, který se v srpnovém čísle věnoval problematice 

Západní Sahary, stejně tak byly blokovány obvykle dostupné zahraniční noviny, které v 

roce  2015  zveřejnily  karikaturu  proroka  Mohammeda  ze  satirického  francouzského 

magazínu Charlie Hebdo.

3.3 Změny v marockých médiích po únoru 2011

Druhou  a  kratší  vlnu  svobody  si  média  užívala  v  období  arabského  jara. 

Oficiální média si demonstrací v ulicích příliš nevšímala nebo je zkreslovala. Někteří 

lidé se proto rozhodli převzít informování o dění do vlastních rukou a na internetu tak 

začaly vznikat projekty občanské žurnalistiky. Do této doby přitom v Maroku prakticky 

neexistovala  ryze  online  média,  weby  zpravidla  znamenaly  doplňky  k  tištěným  či 

vysílaným  verzím.  Kromě  obsahů  již  zveřejněných  v  tisku  či  vysílání  nenabízely 

cokoliv interaktivního navíc - vyjma kalendáře a předpovědi počasí. 

V roce 2011 se objevila první online média jako Menara, Goud, Hibapress nebo 

Biladi. Těsně před arabským jarem zahájil svoji činnost i server Lakome67 vedený Alim 

Anouzlou, který je shledáván spolu se serverem Le360 nejvíce nezávislým a kritickým 

webem. Aktivista v oblasti digitálních práv Hicham Al-Miraat, kterého dost proslavilo 

66 BENCHENNA, Abdelfettah, Driss KSIKES a Dominique MARCHETTI. The media in Morocco: a 
highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. The Journal of 
North African Studies. 2017, , 29. ISSN 1362-9387, str. 6

67V roce 2013 vláda provoz webu Lakome zakázala poté, co byl Ali Anouzla obviněn z podpory 
terorismu. V roce 2015 získal Anouzla novou licenci a založil dodnes fungující Lakome2
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právě  omezování  jeho  práce  ze  strany státu,  tehdy  založil  platformu Mamfakinch68, 

arabsky “Nevzdáme se”. 

Jelikož tradiční média informace o Hnutí 20. února zkreslilo, spousta Maročanů 

získalo  k  internetovým  médiím  důvěru.  Weby  už  nyní  disponují  profesionálním 

designem,  provázaností  se  sociálními  sítěmi  i  RSS  feedem.  Vznikly  první  mediální 

marocké platformy v angličtině jako Morocco World News a The Moroccan Times, 

které  se  vyznačují  prozápadností,  profesionalitou  a  odvahou  kritizovat  režim. 

Nejnavštěvovanějšími weby jsou Hesspress, Alayam24 a Le36069. V roce 2014  podle 

ministerstva komunikací v Maroku fungovalo přibližně 500 webů. 

Přesto dodnes pracuje polovina profesionálních žurnalistů v oficiálních médiích. 

„Nehledě  na  exponenciální  růst  tištěných  a  digitálních  platforem,  je  důležité 

poznamenat, že žurnalisté v Maroku zůstávající součástí velmi omezeného mikrokosmu 

úzce strukturovaného okolo oficiálních státních médií. Téměř polovina akreditovaných 

profesionálů  (46,9  procent)  pracuje  pro  státní  audiovizuální  mediální  společnosti  a 

dalších 10 procent pro marockou tiskovou agenturu,“70 tvrdí Abdelfettah Benchenna. V 

rámci Hnutí 20. února to byli právě hlavně žurnalisté z oficiálních médií, kteří vyšli 

spolu s protestujícími do ulic, aby žádali větší editorskou nezávislost.

3.4 Shrnutí současné situace

Po  čelení  rozhořčeným  davům,  schválení  nové  ústavy  a  později  i  nového 

tiskového zákona a nového zákona o Vysokém úřadu audiovizuálního vysílání se vedení 

státu  začalo  uchylovat  k  přímým  restrikcím  vůči  žurnalistům  čím  dál  méně.  “Co 

odlišuje současnou dobu - po přijetí ústavy z roku 2011 - nejvýrazněji, je výskyt nových 

typů  pronásledování  svobody  projevu  a  názoru  za  účelem  zmást  obhájce  svobody 

projevu a názoru,”71 upozorňuje organizace Freedom Now. Nejběžnějším projevem je 

nepřímá  finanční  válka  s  žurnalisty  a  médii  obzvláště  skrz  inzerci,  jelikož  hlavní 

inzerenty jako banky a telefonní operátory ovládá stát. 

68Od roku 2014 však Mamfakich nefunguje, jelikož jeho patnáctičlenný tým se ze strachu stáhl, stát na 
všechny členy nasadil sledovací technologie.
69Údaje z Alexa.com, Dostupné z http://www.alexa.com/topsites/countries/MA
70 BENCHENNA, Abdelfettah, Driss KSIKES a Dominique MARCHETTI. The media in Morocco: a 

highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. The Journal of 
North African Studies. 2017, , 29. ISSN 1362-9387 , str. 11

71Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 37
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Podle  zakladatele  TelQuelu  Ahmeda  Bechemsiho  si  současný  nezávislý  tisk 

troufá konstruktivně kritizovat poměry v zemi méně, než tomu bylo na začátku tisíciletí. 

„Takovou  úroveň  smělosti  lze  dnes  najít  hlavně  na  Facebooku,  ale  to  není  pravá 

žurnalistika,“72 odpověděl mi.

“V devadesátých letechse marocká média začala rychle rozvíjet v porovnání se 

zbytkem arabského světa,  za  vlády Mohammeda VI.  však  začala  stagnovat.  Během 

arabského jara se začala znovu rozvíjet a nyní opět stagnují,”73 tvrdí profesor Kai Hafez, 

odborník na arabská média.  

Spolu s  nárůstem platforem se podle mnohých zhoršila  i  kvalita  žurnalistiky, 

jelikož internet je nyní zaplaven amatérskými weby. Problémy špatného financování a 

amatérismu spolu pochopitelně souvisí. “Ekonomické struktury marockých médií jsou 

velmi omezené, což vede k poklesu profesních standardů a kvality. Marocký mediální 

průmysl  dnes  nemá  dostatek  legitimity  a  reputace,  aby  přitáhl  dobré  žurnalisty  a 

rozvinul jejich kapacity, dobří žurnalisté proto migrují do jiných oborů,”74 píše Fatima 

El-Issawi.

Zatímco dobří žurnalisté utíkají do jiných oborů - případně do jiných zemí - lidé 

pracující jako žurnalisté v Maroku často žurnalistické vzdělání nemají. To mnozí lidé z 

marockého mediálního  světa  kritizují  za  používání  i  trochu irelevantních  argumentů 

jako “lékář také nemůže vykonávat svoji profesi bez diplomu z medicíny.”75 Z kritiky 

stavu  žurnalistiky  ze  strany  členů  marocké  mediální  obce  vyplývá,  že  odborníci 

považují žurnalistiku za plnohodnotnou profesi, a tlačí proto na její reorganizaci. I díky 

tomu mnoho z nich nový tiskový zákon, který zavádí povinnost autorizace i pro weby a 

jasně vymezenou definici žurnalistiky, uvítalo.

Žurnalistiku lze v Maroku studovat na dvou státních vysokých školách, na Vyšší 

škole žurnalistiky a komunikace v Casablance, která podléhá ministerstvu školství, a na 

Vyšším  ústavu  informací  a  komunikací  v  Rabatu,  který  podléhá  ministerstvu 

72Citace získaná při konverzaci přes Facebook
73Citace získaná při autentickém rozhovoru v Hamburgu v únoru 2017
74EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 27
75Slova profesora z Vyšší školy žurnalistiky a komunikace Khalida Mokhtariho získaná při autentickém 
rozhovoru v prosinci 2016
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komunikací. Škola v Casablance bývá hodnocena lépe jak kvůli možnosti pokračovat ve 

studiu žurnalistiky i v rámci magisterského studia76, tak kvůli podřízenosti ministerstvu 

školství.  V Rabatu  si  totiž  může ministr  komunikací  vychovávat  žurnalisty  na sobě 

podřízeném institutu k obrazu svému. 

Žurnalistiku  a  příbuzné  obory  lze  vystudovat  i  na  několika  soukromých 

institutech. Ačkoliv obecně je na tituly ze státních univerzit nahlíženo lépe, v případě 

žurnalistiky mají soukromé instituty výhodu větší nezávislosti a svobody.  

“Veřejnoprávní tisk, který je financován veřejnými penězi, je nadále kontrolován 

autoritami, pracuje s oficiální propagandou a je zapovězen každému, kdo nesouhlasí s 

režimem.  Elektronická  média  postrádají  profesionalitu  a  jsou  předmětem nepřímého 

směřování  k  posluhování  režimu skrz  manipulaci  s  veřejnou podporou a  vlivem na 

zdroje financování a reklamy. Marocká média se vrátila k dodržování červených čar, 

autocenzuře a soutěžení o zisk čtenářů a posluchačů za účelem ekonomického zisku. 

Marocký  tisk  sice  pokrývá  rozmanitou  škálu  témat,  politicky  a  intelektuálně  však 

rozmanitý není,”77 shrnuje současnou situaci organizace Freedom Now. “Za současnou 

situaci však není zodpovědná pouze vláda,  ale i  žurnalistická obec, která po většinu 

doby  s  autoritami  spolupracuje  nebo  je  minimálně  připravená  se  podrobit  jejich 

podmínkám  a  poslouchat  jejich  pokyny,  nebo  alespoň  žít  pod  dobrovolnou 

autocenzurou,”78 dodává organizace.

3.5 Mediální situace Západní Sahary

Problematická mediální situace panuje na Západní Sahaře. Média provozovaná 

separatisty  podporujících  hnutí  Polisario  Front  jako  Národní  rádio  Saharské 

demokratické republiky nebo Sahara Press Service jsou dostupná na internetu. Marocké 

autority zde provozují rádio RTM Laayoune nebo televizi TV Laayoune. Západosaharští 

žurnalisté  bývají  ze  strany  marockých  autorit  perzekvováni.  Ve  snaze  s  těmito 

restrikcemi bojovat vznikla dobrovolnická organizace Equipe Media. 

Počet médií fungujících zde je však nadále nedostatečný. Zahraniční žurnalisté 

mají  vstup  na  území  bez  speciální  autorizace  zapovězen  a  většina  vyhoštění 

zahraničních žurnalistů  se  týkala  právě  jejich  investigace v oblasti  sporu o Západní 

76V Rabatu bylo magisterské studium žurnalistiky zrušeno
77Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 43
78Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 44
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Saharu.  Média  fungující  na  Západní  Sahaře  se  od  zbytku  Maroka  liší  lingvisticky. 

Jelikož toto území kolonizovali Španělé, média zde vysílají a píší ve španělštině. 

Vládní propaganda ohledně Západní Sahary se pochopitelně promítá i do médií 

marockých.  Ta  buď  o  Západní  Sahaře  vůbec  neinformují  anebo  přejímají  agitaci 

marockých politiků. „Podle Západosahařanů je marocký tisk mnohdy aktivně zapojen 

do potlačení debaty a falzifikace faktů ohledně Západní Sahary,“79 píše Toby Shelley. 

4. Reálné projevy regulace médií

4.1 Hodnocení organizací sledujících svobodu médií

Podle nejznámější organizace sledující svobodu médií Reportérů bez hranic se 

během roku 2016 svoboda médií v Maroku mírně zhoršila - se skórem 42,86 bodů se ve 

srovnání s rokem 2015 v žebříčku propadlo Maroko o dvě místa na 133. místo ze 180 

posuzovaných zemí. Ve srovnání se Maroko pohybuje na stejné úrovni svobody médií 

jako Kamerun, Kambodža, Palestina, Pákistán nebo Venezuela. 

“Královské autority v Maroku požívají ekonomický a politický tlak, aby místní 

nezávislá média odradily od pokrývání vysoce citlivých témat. Dokonce i mezinárodní 

média se stala terčem. Autority v roce 2016 vyhostily zvyšující se počet zahraničních 

novinářů  na  základě  toho,  že  neměli  povolení  natáčet.  Na  Západní  Sahaře  čelí 

vyhrožování  a  perzekuci  občanští  žurnalisté,  kteří  se  pokoušejí  podat  zprávu  o 

porušování lidských práv,”80 vysvětlují Reportéři bez hranic své hodnocení. 

Kromě problematiky vyhošťování zahraničních žurnalistů a omezování médií na 

Západní  Sahaře  pak  Reportéři  bez  hranic  v  roce  2016  upozorňují  na  jedny  z 

nejznámějších případů stíhání žurnalistů z posledních let, na již čtyři roky probíhající a 

neuzavřené stíhání Aliho Anouzly za údajnou podporu terorismu a na obvinění sedmi 

aktivistů zahrnujících i pět žurnalistů z Marocké asociace pro investigativní žurnalistiku 

z  ohrožování  státní  bezpečnosti  a  integrity  a  z  ilegálního  financování  zahraničními 

zdroji. 

79 SHELLEY, Toby. Endgame in the Western Sahara: What´s the future of Africa´s last colony. 1. 
Chicago: Zed books, 2004. ISBN 9781842773413

80Right to inform constantly blocked. In: Reporters without borders [online]. Paříž, 2017 [cit. 2017-04-
30]. Dostupné z: https://rsf.org/en/morocco-western-sahara
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Oproti letům 2010 - 2014 si Maroko podle Reportérů bez hranic ale přilepšilo, 

nízké hodnocení mezi těmito lety způsobily represe vůči lidem aktivním ve Hnutí 20. 

února.  Nejlepšího  skóre  Maroko  dosáhlo  v  roce  2002,  kdy  se  stále  těšilo  relativní 

svobodě zaváděné na sklonku let vlády Hassana II. a kdy se v žebříčku se umístilo s 29 

body na 89. místě.

Nezisková organizace Freedom House označuje ve svých výročních reportech 

média v Maroku za nesvobodná, marocký internet pak za částečně svobodný. Ačkoliv 

má vláda pravomoc zastavit  šíření  určitého obsahu,  k blokacím stránek na internetu 

obvykle nedochází, maximálně dojde k stažení určitého “závadného” obsahu. Za rok 

2016 v hodnocení organizace získalo Maroko stejně jako vloni 66 bodů. 

Kompletní report po tento rok zatím Freedom House nezveřejnil. Na rozdíl od 

Reportérů bez hranic si ale v reportu pro rok 2016 všímá nejrozšířenějšího problému 

marockých médií - ovlivňování obsahu novin za pomocí peněz a reklamy. Na druhou 

stranu uznává, že Maročané mají díky internetu a rádiu přístup i k nezávislým zdrojům. 

Na  novém  tiskovém  zákonu  chválí  přínos  zavedení  samoregulačního  orgánu,  tedy 

tiskové  rady.  Podle  reportu  se  přes  své  vágní  formulování  mírně  zlepšily  marocké 

zákony. V oblasti politiky, jíž nadále dominuje král, se však podle Freedom house nic 

nezlepšilo, posun nenastal ani v podmínkách ekonomických. Report zmiňuje i občasné 

uplácení žurnalistů.

Report  lidskoprávní  organizace  Amnesty  International  z  let  2015  -  2016 

upozorňuje na případ novináře a člena Marocké asociace pro investigativní žurnalistiku 

Hichama Mansouriho odsouzeného na deset měsíců vězení za pohlavní styk s vdanou 

ženou, karikaturisty Khalida Gueddara, který měl jít sedět na tři měsíce do vězení za 

veřejnou opilost,  šéfredaktora webu Badil Hamida Elmahdaouyho, kterého obvinili z 

šíření falešných zpráv nebo editora Taoufika Bouachrineho, který se měl při svém psaní 

o diplomatických vazbách Maroka dopustit pomluvy. 
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“Autority perzekvují žurnalisty, kteří podle nich pohanili veřejně činné osoby, 

státní instituce a dodržování lidských práv ze strany vlády, a některé z nich odsoudily na 

základě evidentně vykonstruovaných obvinění,”81 popisuje organizace.

Report za rok 2016/17 je stručnější, ač upozorňuje na pokračování represí proti 

kritickým novinářům. Zmiňuje opět Aliho Anouzlu i sedm aktivistů, na jejichž podporu 

Amnesty  International  vytvořila  i  takzvaný  urgentní  apel,  tedy  petici  spojenou  s 

posíláním  dopisů.  Organizace  zmiňuje  i  přesunutí  trestu  odnětí  svobody  za  určité 

přečiny  spojené  se  svobodou  projevu  z  tiskového  zákona  do  trestního  zákoníku. 

Amnesty International se v souvislosti s Marokem nejvíce zabývá porušováním lidských 

práv na území Západní Sahary. 

4.2 Podoba omezování žurnalistů v praxi

Jak už jsem předeslala v předchozích kapitolách, v současnosti je taktikou vlády 

hlavně  finanční  nátlak  skrz  zákazy  inzerentům  publikovat  v  kritických  médiích, 

případně skrz udělování ničivých finančních sankcí. K přímému blokování stránek či 

zakázání činnosti média už dnes obvykle nedochází. Co se týče soudů a obviňování, 

proti kritickým žurnalistům bývají vedeny procesy opakovaně, většinou však nevedou k 

přímému potrestání novináře a jejich účelem je dotyčného spíše zastrašit. Soudy jsou 

přitom často protahovány a opakovaně odkládány. „Zakazování novin nebo zadržování 

žurnalistů již není zbraní státu, byly rozvinuty nové metody,“82 píše Arabské centrum 

pro rozvoj právního státu a integrity. 

Na sociálních sítích fungují provládní trollové, kteří žurnalistům vyhrožují nebo 

hanlivě komentují jejich  příspěvky, a kteří dle přesvědčení kritických žurnalistů fungují 

na pokyn vlády. Pokrývání citlivých témat navíc komplikuje absence zákonu o přístupu 

k informacím a vysoká úroveň netransparentnosti. 

Organizace Privacy International  částečně díky svědectví  aktivistů z  marocké 

platformy  Moroccan  Digital  Rights  Association  dokázala  i  sledování  kritických 

žurnalistů  vládou.  Díky  napojení  na  jejich  počítač  si  nezávislí  novináři  mohou  na 

internetu  přečíst  útržky  svých  ukradených  soukromých  konverzací,  které  autority 

81Amnesty International Report 2015/2016. 1. Londýn: Amnesty International Ltd Peter Benenson 
House, 2016. ISBN 978-0-86210-492-4, str. 257
82 Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 

Morocco. Bejrút, 2006, str. 15
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následně zveřejňují a dávají do urážlivého kontextu. „Nabourávání se do soukromého 

života aktivistů a  žurnalistů  a  sledování  jejich  korespondence  a  soukromých profilů 

následně šířených sociálními  médii  jako YouTube má za  účel  zničit  jejich  pověst  a 

důvěryhodnost,“83 potvrzuje organizace Freedom Now.

Jak uvádí Hicham Almiraat v reportu Privacy International, marocká vláda podle 

zjištění  aktivistů  investovala  2  miliony  eur  do  sledovací  technologie  Eagle  od 

francouzské společnosti  Amesys.  Dokumenty švýcarské vlády dokazují,  že  sledovací 

technologie nakoupila marocká vláda i od švýcarských společností, organizace Citizen 

Lab zjistila, že marocké vládě prodala techniku i italská společnost Hacking Team84. 

Masové  sledování  usnadňuje  vládě  i  fakt,  že  telekomunikační  společnosti  podléhají 

holdingu krále.

Aktivisté, kteří se o téma sledování ze strany vlády začali zajímat nebo o něm 

dokonce  psát,  později  byli  často  z  něčeho  obviněni,  obvykle  z  ohrožování  státní 

bezpečnosti. To se stalo i členům Moroccan Digital Rights Association. Tato opatření 

vedou k vysokému výskytu autocenzury.

“Dynamika politické scény umožňuje žurnalistům kritizovat politiku vlády, ale 

brání jim soustředit se na citlivá témata vztahující se ke skutečnému centru moci,”85 píše 

Fatima El-Issawi. Kritické články o postupu vlády či premiéra lze v novinách skutečně 

nalézt,  obraz krále však zůstává prezentován skrz jeho stylové fotografie moderního 

monarchy ve slunečních brýlích a obleku, který jezdí do nemocnic vyjadřovat soustrast 

obětem autonehody. 

Téměř všechny případy perzekvovaných novinářů se týkají novinářů pracujících 

pro online či tištěná média. Audiovizuální sektor je natolik kontrolován státem, že v 

něm pro balancování na hraně tabuizovaných témat a následná represe prakticky nejsou 

možné. „V Maroku, kde většina lidí získává informace z vysílání, které je s výjimkou 

soukromých rádií kontrolované státem, noviny, které zasahují výrazně menší počet lidí, 

83 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 39
84Their eyes on me [online]. In: . Londýn, 2014, s. 15 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 
https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme
85EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre
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představují bezpečný ventil a působí jako relativně uvolněné,“86 píší Dale F. Eickelman 

a Jon W. Anderson. 

V roce  2015  monitorovala  organizace  Freedom  now  dohromady  22  případů 

porušení  zásady  svobody  projevu,  Amnesty  International  upozornila  na  pět 

novinářských obětí vládní represe. Ze sledování dlouhodobého vývoje ale vyplývá, že 

marocká vláda se v poslední době více než k trestům žalářem či zavíráním médiím ubírá 

cestou nepřímýchforem útlaku skrz trh s inzercí nebo nástroje nových médií  - hackery, 

provládní trolly nebo šíření pomluv o nezávislých novinářích. Počet médií i nezávislých 

novinářů roste a vláda země si již nemůže vzhledem ke svému otevřenému deklarování 

demokratizace dovolit užívání tvrdé represe. I nepřímý boj s kritickými hlasy má však 

za následek neblahé důsledky autocenzury.

Podle Reportérů bez hranic má právě region Severní Afriky a Blízkého východu 

nejméně svobodná média. Ačkoliv se Maroko letos umístilo až na pomezí druhé a třetí 

třetiny  žebříčku,  v  porovnání  v  rámci  regionu  patří  mezi  nejbezpečnější  země. 

Žurnalistům zde nejde o život a obvykle už ani o svobodu. Výstižně to shrnul novinář 

Ahmed Bechemsi na konferenci nezávislých žurnalistů z arabofonních zemí v Bejrútu. 

Když se dostal jako poslední ke slovu - poté, co jeho irácký kolega vysvětloval, jak je 

každý večer rád, že ten den přežil - Bechemsi prohlásil: “Musím pochválit vaši odvahu 

za to, že proděláváte takové strádání. Co se týče mě, zakouším boj s autocenzurou, ale 

upřímně řečeno v porovnání s vámi žiji v Disneylandu.87”

4.3 Nejznámější příklady omezování žurnalistů ze současnosti

Asi nejsledovanějším případem omezování svobody novinářů poslední doby je 

již zmiňované obvinění sedmi aktivistů zahrnujících pět žurnalistů z listopadu 2015. 

Provinit se měli ohrožováním státní bezpečnosti - údajně ohrožují loajalitu občanů vůči 

státním institucím - a pobíráním legálního financování ze zahraničí, aniž by informovali 

sekretariát vlády. Dopustit se těchto přečinů měli během vedení vzdělávacího programu 

pro  investigativní  žurnalisty  zastřešený  Marockou  asociací  pro  investigativní 

žurnalistiku  a   podporovaný  nizozemskou  organizací  Free  Press  Unlimited.  Během 

86 EICKELMAN, Dale F. a Jon W. ANDERSON. New Media in the Muslim World. 13. Indianapolis: 
Indiana University Press, 1999. ISBN 978-0253216052., str. 39

87BENCHEMSI, Ahmed. Morocco and press freedom: It´s complicated. Le blog de Ahmed Benchemsi 
[online]. New York 2011 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://ahmedbenchemsi.com/morocco-and-press-
freedom-a-complicated-relashionship/
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těchto tréninků využívali aplikaci StoryMaker, která občanským žurnalistům umožňuje 

zveřejňovat  své  texty  anonymně.  Obvinění  jsou  na  základě  článku  206  trestního 

zákoníku a hrozí jim tak až pět let vězení. Na základě článku 8 zákona o neziskových 

organizacích jim hrozí i pokuta 1200 - 5000 dirhamů88.

Obviněnými  novináři  jsou  Maati  Monjib,  Maria  Moukrim,  Rachid  Tarik, 

Hicham Mansouri a Samad Iach. Dalšími dvěma obviněnými jsou aktivista v oblasti 

digitálních  práv  a  bývalý  ředitel  Moroccan  Digital  Rights  Association  Hicham  Al-

Miraat  a  vedoucí  Moroccan  Education  and  Youth  Association  Mohamed  Essabeur. 

Mezinárodní  výzvu  zprostit  žurnalisty  a  aktivisty  obvinění  podepsalo  19  organizací 

věnujících se svobodě tisku a občanské společnosti, na sociálních sítích se k podpoře 

obviněných  začal  šířit  hashtag  #Justice4Morocco.  Soud  s  žurnalisty  je  neustále 

odsouván, poprvé měl proběhnout už v lednu 2016, dosud se však neodehrál. 

Kampaň  proti  historikovi,  prezidentovi  Marocké  asociace  investigativní 

žurnalistiky a zakladatelovi organizace Freedom Now Maatimu Monjibovi začala už v 

roce  2013,  kdy poskytl  rozhovor  o  Maroku  panarabské  televizi  Al  Jazeera.  V něm 

kritizoval krále, a to hlavně v souvislosti s hromadným udělením milosti španělských 

vězňů včetně omilostnění Daniela Galvana Vina, který měl znásilnit a natočit minimálně 

11 dětí ve věku 4 - 15 let. Tehdy dostal zákaz vycestovat, kvůli čemuž držel protestní 

hladovky. “Nebojí se tolik mé investigativní práce jako spíš kritických vyjádření, které 

tisku pravidelně poskytuji,”89 řekl Maati Monjib deníku The New York Times. 

Na novinářku Mariu Moukrim zase byla poprvé upnuta pozornost v roce 2012, 

kdy založila web Febrayer, tedy Únor. “Mysleli si, že to bude oficiální web Hnutí 20. 

února.  Hacknuli  můj  Gmail,  aby  získali  heslo  k  serveru  a  potom  koupili  všechny 

domény obsahující  slovo febrayer.  Hacknuli  i  můj  Facebook a sdíleli  na něm velmi 

urážlivý obsah,”90 sdělila Maria Moukrim organizaci Privacy International. Účast autorit 

88přibližně 3000 až 12 500 korun
89ALAMI, Aida. Moroccan Government Cracks Down on Journalists and Activists. In: The New York 
Times [online]. New York 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2015/10/12/world/africa/moroccan-government-cracks-down-on-journalists-
and-activists.html?_r=0
90Their eyes on me [online]. In: . Londýn, 2014, s. 15 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 
https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme

https://twitter.com/hashtag/Justice4Morocco?src=hash
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na takových krocích se dokazuje těžko, většina dotčených je však o zapojení státních 

úředníků do těchto kroků přesvědčena. 

Pro  Hichama  Mansouriho  znamená  obvinění  hrozbu  vězení  sotva  se  z  něho 

dostal, v roce 2015 si totiž odseděl deset měsíců za údajný sex s vdanou ženou. Obvinili 

ho v době, kdy zrovna pracoval na reportáži o sledovacích praktikách státu. Ačkoliv 

jesex  s  vdanou  ženou  či  oženěným  mužem  v  Maroku  ilegální,  v  praxi  bývá  tiše 

tolerován. Hicham Mansouri navíc na tiskové konferenci konající se po jeho propuštění 

uvedl, že policisté se ho vyptávali spíše na to, zda je napojen na Islámský stát, než na 

okolnosti údajné soulože. Podle organizace Front Line Defenders ho k němu domů v 

Rabatu přišlo zatknout deset policistů, kteří ho měli zmlátit a vysvléknout ho z oblečení 

a navíc mu okamžitě nesdělili důvod jeho obvinění. K jeho vysvlečení mělo dojít, aby 

policisté  mohli  tvrdit,  že  ho  nachytali  přímo  při  styku  s  partnerkou,  která  žila  už 

dlouhodobě odděleně od manžela. Deset měsíců ve vězení si odseděla i ona. 

“Tento způsob používala marocká vláda v minulosti proti opozičním skupinám a 

lidskoprávním aktivistům za účelem poskvrnit jejich veřejnou pověst,”91 řekl organizaci 

Comittee  to  protect  journalists  Mansouriho  právník  Abdelaziz  Noueydi.  Hicham 

Mansouri se už v roce 2011 angažoval v Hnutí 20. února a požadoval politické a ústavní 

změny. Mlácen měl být Mansouri i ve vězení. Ještě předtím v září 2014 ho na ulici 

zmlátili  dva  muži,  a  to  tak  brutálně,  že  strávil  zotavováním se  šest  týdnů.  Nic  mu 

neukradli, nikdo nebyl zatčen. I tento incident je neziskovými organizacemi považován 

za politicky motivovaný. 

Ani pro Samada Iacha není obvinění první zkušeností s represí ze strany státu. V 

roce 2011 působil jako koordinátor informací a komunikace Hnutí 20. února. Poprvé ho 

na pár hodin zadržela policie v roce 2013 kvůli focení královské návštěvy v Rabatu. Od 

té doby mu autority již několikrát  zakázaly opustit zemi. V roce 2010 byl podroben 

desetihodinovému  výslechu  kvůli  svým  aktivitám  spojeným  s  Marockou  asociací 

investigativní  žurnalistiky a  organizacemi  Freedom Now a Moroccan Digital  Rights 

Association.  Pracuje  pro  online  platformu  Lakome2  proslulou  jako  jedno  z 

nejkritičtějších marockých médií. Pro zahraniční média jako Equal Times se vyjadřoval 

91Morocco jails press freedom advocate Hicham Mansouri. In: Comittee to Protect Journalists [online]. 
New York 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: https://cpj.org/2015/04/morocco-jails-press-freedom-
advocate-hicham-mansou.php
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i v otázce podmínek pro marocké novináře obecně a hlavně k problematice sledování ze 

strany autorit. 

“Jsem sledování podroben 24 hodin denně. Cestování je pro mě risk. Nemůžu 

kontaktovat  své  zdroje.  Odposlouchávají  mé  telefonní  hovory.  Můj  první  účet  na 

Facebooku byl hacknutý a už jsem zaznamanel několik pokusů hacknout i můj druhý 

účet,”92 vypověděl Iach pro Equal Times.

Dalším známým současným a i v této práci již několikrát zmíněným případem 

jsou omezování  novináře Aliho Anouzly,  zakladatele  a šéfredaktora webů Lakome a 

Lakome2. “Bohužel nemůžu psát na svých vlastních stránkách svobodně a mám často 

tendence cenzurovat  své kolegy i  sebe.  Je to  nezávislá  žurnalistika na té  minimální 

úrovni,”93 uvádí  Anouzla.  Stejně  jako  Mansouri  nebo  Iach  i  Anouzla  referoval  pro 

zahraniční média o sledování či hackerských útocích, které kvůli své práci zažil. 

Web Lakome musel být stažen z internetového světa, poté, co Anouzlu odsoudili 

k odnětí svobody v roce 2013 za údajné obhajování terorismu. Před tímto obviněním 

Anouzla  stejně  jako  Maati  Monjib  kritizoval  milost  Mohammeda  VI.  španělským 

vězňům, jež se dotkla i Daniela Galvana Vina. Právě tuto kritiku označují lidskoprávní 

organizace za skutečný důvod Anouzlova obvinění. Po měsíci vězení ho však s ohledem 

na mezinárodní tlak propustili. Na licenci pro nový web pojmenovaný Lakome2 čekal 

dva roky. 

Kromě toho byl už v roce 2009 Anouzla odsouzen za šíření nelichotivých tvrzení 

a  faktů  s  úmyslem způsobit  škody v reakci  na článek o králově  zdraví94 obsahující 

informaci, že král své astma léčí kortizonem, k třem měsícům vězení a pokutě 5 tisíc 

dirhamů95. V roce 2015 ho neminulo ani obvinění z narušování státní integrity, protože v 

92NOBLET, Charlotte. Moroccan authorities continue to target journalists. In: Equal Times [online]. 
Brusel: Equal Times, 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: https://www.equaltimes.org/moroccan-
journalists-targeted-by?lang=en#.WRtVMPIUF83
93NOBLET, Charlotte. Moroccan authorities continue to target journalists. In: Equal Times [online]. 
Brusel: Equal Times, 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: https://www.equaltimes.org/moroccan-
journalists-targeted-by?lang=en#.WRtVMPIUF83
94Za referování o králově zdraví byl odsouzen k ročnímu vězení i novinář Idriss Chahtane, tři měsíce 
kvůli stejnému článku si odseděli i Rachid Mahamid a Mustapha Hayrane
95přibližně 12 500 korun
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rozhovoru pro německý deník Bild hovořil i o Západní Sahaře96. Podle obvinění měl o 

Západní Sahaře mluvit  jako o okupovaném území.  Termín okupované území však v 

překladu  rozhovoru  použil  až  německý  deník,  aby  téma  vysvětlil  svým  čtenářům. 

Anouzlu nakonec obvinění zprostili,  jeho stíhání pro oslavování terorismu však stále 

dokončeno nebylo. 

Dalším žurnalistou s pravidelnými problémy je Hamid El Mehdaoui, který byl v 

červnu  2015 odsouzen  k  čtyřem měsícům vězení  a  pokutě,  jeho  nezávislému webu 

Badil byla zakázána činnost. Stalo se tak kvůliinvestigaci ohledně neobjasněné smrti 

aktivisty  Karima  Lachqra  v  policejní  vazbě.  Lachaqrova  rodina  obvinila  policii  z 

umučení  aktivisty  k smrti.  Mehdaoui  se  měl  článkem reflektujícím i  tato  podezření 

rodiny  zemřelého  dopustit  trestného  činu  pomluvy.  K  vězení  byl  odsouzen  i 

Mehdaouiho zdroj. 

Soudním procesům se nevyhnula ani jedna z největších ikon marockého tisku 

Rachid Niny, který zaplatil za kritizování vládních protiteroristických praktik. Ve vězení 

si  odseděl  na  žurnalistu  výjimečně  dlouhý  trest,  celý  rok.  Měl  se  dopustit  šíření 

dezinformací, napadení státních institucí a ohrožení bezpečnosti své vlasti a občanů. Už 

předtím  platil  třeba  za  obvinění  ministerstva  dopravy  z  používání  nevyhovujících 

materiálů na stavbu dálnic. Po návratu z vězení v roce 2012 se psaním sloupků pro 

deník Al-Akhbar skončil. V posledním sloupku, v němž své rozhodnutí oznámil, uvedl 

jako  důvod “absenci  zákona  chránící  právo žurnalistů  pátrat  po  nových příbězích  a 

právo chránit své zdroje.”97 Z knihkupectví byla stažena i jeho kniha Deník ilegálního 

imigranta,  která  popisovala  jeho  léta  strávená  ilegálně  ve  Španělsku  česáním 

pomerančů.

Před nastoupením do deníku Al-Akhbar  zakládal Rachid Niny deník Al-Massae, 

a  to  spolu  s  Taoufikem  Bouachrinem.  Taoufik  Bouachrine  měl  zájem  na  založení 

nového  média  poté,  co  autority  v  roce  2006  zakázaly  deník  Al-Jarida  Al-Oukhra 

založený Alim Anouzlou. Nejednalo se o poslední deník, který Bouachrine vedl a který 

autority zakázaly.  V roce 2009 skončily noviny Akhbar Al-Youm, protože zveřejnily 

96SCHIPPMANN, Antje. Nach der Preisverleihung muss ich zum Verhör. In: Bild [online]. Berlín: Bild, 
2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: https://www.reporter-ohne-
grenzen.de/uploads/tx_lfnews/media/151114_Raif-Badawi-Award__Interview_Ali_Anouzla_Bild_de.pdf
97NINY, Rachid. The last one. In: Al-Akhbar English [online]. Rabat, 2012 [cit. 2017-05-01]. Dostupné 
z: http://english.al-akhbar.com/node/818883561
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karikaturu  znázorňující  svatbu  prince  Moulaye  Ismaila.  Autorem karikatury  byl  též 

pravidelně  perzekvovaný  kreslíř  Khalid  Gueddar.  Čtyři  měsíce  po  zakázání  činnosti 

novin a obvinění novináře i karikaturisty navíc Bouachrina obvinili z podvodu v oblasti 

nemovitostí  vztahující  se  na  tři  roky  starou  stížnost,  v  níž  už  ho  kdysi  shledali 

nevinným. V rozporu s marockou ústavou tak tehdy soud otevřel již uzavřený případ. 

Taoufik Bouachrine následně založil další deník Akhbar Al-Youm Al-Maghrebia. 

Ani  v  tomto médiu  se  mu však nevyhnuly  problémy,  trest  dvouměsíčního vězení  a 

pokuty  1,6  milionu  dirhamů98 ho  v  roce  2015  neminul,  když  referoval  o  případu 

údajného podplacení amerického žurnalisty výměnou za článek vyzdvihující marocký 

režim. 

4.4 Příklady vyhoštění zahraničních novinářů

V Maroku pravidelně dochází i k vyhoštění zahraničních novinářů, jako oficiální 

důvod bývá uvedeno chybějící povolení od marockých autorit. Nejčastějším tématem, 

kterým se  vyhoštění  žurnalisté  zabývají,  je  problematika  Západní  Sahary,  citlivými 

tématy je však i homosexualita nebo nepokoje v ulicích.

V  roce  2010  ministr  komunikací  odmítl  prodloužit  akreditaci  španělskému 

novinářovi Luis de Vega, který působil v Rabatu jako korespondent předchozích osm 

let. Důvodem se mělo stát trvalé nerespektování pravidel profese. I Vega se zajímal o 

téma  Západní  Sahary.  V úplně  stejný  den  došlo  k  vyhoštění  dalších  tří  marockých 

žurnalistů, kteří směřovali do hlavního města Západní Sahary Laayoune. 

V roce 2015 posadili policisté na loď nizozemského žurnalistu Rika Goverda, 

který  působil  v  Maroku jako korespondent  dva roky.  “Stále  nevím,  proč přesně mě 

posadili  na loď. Možná za to mohlo před několika dny uskutečněné investigování v 

Nadoru  o  stovkách,  možná  tisících  Maročanech  odjíždějících  do  Turecka99,  aby  se 

následně dostali do Evropy. Možná to bylo kvůli rannímu telefonátu s aktivistou, možná 

report v rádiu o migrantech v Tangieru před týdnem,”100 uvedl na svém blogu Goverde. 

98přibližně 4 miliony korun
99Do Turecka Maročané nepotřebují vízum.
100GOVERDE, Rik. It’s a bad time for journalists in Morocco. In: Rik Goverde blog [online]. 
Amsterdam, 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
http://www.rikgoverde.nl/Rik_Goverde/Blog/Artikelen/2015/12/20_Its_a_bad_time_for_journalists_in_M
orocco.html
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Oficiálním  důvodem vyhoštění  měla  být  chybějící  press  karta,  tu  se  však  Goverde 

marně snažil získat po celé dva roky svého pobytu v Maroku. 

V dubnu 2016 byli vyhoštěni francouzští reportéři Martin Weill a Pierre le Beau 

po několikahodinovém výslechu týkajícího se reportáže o útoku na pár gayů městu Béni 

Mellal, na níž pracovali. Když se jeden z policistů zeptal reportérů, zda mají povolení 

od  ministra  komunikací,  Martin  Weill  odpověděl:  “Dobře  víte,  proč  zde  žurnalisté 

pracují bez autorizace - protože ji nikdy nezískají.”101

V září 2016došlo k vyhoštění dvou italských novinářů. Luigo Pelazza a Mauro 

Pilay  byli  policií  zadržení  v  Marakeši,  následně  je  obvinili  z  nepovoleného 

investigování ohledně dětské prostituce ve městě. Policie jim zabavila i natočený film a 

dopravila je na letiště, odkud byli deportování zpátky do Itálie.  

V říjnu 2016 si na Západní Saharu přijeli policisté pro francouzskou novinářku 

Camille Lavoix, kde měla psát reportáže pro M le magazine spadající pod Le Monde. 

Pozastavili  dokonce  i  její  SIM  kartu  a  emailové  účty.  Camille  Lavoix  byla  pátou 

zahraniční novinářkou vyhoštěnou v roce 2016. 

5. Praktická část

5.1 Způsob zpracování praktické části

Téma své  bakalářské  práce  jsem si  vybrala  s  úmyslem získat  pádné  alibi  k 

navrácení do Marockého království, které mi učarovalo v zimě 2015/2016. V říjnu 2016 

jsem se proto na pár měsíců přestěhovala do severního přístavu Tangier, jenž se stal 

oblíbeným hnízdem nomádů, beatníků, hippies a umělců.

S ohledem na téma mé bakalářské práce nebyl Tangier zrovna pragmatickým 

výběrem. Ačkoliv se jedná o jedno z nejdůležitějších a nejbohatších marockých měst, 

které vzhledem ke své poloze hraje důležitou roli v diplomatických vztazích země, sídlí 

zde  média  spíše  regionálního  rázu  -  s  výjimkou  televize  a  rádia  Medi1.  Většina 

celostátních redakcí se nachází buď v hlavním městě Rabat, anebo v největším městě 

101Expulsé du Maroc, Martin Weill du Petit Journal raconte. In: InRocks [online]. Paříž, 2015 [cit. 2017-
05-02]. Dostupné z:http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/martin-weill-petit-journal-expulse-maroc-
sexplique/
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Casablanca. Přesto mi Tangier poskytl slušné zázemí pro zahájení rešerše a rozhovory s 

lidmi,  kteří  o  médiích  něco  vědí.  I  v  Tangieru  jsem nakonec  měla  možnost  potkat 

několik lidí z branže, od roku 2014 zde kupříkladu sídlí Dům tisku, v němž se konají 

pravidelná setkání a školení pro novináře z celého severního regionu. Dům tisku vede 

druhý tajemník Syndikátu novinářů, který zároveň Maroko zastupuje v Unii arabského 

tisku, Said Kobrite. Ten mě sice ochotně provedl celou luxusní budovou a představil mě 

několika ostatním novinářům, ale přes příslib rozhovoru a pozvání do redakce rádia i 

televize na mé telefonáty ani emaily posléze nereagoval a v Domu tisku jsem ho již 

nezastihla. 

Ke konci pobytu jsem plánovala podniknout několikatýdenní cestu po Maroku a 

potkat novináře z celé země. To se mi bohužel nepodařilo a nakonec jsem byla cestu z 

osobních důvodů nucená značně zkrátit a z Maroka se do České republiky vrátit dříve. 

Přesto se mi podařilo se v Casablance potkat šéfredaktora kritického týdeníku TelQuel 

Mehdiho Michbala nebo v Hamburgu Aliho Anouzlu.

Snažila  jsem  se,  aby  byl  můj  vzorek  co  nejpestřejší.  Vyzpovídala  jsem  tak 

novináře pracují pro média regionální i státní, pro rádio, televizi, tisk i online platformy. 

Prostor jsem dala žurnalistům z oficiálních médií i žurnalistům se zkušeností s represí, 

žurnalistům  z  politicko-společenských  platforem  i  žurnalistovi  z  lifestylového 

magazínu.  Vzorek  zahrnuje  i  dva  zahraniční  novináře.  Maročtí  novináři  téměř 

neodpovídali  na  emaily.  Nejčastěji  mi  odpověděli  ti,  které  jsem  kontaktovala  přes 

Facebook. 

Součástí praktické části jsou i příběhy dvou zahraničních novinářů, s kterými 

jsem komunikovala elektronicky. Jedna z nich, Camille Lavoix, strávila pouhé dva dny 

na Západní Sahaře, načež si pro ni do bungalovu přišla policie a odvedla ji na letiště.  

Druhý naopak pracoval v Maroku jako korespondent osm let a ač mu následně odmítli 

prodloužit autorizaci, do Maroka se může nadále vracet i jako reportér. Oba byli stejně 

jako většina zahraničních novinářů perzekvováni kvůli snaze objektivně informovat o 

problematice Západní Sahary.

Během svého pobytu jsem získala i zkušenost s marockým internetem. V tomto 

ohledu  mohu  podpořit  závěry  organizací,  které  ho  označují  za  relativně  svobodný. 
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Všudypřítomnou  nespolehlivost  WiFi  rozhodně  nepřičítám snaze  autorit  odstřihnout 

obyvatele  od  informací,  na  problému  slabého  signálu  zkrátka  musí  marocké 

telekomunikační  společnosti  ještě  zapracovat.  Nesetkala  jsem  se  však  s  problémy 

blokování  stránek.  Nepoužívala  jsem VPN ani  jiný  nástroj,  jak  anonymizovat  svoji 

internetovou komunikaci, ke kontaktování novinářů jsem používala svůj osobní email 

na seznamu nebo osobní profil na Facebooku a s problémy jsem se nesetkala. 

Moje  kamarádka  Naddia  Hafez  však  byla  varována  svoji  nadřízenou  v 

dobrovolnické organizaci, že musí stáhnout svůj blog. V rámci svých článků v němčině 

se  snažila  popisovat  rozdíly  mezi  západem  a  Marokem  včetně  upozornění  na 

nepřiměřenou  moc  krále.  Tyto  rozdíly  pouze  popisovala,  nehodnotila  je.  Přesto  jí 

nadřízená  tvrdila,  že  ji  kontaktovali  úředníci  s  požadavkem  na  stažení  webu  pod 

pohrůžkou vyhoštění. Zda její nadřízenou skutečně úředníci kontaktovali, však netuším. 

Kromě  toho  jsem sama  marocká  média  četla.  Bohužel  neumím arabsky,  ale 

pětina marockých periodik vychází ve francouzštině. Z těch největších deníků jako Le 

Matin nebo L´Opinion byl velmi patrný vliv propagandy a většina zpráv pokrývala, co 

zrovna vykonalo Jeho Veličenstvo. Z týdeníků jsem si oblíbila TelQuel, který se svým 

zpracováním blížil  úrovni evropských politicko-společenských týdeníků. Přestože ani 

tento týdeník nemůže zajít  za určitou hranu, jeho autoři  si  dovolili  kritizovat vládu, 

dokonce  včetně  neochoty  krále  mluvit  s  novináři,  psát  o  prostituci  nebo  kriticky 

komentovat  politiku Maroka v kontextu celé  Afriky.  Z ostatních týdeníků opět  čišel 

příklon k oficiálnímu výkladu a kromě toho články v nich byly v porovnání s Evropou 

výrazně kratší a méně propracované, zanechávající ve čtenáři mnoho nezodpovězených 

otázek. Nejkvalitnější média jsem v souladu s tvrzením odborníků nalezla na internetu. 

Nejvíce jsem ocenila práci anglofonního serveru Morocco World News, jímž v kontextu 

podávané informace jsem mnohdy ocenila i při rešerších.

5.2 Srovnání odpovědí

Vzhledem k malému vzorku respondentů  se nechcipokoušeto  obecně platnou 

kvantitativní analýzy. Přesto však lze jednotlivé výpovědi porovnat. Co se týče svobody 

médií, z 12 marockých novinářů odpovědělo nejvíce, konkrétně 6, že se jako žurnalisté 

v Maroku svobodní necítí. Svobodní se cítí jak žurnalisté pouze 3 respondenti, zbývající 

3 pak pojem svobody médií v Maroku považují za relativní. 
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Pro marocká média je  alarmující,  že  11 z  12 respondentů uvedlo jako velký 

problém nízkou kvalitu  marockých médií  a  nízkou kvalitu  práce novinářů,  z  nich 7 

přímo  označilo  novinářskou  obec  jako  spoluviníka  mediální  situace  v  Maroku  i  s 

ohledem na trvající restrikce. Oficiální média explicitně označilo za špatná 6 z nich, 

oficiální výklad včetně věznění novinářů obhajovali 3. 

Otázku  vzdělání  žurnalistů  považuje  za  problém  7  zpovídaných.  Podle  5 

představuje jeden z největších problémů špatný přístup k informacím. Nikdo v odpovědi 

nepopřel nedotknutelnost krále, pouze 5 z nich ji však vnímá jako překážku svobody. 

Přestože v souvislosti s omezováním svobody projevu v Maroku se o tom nikde moc 

nepíše, 3 lidé označili za problematické tabu i sex. Financování v žurnalistice označilo 

za problém 7 novinářů, z nich 4 o něm hovořili v souvislosti s vlivem reklamy. 

Se sledováním mají zkušenost 4 novináři, do tohoto čísla jsem však započítala i 

novináře zahraniční. Zkušenosti s omezováním ve výkonu povolání má 7 z nich. Ve 

vězení  se  kvůli  své  práci  ocitl  1  z  nich  ověřeně,  druhý pak údajně102.  Autocenzuru 

přiznalo 5 novinářů.

Podle 5 zpovídaných se podmínky pro práci novinářů postupně zlepšují, podle 4 

z nich spíše stagnují.  Ke zhoršení podmínek nedošlo podle žádného z nich. Přechod 

státu k novým způsobům omezování žurnalistů potvrdilo a označilo za problematické 5 

z nich. 

5.3 Osobní zkušenosti marockých novinářů

Brahim Benjelloun

Vedoucí reportážního oddělení na polosoukromé Medi1 TV

Medi1 TV jsem jakožto do kanálu sídlícího v Tangieru, který navíc někteří mí 

známí označovali za možná jedinou nezávislou televizi v Maroku, kontaktovala mezi 

prvními. Odpověděl právě Brahim Benjelloun, na schůzce jsme se domluvili ještě týž 

listopadový týden.

102 Informaci o údajném uvěznění Abdelkadera Zaariho se mi nepodařilo ověřit. 
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Jakmile  jsem  Benjellounu  kladla  otázky  ohledně  vlivu  autorit  na  média  a 

omezování  novinářů,  začal  agresivně  gestikulovat  a  zvýšeným hlasem opakovat,  že 

Maroko je od úmrtí Hassana II. demokratickou zemí, kde jsou respektovány principy 

svobody tisku  a  projevu,  a  že  novináři  už  ve  vězení  nekončí.  “Za  deset  let,  co  se 

pohybuji v žurnalistice, jsem nezažil případ zatčení novináře kvůli tomu, že by pomluvil 

krále. Žurnalisté, kteří sedí ve vězení, dělají svoji práci špatně a nepíší pravdu,” odbyl 

můj argument o obviněném Mansourim či Anouzlovi. Někteří novináři podle něho byli 

odsouzeni kvůli  tomu, že je podplácely politické strany, přestože jsem během svých 

rešerší nenarazila na jediný případ, kdy byl žurnalista z podplácení politickou stranou 

skutečně obviněn.

Případy vyhoštěných zahraničních  žurnalistů  obhajoval  argumentem autorit  o 

chybějící autorizaci: “Tak to přeci funguje ve všech zemích. Pokud budu chtít natočit ve 

Francii reportáž o prostituci, taky k tomu budu potřebovat od místních autorit svolení. 

Kdyby reportéry stejným způsobem vyhostili z Ameriky, nikdo by to neřešil, když se to 

stane v Maroku, osočíte nás z nedemokratičnosti, protože jsme rozvojová muslimská 

země.” Poukazoval na to, že já se v Maroku můžu jako Evropanka svobodně pohybovat, 

že  lidé  kolem nás  jsou  večer  venku  a  kouří,  poslouchají  hudbu  nebo  dokonce  pijí 

alkohol, ať se podívám třeba do Turecka nebo do Alžírska a pochopím, že tam na rozdíl 

od Maroka demokracie nepanuje. 

Přesto mi svými slovy zakořenění autocenzury a existence tabu potvrdil, přičemž 

používal podobné formulace jako další novináři oficiálních médií. “Je třeba respektovat 

ústavu a stát. První, kdo musí respektovat krále, je žurnalista, jinak to není žurnalista,” 

vysvětloval mi.  Pro svoji  obhajobu krále užíval argument stability země. “Kdyby tu 

nebyla monarchie a král, tak by to tady bylo horší než v Alžírsku nebo ve Rwandě, sever 

by nechtěl prezidenta z jihu, jih by nechtěl prezidenta ze severu… garantuji, že by tu 

byly miliony mrtvých,” tvrdil.

Když  jsem  otevřela  téma  Západní  Sahary,  vzal  Benjelloun  můj  sešit  na 

poznámky a začal do něho kreslit mapu severní Afriky. “O Západní Sahaře nemůžeš 

tvrdit, že nepatří Maroku,” čmáral rozohněně na papír náčrt velikosti marocké říše před 

francouzskou kolonizací a naznačoval mi,  kolik území Maroko podstoupilo Alžírsku 

nebo Mauritánii. 
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Z Medi1 TV prý nikdo problémy s policií či soudy problémy neměl. Jak jsem 

později zjistila, do rozpočtu Medi1 TV přispívá značně i stát103. Stejně jako rádio Medi1 

a jako ostatní televize ani tento kanál si nemůže dovolit mluvit o králi Mohammedovi 

VI. jinak než jako o “Jeho Veličenstvu104” nebo nechat vyjádřit se separatisty ze Západní 

Sahary. Proč ji přesto vnímali někteří mí maročtí přátelé pozitivně? Protože má Medi1 

přesto  poměrně  kvalitní  domácí  i  zahraniční  zpravodajství,  které  sice  nemůže 

informovat o tuzemském dění svobodně, ale informuje i o něčem jiném než o tom, jak 

Mohammed VI. bohulibě navštěvuje nemocnice. 

Khalid Mokhtari

profesor na Vyšší škole žurnalistiky a komunikace v Rabatu

Khalida Mokhtariho jsem potkala na začátku prosince v Domu tisku, kde vedl 

školení o novinářských žánrech pro žurnalisty z regionu. Situaci marockých médií mi 

vysvětloval  v  kontextu  dlouhodobého  vývoje  z  pohledu  člověka,  který  psal  už  v 

devadesátých  letech  pro  opoziční  levicové  deníky  a  zažil  tak  represivní  přístup  za 

Hassana II., následující uvolnění poměrů, vznik nového tiskového zákona i přeměnu 

médií během arabského jara. “Nechci se státu slepě zastávat, ale i já jsem obhajoval 

levici a lidská práva a vidím, že z doby černé jsme se posunuly do doby šedé, která se 

pomalu blíží době bílé. Za patnáct let se v Maroku změnilo mnoho zákonů, v postu 

ministra komunikací se vystřídali i žurnalisté105,” pokoušel se mi vysvětlit.

Člověk, který marocké žurnalisty vychovává, však vnímá výrazný pokles kvality 

práce. “V devadesátých letech jsme skutečně investigovali, ověřovali jsme si informace, 

pracovali  jsme  pečlivě  na  reportážích.  Dnes  je  sice  větší  svoboda  než  tehdy,  ale 

kvalitních  žurnalistů  je  v  zemi  málo,”  upozorňuje,  že  většina  novinářů  přešla  do 

žurnalistiky z jiné domény, v níž se jim nepodařilo sehnat práci. “Stojí o změnu samotní 

žurnalisté?  V  tom  spočívá  problém,”  poukazuje  na  významný  podíl  samotných 

vykonavatelů profese na stavu marockých médií. Někteří žurnalisté pak podle něho píší 

z pozice “levicových militantních partyzánů” a ne z pozice novinářů.  Doufá proto, že se 

103respektive dva státy: jak Maroko, tak Francie
104ve francouzštině Son Majesty
105Prvním žurnalistou ve vládě se stal už v roce 1998 Larbi Messari ze Strany nezávislosti, který ve 
funkci setrval do roku 2000
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v příští etapě novináři zprofesionalizují. Jako problematický vnímá i nízký počet lidí, 

kteří noviny čtou. 

Uznává  nevyrovnanost  audiovizuálního  sektoru,  kdy  jsou  televizní  a  některé 

rádiové  stanice  vlastněny  státem.  Uvěznění  žurnalistů  však  obhajuje  podobně  jako 

Benjelloun. “Zákon musí dodržovat i žurnalisté. Někteří novináři se chovají jako by byli 

superobčany postavenými nad zákony. Pokud ale překročíte limit, ponesete následky,” 

vysvětluje.  V médiích se pak podle něho objevuje hodně dezinformací,  používají  se 

slovíčka jako “ukradl” nebo “skandál”, aniž by autoři měli po podobná tvrzení přímé 

důkazy. “Musíme zachovat stabilitu země, více dbát na profesionalitu a etiku. Stát pro 

kvalitu a nezávislost médií může udělat víc, to ale přijde postupně s časem,” uzavírá 

Mokhtari. 

Hicham Draidi

Provinční tajemník Národního svazu tisku a informací v Maroku

S Hichamem Draidim jsem se též setkala na tréninku pro žurnalisty v Domě 

tisku. Je jedním z těch, kteří se žurnalistice začali věnovat, přestože vystudovali něco 

jiného, v jeho případě ekonomiku. Nezdálo se mi však, že by se tak rozhodl proto, že 

nesehnal jinou práci, stát se novinářem bylo prý jeho dlouhodobým snem. V minulosti 

se žurnalistice věnoval na plný úvazek, po skončení Atlas TV mu již však nikde za 

novinařinu nenabídli slušný plat. Sehnal si proto jinou práci a reportáže tvoří se zájmem 

a nadšením ve svém volném čase. 

Hovořili jsme spolu hodně o audiovizuálním sektoru, ovládání Vysokého úřadu 

audiovizuálních komunikací státem a ochotě vydávat licence pouze soukromým méně 

konzumovaným rádiím, nikoliv televizím, skrz něž lze s občany snadno manipulovat. 

On sám pracoval pro internetovou televizi Atlas TV, která měla pobočku v Londýnu a 

na Kypru. Když je úřad osočil z porušování zákona, snažili se bránit tvrzením, že v 

Maroku  sídlí  pouze  produkce,  ale  obsah  je  posílán  do  Londýna.  Jejich  advokát 

upozorňoval,  že  internet  vláda  nemůže regulovat,  že  ten  je  svobodný.  Úředníci  jim 

hrozili zničením, a tak se nakonec rozhodli uposlechnout a činnost Atlas TV ukončit. 
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Co se týče jeho současného angažmá na internetových médiích, cítí se prý jako 

žurnalista svobodný. “Když o něčem píšu, mám pro to důkazy. Problémy s autoritami se 

mi tak vyhýbají,” vysvětluje. S novináři se podle něho manipuluje za pomocí peněz. 

“Pokud nechceš být manipulována, je nejlepší rozjet svůj vlastní elektronický projekt a 

dělat to zadarmo,” myslí si. V Atlas TV pobíral plat 12 500 dirhamů106 měsíčně, což je 

vysoko nad marockým průměrem107.  Když se pak ucházel o místa v jiných médiích, 

nabízeli mu prý plat 2 500 až 3 000 dirhamů108 měsíčně. “Drzost nabídnout mi tak nízký 

plat samozřejmě souvisí i s tím, že ze žurnalistiky nemám diplom. To je to, co se v 

marockých médiích oceňuje, diplom a loajalita, nikoliv kreativita. Dobře jsou placeni 

pouze  novináři  ze  státních  médiích,  kteří  jsou manipulováni.  Proto  jsem se  rozhodl 

věnovat se žurnalistice pouze jako koníčku,” vysvětlil. 

Draidi věří v potenciál nových technologií, poukazuje na vzrůstající počet webů 

i na rostoucí důvěru lidí v internet obzvláště po únoru 2011, kdy protesty pokrývaly 

pravdivě na rozdíl od státních médií právě neoficiální internetové platformy. Veškerou 

práci  dělá  Draidi  pomocí  telefonu.  “Počítače  jsou  staromódní.  Na  telefonu  můžu 

okamžitě začít cokoliv nahrávat, sestříhat, upravit a vytvořit díky tomu reportáž rychleji 

než ostatní. Už i na Al Jazeeře jsou reportéři trénovaní, aby zvládli vytvořit reportáž 

pouze za pomoci telefonu,” uvedl. 

Mohamed Abou Abdillah

šéfredaktor regionálního deníku Journal de Tangier

Mohamed Abou Abdillah vede jedno z nejdéle  vydávaných periodik  v zemi, 

Journal de Tangier, založený už v roce 1904. “Někteří lidé už si tady ráno bez Journal de 

Tangier  nedokážou  představit,”  odpověděl  mi  s  úsměvem hrdě  na  otázku  o  vývoji 

čtenosti. S tradicí však kromě čtenářů klasiků souvisí i fakt, že Journal de Tangier se 

přiklání k oficiální linii. “To nejsou limity. To je respekt, respekt ke králi, k náboženství, 

ke státu. Mám respekt k islámu stejně jako k ostatním světovým náboženstvím, nemám 

důvod  ho  kritizovat.  A respekt  ke  státu  je  stejně  jako  respekt  ke  králi  normální,” 

reagoval na můj dotaz ohledně nedotknutelných témat.

106přibližně 31 000 korun
107Podle studie MoveHub.com z roku 2014 se v Maroku platy obvykle pohybují mezi 10 000 a 17 000 
korunami.
108přibližně 6 000 až 7 500 korun
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Mohamed Abou Abdillah za novým tiskovým zákonem stojí, a to kvůli zrušení 

trestu  vězení  pro  žurnalisty  a  zvýšení  ochrany zdroje,  jenž  musí  být  nyní  vyzrazen 

výhradně na základě rozhodnutí soudu. Jako největší problém marocké žurnalistiky tak 

vnímá přístup k informacím, který je podle něho ještě ztížený při práci v regionálním 

médiu. “Zatímco celostátní média píší o všem a k informacím se snadno dostanou třeba 

přes agentury, žurnalisté pracující pro regionální média musí po informacích víc pátrat 

sami  a  komunikovat  s  místními,”  myslí  si.  Přístup  k  informacím pak  ještě  ztěžuje 

absence zákona o povinném poskytování informací institucemi. “Musíme tu proto víc 

pracovat v terénu, posílat emaily, mluvit s lidmi, čerpat z internetu,” dodal.

Když jako šéfredaktor najímá nové žurnalisty, vyžaduje od nich diplom, ač ne 

nutně ze žurnalistiky, předchozí zkušenosti a hlavně jim zadá na zkoušku úkol. Přitom je 

pro něj zásadní, zda zájemce vyvinul vlastní investigativní činnost, zda šel mezi lidi do 

terénu  a  získal  vlastní  autentickou  zkušenost  s  tématem.  Upozornil,  že  ministr 

komunikace  nedávno  zvýšil  oficiálním  novinářům  platy.  Novinařina  tak  sice  není 

zlatým dolem, ale dá se jí v Maroku uživit.  

Aurora Dumser

Zprávařka v radiu Medi1

Francouzská novinářka se do Tangieru přestěhovala na začátku ledna kvůli své 

práci pro frankofonní redakci Radia Medi1. “Všichni mi na rovinu řekli: Když tu budeš 

pracovat, nebudeš nezávislá, nebudeš moct informovat o Západní Sahaře nebo kritizovat 

krále.  Funguje  tu  autocenzura,  všichni  o  tom  ví  a  nikdo  si  na  nezávislé  médium 

nehraje,” vysvětlila mi. Aurora Dumser pracuje v Medi1 na odpoledních zprávách, ve 

Francii pracovala převážně pro regionální rádia. 

Co se týče krále, nesmí o něm nikdy hovořit jinak než jako o “králi Mohammedu 

VI.”, uvést ho pouze jako Mohammeda VI. by bylo urážlivé. Pokaždé, když král něco 

udělá, například inauguruje novou školu, je nutné o tom co nejrychleji informovat a 

prezentovat  takovou informaci  v  rádiu  24  hodin  denně.  Potvrzuje  však,  že  vládu  v 
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mezích kritizovat může. Vloni však například rádio Medi1 dostalo drobné napomenutí, 

když ve vysílání použilo výraz “politická krize”, protože po říjnových volbách předseda 

vítězné  Strany  spravedlnosti  a  rozvoje  nebyl  schopen  sestavit  koalici.  S  tímto 

napomenutím se nepojila pokuta nebo jakákoliv jiná forma sankce, šlo spíše o varování 

napovídající, kde leží hrana. 

“Nelžeme, ale určité informace občas zkrátka vynecháme,” přiznala Dumser a 

uvádí příklad listopadových demonstrací ve městě Al Hoceima poté, co došlo k vraždě 

rybáře, který odmítl dát policistovi úplatek. Rádio nemohlo dění úplně ignorovat, takže 

informovalo o zatčení několika lidí i o smrti rybáře, ale třeba informaci o tom, že odmítl 

pravděpodobně vinného policistu uplatit, však nezmínilo.

Jako  další  tabu  uvádí  sex  a  náboženství.  Nesmí  používat  výrazy  jako 

“džihádisté” nebo “islámisté”, místo toho musí používat výraz “extrémisté.” O Západní 

Sahaře se vůbec nemluví, jakoby neexistovala. Medi1 a tím spíš jeho frankofonní sekce 

se však zaměřuje hlavně na referování o mezinárodním, nikoliv tuzemském dění. A co 

se týče informování o zahraničí, cítí se Aurora Dumser relativně svobodně. “Redakční 

politika  však  existuje  i  v  tomto  pohledu  a  je  dána  částečně  diplomatickými  vztahy 

Maroka a částečně samotnou redakcí, v níž pracují spíše levicoví novináři. Jsme proti 

Bašáru al-Asadovi, zato stojíme na straně Palestinců a Saudské Arábie,” konkretizovala 

Dumser,  “stejně tak jsme ekologičtí  a  humanističtí,  nemluvíme špatně o uprchlících 

nebo o zelených iniciativách. To je však dáno spíše levicovou redakcí.” 

Uznává, že tisk je svobodnější než rádio, i toho však může redakce využít ve 

svůj prospěch a používat formulace jako “tento deník napsal.” Jako nejsvobodnější a 

nejkvalitnější  označuje  média  internetová,  jmenovitě  Le  Desk  a  Le360.  Novináři  v 

těchto médiích jsou však zároveň nejhůře placeni. 

Rádio  Medi1  používá  vlastní  sankční  opatření  “mettre  à  pied”,  v  překladu 

propustit. Pokud se někdo z redakce něčím proviní, v závislosti na vážnosti prohřešku 

dostane na pár dnů či týdnů neplacené volno. Dumser zažila, že toto sankční opatření 

použil šéfredaktor vůči novinářovi, kterému zazvonil při přímém přenosu telefon. Podle 

ní toto opatření využívá šéfredaktor spíše proti lidem, kteří si nezískali jeho sympatie. 
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Co  se  týče  zdrojů  informací,  pro  zahraniční  dění  využívají  hlavně  servis 

francouzské tiskové agentury Agence France-Presse a britské agentury Reuters. Ty však 

bývají vůči Maroku kritické, ke zpracování tuzemského dění proto používají marockou 

agenturu Maghreb Arab Presse.

Technologicky  jsou  vybavení  podobně  jako  redakce  francouzské  a  ve 

frankofonní  redakci  pracují  francouzští  žurnalisté  z  nejlepších  škol.  Jedná se sice  o 

relativně  malé  médium109,  jeho  kvalitu  však  považuje  za  srovnatelnou  s  kvalitou 

evropských médií.  “Medi 1 je  známé mezinárodní  rádio a  já  se chci  v budoucnosti 

věnovat  právě  mezinárodnímu  dění.  Takových  příležitostí  je  však  ve  Francii  v 

současnosti málo, pravděpodobně bych opět skončila v regionálním rádiu. Tady se učím 

rychleji, než bych se učila tam,” objasnila, proč se dobrovolně přesunula z Francie do 

země, kde je svoboda žurnalistů omezována. 

Před  svým přijetím  v  lednu  absolvovala  týdenní  trénink  v  listopadu,  kdy  si 

zkoušela práci na zprávách. Hlavní cíle tohoto testu rozhodující o přijetí jsou podle ní 

tři: ověřit si, zda je redaktor schopný žít v Maroku, zda mu nedělá problém pracovat pro 

královo  médium  a  zda  vychází  se  svými  kolegy.  Kolegové  jsou  totiž  v  redakci 

skutečnými přáteli a atmosféra v redakci je díky tomu příjemná. Nadřízení proto během 

zacvičování budoucích kolegů pozorují i to, zda se starými členy redakce chodí nováček 

ven. 

Abdelkader Zaari

zakladatel a šéfredaktor Tanger presse

Abdelkadera  Zaariho  jsem  potkala  také  v  Domě  tisku.  Okamžitě  nadšeně 

souhlasil s naším setkáním. Když jsem si s ním vyměnila kontakt, chvíli jsem toho až 

litovala, protože mi často psal a volal, kdy konečně přijdu za ním do redakce, což mi 

bylo až nepříjemné. Nakonec jsem se za ním v lednu stavila. Vysvětloval mi, že se mi 

ozýval tak zarputile, protože chce, abych následně vyprávěla jeho příběh. Prý pracoval 

na  ministerstvu  financí,  kde  měl  na  starosti  výběr  daní  od  neplatících  firem  a 

podnikatelů.  Zde  se  setkal  s  korupcí,  neplatící  firmy  obvykle  místo  daní  zaplatily 

někomu na úřadě úplatek. Začal proto psát analýzy o korupci a politice. V roce 2009 

109Ve frankofonní redakci pracuje stejně jako v arabofonní redakci přibližně dvacet novinářů.
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měl být odsouzen k deseti  letům vězení ve vykonstruovaném případu za zpronevěru 

státních peněz, za dobré chování ho ale měli propustit už po čtyřech letech. Podle jeho 

slov ho bezpečnostní složky sledují doteď.Informace o jeho uvěznění se mi nepodařilo 

ověřit. Elektronický deník Tanger presse však skutečně vede a ostatní informace, které 

mi poskytl, jsou v souladu s tím, co o marockých médiích vím. 

Momentálně chce prý skončit s politickým zpravodajstvím a věnovat se spíše 

zpravodajství ekonomickému. “Svobodný se jako žurnalista necítím. Nikdy nelžu, ale 

nemůžu  psát  o  všem.  O  ekonomice  se  dá  psát  v  Maroku  trochu  otevřeněji  než  o 

penězích  Navíc,  zatímco  mezi  sebou  soupeří  politické  strany,  skutečná  moc  leží  v 

penězích,” vysvětlil mi své rozhodnutí. “Momentálně 60 procent marocké ekonomiky 

oficiálně  neexistuje,  já  bych  chtěl  lidem  pomoci  přejít  do  ekonomiky  oficiální. 

Žurnalistika má mít poslání, nemá lidi jenom bavit, ale pomáhat jim,” myslí si. Jako 

další  problémy  marocké  žurnalistiky  vnímá  nedostatek  finančních  prostředků  a 

nedostatečné vzdělání lidí, kteří se profesi věnují. Stejně jako další novináři hovořil o 

nepřímých cestách, kterými stát s kritickými hlasy bojuje, hlavně skrz inzerenty. I on se 

prý domníval, že s Mohammedem VI. začíná nová éra skutečné demokracie a proto psal 

před svým údajným obviněním analýzy poměrně otevřeně a upřímně. 

Za novým tiskovým zákonem stojí. “Konečně stanovuje, že žurnalistiku nemůže 

dělat kdekdo. Odteď za sebou musí mít novináři oficiální organizaci a šéfredaktoři musí 

mít  diplom  a  zdravotní  pojištění,”  vyzdvihoval  novinky.  Teď  jsou  podle  něho  i 

šéfredaktoři  internetových  webů  amatéři,  redakce  jsou  nezorganizované  a  redakční 

schůzky se odehrávají po kavárnách. “Někteří novináři chodí na konference pouze pít a 

jíst. Navíc jsou úplatní, když se třeba na někoho něco dozví, vydírají ho, aby jim zaplatil 

za nezveřejnění informace peníze,” tvrdil. 

„Největší problém marocké žurnalistiky je financování a vzdělání,“ shrnul. I on 

kritizuje  ztížený  přístup  k  informacím,  opět  však  upozorňuje,  že  někteří  novináři 

nepracují  řádně  ani  s  informacemi,  k  nimž  se  dostat  lze.  “Nezávislá  žurnalistika  v 

Maroku  neexistuje.  Není  to  však  pouze  chyba  autorit,  ale  i  samotných  žurnalistů,” 

uzavřel.

Badr Yamni
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divadlo Darna

Badr  Yamniv  současnosti  jako novinář  nepracuje.  Nedávno dokončil  studium 

žurnalistiky a tři dny zkoušel pracovat pro rádio Medi1. Jeho zkušenost však potvrzuje, 

co  už  mi  řekla  Aurora  Dumser.  Zatímco  ve  frankofonní  redakci  si  novináři  užívají 

přátelskou  atmosféru  i  přístup,  v  arabofonní  redakci  jsou  podmínky  méně  vstřícné. 

“Bylo tam na mě příliš stresu, od osmi do šesti nepřetržitě pracuješ na vysílání. Odchází 

od nich kvůli tomu víc lidí,” vrtěl nespokojeně hlavou. V současnosti se proto snaží 

oslovit rádia s nabídkou vlastní umělecké relace, kde by například zpovídal zajímavé 

osobnosti  z  kultury.  Kvůli  tomu se  však  bude muset  zřejmě odstěhovat  z  Tangieru, 

místní rádia prý kulturu a umění příliš nepokrývají.

“Všechno  v  Maroku  je  limitováno  systémem a  náboženstvím,  neexistuje  nic 

absolutně svobodného,” odpověděl  na otázku,  zda je  kulturní  žurnalistika v Maroku 

relativně  svobodná.  Problematické  je  pak  v  Maroku  politické  či  jinak  aktivistické 

umění. Na kulturní žurnalistice mu vadí, že novináři obvykle zpovídají pouze hvězdy, 

které  jim dají  peníze.  Tvrdí,  že  uplácení  novinářů  je  větším  problémem v  médiích 

soukromých. “Kvůli tomu také mají horší úroveň, žurnalisté v soukromých médiích jsou 

úplatní amatéři,  kteří  se nechávají  uplácet,  aby si  na špatně placeném postu alespoň 

něco  vydělali.  Novinářem se  navíc  nyní  snaží  být  každý.  Lidé  si  koupí  fotoaparát, 

vytisknou si falešnou visačku a jdou na událost fotit. Natočí událost na telefon, zveřejní 

video na Facebooku a myslí si, že jsou novináři,” kritizoval.

Yamni  se  stejně  jako  mnozí  další  cítí  nespokojen  s  podobou  vzdělávání 

žurnalistů. Vystudovanou má žurnalistiku na Vyšším institutu informací a komunikací v 

Rabatu a vadí mu hlavně nepoměr mezi teorií a praxí. Učivo prý vychází z předpokladu 

“žurnalista  má  vědět  od  všeho  trochu”  a  studenti  tak  absolvují  hodiny  literatury, 

ekonomie i  politologie.  Během studia však neabsolvují  téměř žádnou praxi  a  výkon 

povolání se učí za pochodu v práci, začátky tak bývají těžké. Stěžuje si i na “kradení” 

studentských prací školou a možnost získat diplom za úplatek. 

Mehdi Michbal

šéfredaktor TelQuel
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I Mehdi Michbal vnímá marockou žurnalistiku ze dvou různých úhlů - přiznává 

problém autocenzury i silný nepřímý vliv státu, na druhou stranu pozoruje, že opasky se 

za posledních dvacet let dost povolily. “Je žurnalistika v Maroku svobodná? Ano i ne. 

Můžeme si napsat prakticky cokoliv, co chceme. Systematická cenzura už v Maroku 

nefunguje,” odpověděl váhavě. 

“Nadále tu samozřejmě fungují tři “lignes rouges”, které zná každý žurnalista v 

Maroku. Ale třeba takové náboženství už není zdaleka tak citlivým tématem jako dřív, 

dokonce bych řekl, že ze tří tabu je tím nejméně citlivým. Na jeho kritiku je citlivá spíše 

marocká  společnost,  nikoliv  král,”  upozornil,  „každý  týden  samozřejmě  uchopení 

“lignes rouges” řešíme. Píšeme i o Sahaře, ale nedáváme slovo separatistům. Můžeme 

psát o majetku Mohammeda VI., nesmíme se však věnovat tématům jeho zdraví nebo 

soukromého života.“

Magazín  TelQuel  vznikl  v  roce  2001,  tedy  v  době “nové  dynamiky”  během 

euforie  provázející  nástup  Mohammeda  VI.,  kdy  si  „všichni  mysleli,  že  začíná  éra 

novinářské svobody.“ Zprvu se časopis zaměřoval spíše na společnost - jako první psal 

o  právech  homosexuálů  nebo  o  otázce  legalizace  konopí110,  později  se  začal  více 

zaměřovat i na politiku. Redakční politika se prý od vzniku magazínu nezměnila, jedná 

se o prodemokratický magazín, jehož redaktoři chtějí, aby se z Maroka stala skutečná 

konstituční  demokracie  podobná  systémem  Velké  Británii  nebo  Španělsku.  TelQuel 

zastává principy individuální svobody a svobody žen, přes pověst levicového týdeníku v 

ekonomice prosazuje liberální přístup. 

“Ze začátku však “lignes rouges” nebyly jasné, vlastně jsme je testovali až v 

terénu,”  popisoval  Michbal  a  vrátil  se  k  roku 2009,  kdy policie  zabavila  v  redakci 

veškeré  výtisky nového čísla  obsahujícího  průzkum,  co  si  lidé  myslí  o  králi.  Jejich 

hlavním nepřítelem je bojkot týdeníku ze strany inzerentů. Kvůli tomu skončila arabská 

mutace TelQuelu Nichan. TelQuelu se však daří lákat zahraniční inzerenty. “Nikdo z 

TelQuelu nikdy k  vězení  odsouzen nebyl,  maximálně došlo na soudní  proces nebo 

pokutu.  Asi to bude částečně i tím, že náš časopis je mezinárodně známý a věznění 

110Maroko je jedinou muslimskou a arabskou zemí, která legalizování alespoň technického a léčebného 
konopí vážně zvažuje. Jedná se o zásadní společenské a ekonomické téma, konopí živí přibližně milion 
Maročanů, převážně Berberů ze zanedbaného regionu Rif, kde prakticky neexistuje průmysl.
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některého  z  našich  žurnalistů  by  mohlo  vyvolat  pobouření  i  za  hranicemi  země,” 

uvažoval nahlas novinář. 

Nový tiskový zákon podle něho nic nezmění. “Tiskový zákon však není to, co je 

problém.  Dost  velkým  problémem  je  třeba  marocká  společnost.  Když  zveřejníme 

karikaturu  Mohammeda,  úředníci  nijak  nezareagují,  zato  obyčejní  lidé  nám na ulici 

začnou vyhrožovat,” objasňuje Michbal. Společnost je zároveň jednou z příčin nízkého 

nákladu, ten nyní tvoří u TelQuelu pouhých 10 tisíc kusů. "Maročané zkrátka nečtou, a 

tím spíš ve francouzštině,111přiznává. Arabofonní média jsou tak mnohem více vlivná, i 

tak  má  ale  dojem,  že  lidé  médiím  nevěří.  Michbal  předpovídá  brzký  zánik  kvůli 

finančním problémům i  nezávislé  frankofonní  online  platformě Le Desk.  I  Michbal 

zmiňuje  problematičnost  přístupu  k  informacím,  instituce  podle  něho  nechtějí 

poskytovat informace tím spíš TelQuelu, z něhož mají strach. 

Nestaví se tak negativně k výskytu “amatérů” v žurnalistice - on sám studoval 

finance. Do roku 2012 v Maroku žurnalisté bez žurnalistického vzdělání převažovali, 

což způsobovalo nadšení pro obor dané částečně i domněnkou svobody. “Je ale potřeba 

změnit  celý  systém  vzdělávání  žurnalistů.  Podle  mě  je  lepší  studovat  čtyři  roky 

konkrétní  doménu,  například  politologii,  a  pak  studovat  dva  roky  žurnalistiku. 

Samozřejmě je potřeba zajistit lepší přístup ke stážím a hlavně vzbudit ve studentech 

zapálení,” zhodnotil výchovu žurnalistů v Maroku.

Khalid Gueddar

karikaturista, autor a zakladatel prvního satirického webu v Maroku Baboubi

Khalid  Gueddar  není  novinář.  Nejedno  médium  však  kvůli  uveřejnění  jeho 

kresby problém mělo stejně jako on sám. Tento karikaturista přispívá do médií pouze 

audiovizuálním  obsahem a  zřejmě  jako  jeden  z  mála  Maročanů  si  dovolí  nakreslit 

mešitu  uvnitř  kondomu.  Po  zveřejnění  karikatury  samozřejmě  čelil  výhrůžkám  i 

policejním  výslechům  na  téma  “Proč  jste  to  nakreslil?”  “Sex  je  podle  mě  vůbec 

nejcitlivějším  tématem.  V  Maroku  chybí  sexuální  výchova,  tuzemská  kultura  je 

uzavřená. Je jednodušší mluvit o královské rodině než o sexu. Vždyť o sexu se spolu 

111Na druhou stranu právě díky francouzštině si drží TelQuel zahraniční inzerenty. V redakci navíc 
pracuje 15 zahraničních žurnalistů, a to převážně Francouzů, psaní v arabštině proto nepřipadá v úvahu.
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nebaví  ani  manželé,  právě  kvůli  nefungujícímu  sexuálnímu  životu  v  Maroku  roste 

rozvodovost,” vysvětloval Gueddar. 

O jeho pro Maroko netypické liberální mentalitě svědčí i způsob, jakým celé 

téma  uvedl.  “Lignes  rouges  jsou  pouze  virtuální,  založené  na  zvyklostech.  Buď 

svobodný jsi,  nebo nejsi.  Zákon nezakazuje mluvit  o lignes rouges, zákon stanovuje 

respekt, ale konkrétní aplikace téhle iluze je založená na kultuře, tradicích a sociální 

úrovni, nikoliv na legislativě,” rozvedl své tvrzení, že lignes rouges pro něho neexistují. 

“To, že tu není zákon, ale neznamená, že tu nejsou problémy. V Maroku chybí nezávislé 

soudnictví. Já třeba můžu kreslit i vysoké politiky, stejně jako u psaní však záleží na 

celkovém vyznění. Dalším problémem pak je, že karikatury nejsou součásti arabsko-

muslimské kultury, lidé se jich bojí,” dodal. 

“Mám neustále problémy, obhajuji před masou svobodu,” smál se mé pošetilé 

otázce.  Lidé  mu  vyhrožovali  smrtí,  třeba  když  na  svém  Facebooku  sdílel  případ 

jordánského spisovatele, který byl zavražděn kvůli svým náboženským kresbám. 

Web Baboubi založil  spolu s třemi dalšími kreslíři.  Tři  měsíce ho vydávali  i 

tištěně - získat autorizaci od státu problém není. I pro Baboubi představuje největší boj 

odříznutí od reklamy a tím pádem od příjmů. Na druhou stranu se Gueddar kreslení 

věnuje  22  let  a  uznává,  že  se  mnohé  změnilo  k  lepšímu.  “Změna je  povinnost,  ne 

volba,”  soudí,  “je  to  ale  tisk,  který se uzavírá,  chybí  tu  odvaha a  vydavatelé  chtějí 

hlavně vydělat  peníze.”  Nyní  má Gueddar  v  plánu založit  Nadaci  svobody slova  v 

Africe, tento velký projekt je však zatím ve fázi plánování. 

Abdelhak Najib

šéfredaktor VH

Abdelhak Najib, usměvavý čtyřicátník ve slunečních brýlích a sportovním saku, 

vede lifestylový magazín VH. “Žurnalistika v Maroku se velmi změnila, v dobrém slova 

smyslu. Píšu si, co chci. Jedinou ligne rouge je pro mě král. Ale věřím, že ani v Británii 

nesmějí urážet královnu, to by pak byl bulvár112,” uvedl téma člověk, který studoval a 

pracoval hodně i v zahraničí. “Je samozřejmě nezbytné říct i to špatné, ale zároveň je 

112V Maroku bulvární média neexistují, v muslimské kultuře je soukromý život posvátný. 
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třeba  druhé  respektovat.  Ze  žurnalistů  se  stávají  soudci  společnosti,”  pokračoval. 

“Některé  noviny  píší  jen  o  tom,  co  je  špatně,  neustále  pouze  kritizují.  Třeba  L

´Economiste psal dva roky úvodníky dokolapouze o třech různých osobách113, a to má 

být  ekonomickým  médiem.  Dobří  žurnalisté  mají  utvářet  společnost,  ne  pouze 

kritizovat.” 

I on souhlasí s tím, že marocká žurnalistika se rozvinula v dobrém i špatném 

smyslu a že zemi chybí skutečně kvalitní žurnalisté, což souvisí s potřebou zkvalitnění 

vzdělání pro žurnalisty a stáže v zahraničí. Navíc se podle něho málo berou ohledy na 

čtenáře. 

Kromě krále má podle něho marocká žurnalistika ještě jeden limit, a to psaní o 

inzerentech.  “Všichni  se  neustále  dohadují,  kdo co  ukradl,  a  nejvíce  přitom kradou 

banky a operátoři. O tom ale nikdo nepíše. Telecom nejvíce vydělává na chudých lidech. 

Já jsem se o tom opovážil napsat dvakrát a byl jsem vyhozen,” popsal své zkušenosti. 

I Najib se rozpovídal o problematice informování o sexu. “Pár pořadů o sexu 

existuje na marockém rádiu, ale jsou dost bizarní a nepřímé. Pro to, abychom mohli 

vysílat o sexu, je potřeba svoboda v hlavě lidí. V Maroku panuje vůči sexu schizofrenní 

přístup, všichni na něj myslí a nikdo o něm nemluví,” doplnil.

On sám chce prostřednictvím svého časopisu vytvářet sociální demokracii, ale s 

respektem a za používání pouze důvěryhodných informací. “Svoboda je respekt,” dodal. 

I k tomu je však potřeba rozvíjet svobodu ve společnosti, v redakci se proto věnují i 

tématům lidských práv, žen nebo mladých lidí. 

Faycal Karama Zeghari

podnikatel

Faycal Kerama Zeghari se v současnosti věnuje podnikání. Žurnalistiku má však 

vystudovanou a pracoval jak pro marocká, tak pro francouzská média. „Pro žurnalistiku 

jsem  se  rozhodl,  protože  jsem  ji  vnímal  jako  čistou  práci,  v  níž  se  bojuje  za 

spravedlnost. Jako žurnalista ale nepracuješ, abys poskytla informace lidem. Pracuješ 

113Konkrétní jména uvést nechtěl. 
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pro  toho,  kdo  tě  platí,  pracuješ,  abys  prodala  noviny,“  vysvětlil  mi  svůj  odchod  z 

profese. Právě peníze považuje za zásadní problém způsobující současný stav: „Teď už 

můžeš kritizovat kohokoliv, není nebezpečné být novinářem, ale de facto pracuješ pro 

inzerenty, protože reklama v médiích tvoří ještě větší podíl na příjmech média než v 

Evropě, téměř 90 procent. Přesto si však nevyděláš dobré peníze a přitom do výkonu 

povolání investuješ energii, čas a veškeré myšlenky.“

Fakt, že novináři se nezajímají o čtenáře, podle něho dokazuje i podoba týdeníku 

TelQuel: „Když čtu TelQuel, tážu se sám sebe: V jaké zemi ti novináři žijí? Ve Francii? 

Maroko  je  království  založené  na  náboženství,  identita  Maročanů  je  založená  na 

náboženství. Maročané se nezajímají o sekularizaci nebo práva gayů. Na frankofonním 

tisku  je  často  znát,  že  jeho  redaktoři  studovali  v  zahraničí.  I  proto  jsou  čtenářům 

arabofonní  média  bližší.“  Díky  špatnému  stavu  marockých  médií  pak  dochází  k 

začarovanému kruhu: „Nekupujeme si marocké noviny, protože za nic nestojí.  Jenže 

když si je nebudeme kupovat, nebudou stát za nic ještě dlouho.“ On sám prý čte pouze 

ekonomický deník L´Economiste. Je podle něho nezbytné, aby si novináři vytvořili užší 

vztah se čtenářem, čemuž by mohl napomoct nárůst regionálních médií. „Většina médií 

sídlí tady, v Casablance. Jenže Casablanca není Maroko, mezi obyvateli Casablancy a 

obyvateli malých měst nebo venkova je propastný společenský rozdíl,“ vysvětlil. 

Od nedostatku peněz v marockých redakcích se pak podle něho odvíjí rozdíly 

mezi marockými a zahraničními médii. On sám pracoval ve francouzském deníku Le 

Parisien a upozorňuje, že toto médium si díky penězům mohlo dovolit lepší technologie, 

vlastní  databázi  fotografií  a obecně tak podporovat  profesionalitu  v médiu.  Zároveň 

však podle něho v marockých médiích pracují lidé více. Zatímco v Parisien měl každý 

člověk na starosti jiný úkol, v Maroku novinář sám hledá informace, píše i opravuje.

I Zeghari zmínil problém vzdělání a profesionality novinářů. „Žurnalistiku dělají 

lidé bez práce, kteří umí dostatečně francouzsky. Žurnalisté jsou vnímáni jako loutky 

předplatitelů,  čističi  bot,“ dodal.  Navíc jsou podle něho Maročané náchylní k víře v 

konspirační teorie.  Když se někdo snaží dělat  noviny objektivně,  podezřívají  ho prý 

ostatní z práce pro Američany nebo pro Židy. 
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Co se týče tendence novinářů přejímat oficiální výklad, přičítá to spíše starým 

reflexům novinářů.  „Staří  žurnalisté  byli  nějak  vychováváni,  stále  se  autocenzurují, 

přestože  to  není  potřeba.  Na  tiskové  konferenci  nepokládají  otázky,  ale  pochlebují 

politikům. Vloni Mohammed VI. prohlásil, že je třeba uzavřít příměří s Alžírskem, ale 

staří  novináři  to  nechápou  a  nechtějí  o  tom  psát,  protože  byli  vychováváni  k 

protialžírství,“  objasnil.  Podle  něho mají  navíc  Maročané dojem,  že  kdokoliv  začne 

mluvit o problémech, je proti své vlasti: „Nemáme kulturu žurnalistiky, Le Matin se 

každý  den  tváří,  že  Maroko  je  perfektní  a  žádné  problémy  v  něm  nejsou.  Teď  je 

třebazajímavé pozorovat vývoj v Tunisku, kde propaganda skončila a mluví se tam o 

problémech. Jenže tohle Maročané nechtějí. Nejsou zvyklí bojovat za svá práva, jsou 

zvyklí, že jim všechno udává král.“

Přiznává  i  problematičnost  přístupu  k  informacím,  instituce  poskytují  pouze 

informace,  které  se  jim hodí,  a  stát  ve  statistikách  pravidelně  podvádí:  „Musíš  mít 

kontakt  na  člověka  z  instituce,  to  je  pro  žurnalistu  podle  mě  nejdůležitější,  mít  síť 

kontaktů.  V Maroku  získáváme  informace  přirozeněji,  víc  v  terénu  a  na  rozdíl  od 

Parisienu je ověřujeme.“ 

Jediným nedotknutelným tématem je podle něho král: „Kromě toho si můžeš 

udělat srandu nebo zkritizovat kohokoliv, já sám jsem si získal respekt přes vytváření 

ministerských profilů. Lidé mi pak dávali informace sami, protože ze mě měli respekt a 

nechtěli, abych zesměšnil i je.“ S Khalidem Gueddarem se v názoru na pozici karikatury 

a satiry rozchází, podle něho se Maročané rádi baví, satiru si přečtou raději než text o 

ekonomice či politice.

Ali Anouzla

zakladatel a šéfredaktor Lakome2

Podle Aliho Anouzly nikdy v Maroku svobodná a otevřená média neexistovala, 

ač připouští, že dvě vlny relativní svobody maročtí novináři skutečně zažili. Obecně se 

ale podle něho v Maroku nacházejí pouze buď média oficiální nebo média politických 

stran.  Ta sice kritizují  vládu,  nikoliv však monarchii114.  “Média v Maroku pokračují 

114Ali Anouzla je vůbec prvním Maročanem, který mi řekl, že je proti monarchii. Předpoklad, že 
monarchie zemi zajišťuje stabilitu považuje za mýtus. Zastává princip demokratické republiky. Zároveň je 
nevěřící, takových Maročanů jsem však poznala více, ač obvykle nepřiznávají svoji nevíru veřejně.
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pouze  díky  autocenzuře,”  upozorňuje.  “Veřejnoprávní  média  jsou  sice  placena 

veřejnými penězi, ale neslouží zájmům veřejnosti, slouží zájmům státu. Jejich ředitele 

dokonce jmenuje král,” pokračoval. Kritizoval i způsob jakým marocká média píší o 

ženách, obvykle se tak totiž děje ve spojitosti s tělem či rovnou prostitucí. 

Co se týče nejcitlivějších témat, sdílí jiný názor než jeho předchůdci. “Můžeš 

kritizovat krále, říct, že je to diktátor, mít svůj úhel pohledu - vždyť takové názory se 

koneckonců objevují každý den na Facebooku. Co je nejcitlivější? Skutečná investigace, 

reálná čísla. Já jsem během skandálu Daniel115 nepsal o osobě a činech násilníka, ale o 

rozpočtu  soudů  nebo  ceně  králových  výletů,”  nastínil.  Poznamenal,  že  ke  skutečné 

investigativní  práci  potřebuje  v  Maroku  důvěru  svých  zdrojů  -  veřejně  přístupné 

informace  mu  jsou  k  ničemu.  Kromě  toho  podle  něho  nelze  kritizovat  ani  hlavu 

bezpečnostních složek,  která má mnoho peněz a žádný účet,  armádu,  která má více 

generálů než třikrát lidnatější Egypt a všichni jsou přitom velmi nadstandardně placení, 

a sunnitskou doktrínu. 

Dalšími zakázanými tématy jsou příslušníci LGBT komunity a soukromý život. 

“Když si chceš chránit soukromí, nemůžeš být ale veřejným činitelem,” vymezil se proti 

tabuizaci tématu králova zdraví. Problematické je i informování o korupci v soudnictví, 

on sám byl obviněn z urážky ústavní instituce, když v roce 2009 napsal, že marocké 

soudy nejsou nezávislé.  Jako jeden z  mála  píše i  o  problematice  Západní  Sahary  a 

tamních obyvatel se zastává. Nikdy však neužívá termín okupace. 

Poté,  co  Anouzla  kvůli  svému obvinění  z  terorismu o licenci  k  provozování 

webu Lakome v roce 2013 přišel, trvalo dva roky, než získal licenci novou. I on má 

neustálé strasti  s  udržením serveru jako finančně nezávislého -  potřebuje 5 tisíc  eur 

měsíčně, z reklam Googlu získá přitom pouze tisíc euro. Zbytek tak pokrývá vlastními 

penězi vydělanými psaním sloupků pro jiná arabská média.  “Žurnalisté pracující pro 

Lakome2 vydělávají méně než novináři z jiných médií. Mají ale svobodu,” myslí si. 

Kromě Anouzly pro web pracuje dalších pět novinářů. Podle něho je “malou korupcí” i 

nechat  se  financovat  velkými  bankovními  či  telekomunikačními  korporáty.  “Mezi 

velkou a malou korupcí není rozdíl,” tvrdil Anouzla. 

115Již zmiňovaný případ kontroverzní amnestie ze strany Mohammeda VI. pro španělského násilníka 
Daniela Galvana Vina
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Obecně to podle něho mají v Maroku těžší mladí novináři, kteří nejsou tak známí 

v  zahraničí  a  tím  pádem  jejich  omezení  nevyvolává  vlnu  mezinárodního  odporu. 

Zároveň však uznal, že přímé restrikce postupně ubývají. “Například mě nikdy autority 

neupíraly  právo  cestovat.  Ohledně  omezování  tohoto  práva  často  využívaného  vůči 

kritickým žurnalistům představovala  důležitý  moment  hladovka  Maatiho  Monjiba  v 

roce 2014. Já sám mám za sebou mnoho soudních procesů, ale ve vězení jsem skončil 

jenom jednou, jejich účelem je hlavně dotyčného zastrašit, je to takový Damoklův meč. 

Za mnou však stojí mezinárodní lidskoprávní organizace. Právě proto mne v roce 2013 

obvinili  z  podpory  terorismu,  aby  tyto  organizace  a  podporu  mé  osoby 

zdiskvalifikovali,” doplnil. Soudy s ním se však nikdy netýkaly profesního pochybení. 

Kladeny mu byly spíš otázky ve stylu “Proč jste to napsal?” nebo “Proč jste urazil 

představitele jiného státu?116” “V Maroku už funguje pouze lehká cenzura, která tě má 

zabít potichu kvůli finančnímu tlaku.”

Jako první mi také řekl, že média lze omezovat nejen přes inzerenty, ale i přes 

tiskárny, na které se zatlačí, aby dané médium nevytiskly. I proto se vždycky věnoval 

pouze  online  médiím,  jejichž  provoz  navíc  vychází  levněji.  Nový  tiskový  zákon 

považuje pouze za demonstrování  snahy západu ukázat,  jak vyspělé mediální  právo 

Maroko  má,  a  nic  nezmění.  Stejně  jako  ostatní  však  ocenil  povinné  vzdělání 

šéfredaktorů.  Na druhou stranu se obává,  že souzení  žurnalistů  na základě trestního 

zákoníku, namísto na základě tiskového zákona, situaci může ještě zhoršit. 

“Všichni maročtí novináři a aktivisté jsou pod neustálým sledováním, největší 

štěnicí  je  tvůj  vlastní telefon,” potvrzuje a zmiňuje i  existenci provládních trollů na 

Facebooku  nebo  webů,  kde  jsou  zveřejňovány  soukromé konverzace  nepohodlných. 

Domnívá  se,  že  tito  trollové  jsou  ve  skutečnosti  falešnými  profily  bezpečnostních 

složek,  kritizují  prý víceméně pouze jeho články o králi.  Upozornil  přitom, že jako 

šéfredaktor  je  zodpovědný  nejen  za  všechny  články  svých  podřízených,  ale  i  za 

komentáře na sociálních sítích, kdyby v nich někdo obhajoval terorismus, mohly by to 

autority použít proti němu. Hanlivé komentáře pod příspěvky proto maže. 

116Tak se ho ptali v návaznosti na to, že psal o Muammaru Kaddáfím jako o diktátorovi. Za to mu hrozil 
rok vězení a 100 tisíc euro pokuty, pak ale přišla revoluce v Libyi. 
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Popřel  tvrzení,  že  by  se  Maročané  o  média  nezajímali.  “Na  Facebooku  je 

dvanáct  milionů  Maročanů.  Zatímco  v  Lakome2  se  však  zaměřujeme  na  politiku, 

Maročany nejvíce zajímá sport117,” upozornil.

5.4 Osobní zkušenosti zahraničních novinářů

Camille Lavoix

reportérka francouzského M le magazine

Camille Lavoix byla vyhoštěna ze západosaharského města Dakhla, kde měla 

psát  reportáže pro francouzský M le  magazine vydávaný v rámci  Le Monde. Podle 

Comittee to Protect Journalists byla 145. osobou vyhoštěnou ze Západní Sahary od roku 

2014. Během svého dvoudenního pobytu na tomto území napsala článek Au Maroc, le 

spot de glisse qui cache la poudriére du Sahara occidental, tedy V Maroku, na místě 

surfování,  kde  se  ukrývá  střelný  prach  Západní  Sahary118.   V  tomto  článku  nijak 

nekritizovala marockou politiku vůči území ani příliš nerozváděla podmínky, v nichž 

zde  lidé  žijí.  Krátký  článek  o  čtyřech  odstavcích  dal  pouze  pozici  Dakhly  jakožto 

turistického  ráje  surfařů  do   kontrastu  s  nedalekou  vojáky  přísně  střeženou 

západosaharskou zdí119 a stále aktuální hrozbou nevyřešeného konfliktu. 

Pro  francouzskou  novinářku  si  přišli  policisté  23.  října  v  pět  ráno do jejího 

bungalovu a odvedli ji na letiště. “Opakovaně jsem se ptala, proč mě zadrželi, chtěla 

jsem znát  jejich jméno nebo policejní  číslo.  Odpověděli  mi,  že nemají  dovoleno se 

mnou  mluvit.  Slíbili  mi,  že  později  oficiální  vysvětlení  dostanu,  ale  nikdy  se  tak 

nestalo,”  popsala  mi  Camille  Lavoix  v  emailu.  Podmínky  svého  vyhoštění  stručně 

označila jako “pod tlakem, nic, co by vypadalo oficiálně, bez vysvětlení.” Den předtím 

prý policie zavolala do hotelu, aby si ověřila, že tam Lavoix skutečně je, načež majitele 

požádali, aby zkontroloval její pas.

117Zatímco marockému sportu se nedaří, někdy až nebezpečné zapálení marockých hlavně fotbalových 
fanoušků je světově proslulé. 
118LAVOIX, Camille. Au Maroc, le spot de glisse qui cache la poudrière du Sahara occidental. In: M le 
magazine [online]. Paříž: Le Monde, 2016 [cit. 2017-05-04]. Dostupné z: http://www.lemonde.fr/m-
actu/article/2016/10/21/au-maroc-le-spot-de-glisse-qui-cache-la-poudriere-du-sahara-
occidental_5018083_4497186.
119Tato zeď vybudovaná v osmdesátých letech minulého století křížící území Západní Sahary od sebe 
rozděluje území ovládané separatistickým hnutím Polisario Front a území ovládané Marokem.
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Zdá se ale, že s vyhoštěním dříve či později byla smířená. Když jsem se jí ptala, 

zda se pokoušela  získat  autorizaci,  odpověděla mi:  “Ne, pouze jsem se podívala  na 

internet, kde bylo napsáno, že povolení potřebuji pro natáčení či focení, já mám pouze 

propisku. Vím, že každý žurnalista píšící na toto téma je beztak vyhoštěn.” Zda má 

zákaz vstupu do země, netuší. “O ničem takovém jsem informována nebyla, ale většina 

vyhoštěných kolegů zákaz vstupu do země má, takže hádám, že i já. Jediný způsob, jak 

to zjistit, je jet tam a ověřit, zda letištěm projdu či nikoliv.” 

“Maroko má velmi mocné sledovací technologie. Myslím, že díky nim mě našly, 

přestože jsem byla opatrná,” zakončila svůj email Lavoix a nabádala mě k používání 

bezpečného emailu nebo WhatsAppu.

Luis de Vega

španělský deník ABC

Španělský novinář Luis de Vega přijel do Maroka pracovat jako korespondent v 

roce 2002 a pro práci se mu podařilo od autorit získat řádnou akreditaci. V roce 2010 

mu  však  ministr  komunikací  akreditaci  prodloužit  odmítl,  a  to  kvůli  “trvalému 

nerespektování  pravidel  profese.”  Konkrétní  vysvětlení  Vega  nedostal.  Měsíc  před 

zamítnutím  prodloužení  si  však  ministerský  úředník  stěžoval  na  Vegův  článek 

Marruecos  juzga  al  Sahara,  tedy  Maroko  soudí  Saharu120,  o  soudu  se  třemi 

separatistickými aktivisty ze Západní Sahary. 

Podle Vegy se podmínky pro novináře během let 2002 - 2010 příliš nezměnily, 

nedotknutelnost tří tabu nadále platí a tlak na novináře sílí obzvláště v době sporů na 

Západní Sahaře. Tvrdí však, že se nikdy neautocenzuroval - alespoň ne vědomě - a že se 

snažil  podávat  informace nepříjemné i  pro marockou vládu.  “Citlivým tématem je  i 

nárůst  emigrantů  bez  papírů  a  odhalování  těch,  kdo  na  tom  vydělávají.  Právě 

informování o emigraci a Západní Sahaře vadilo marocké vládě na mé práci nejvíce,” 

odpověděl  mi  Vega přes  email.  “Na  Západní  Sahaře  jsou  zahraniční  reportéři  těsně 

následování vojenskými důstojníky a ti obtěžují i lidi, kteří s novináři mluví obzvlášť, 

pokud se jedná o přívržence separatistů,” popisuje Vega své zkušenosti. 

120DE VEGA, Luis. Marruecos juzga al Sahara. In: ABC [online]. Madrid: DIARIO ABC, 2010 [cit. 
2017-05-04]. Dostupné z: http://www.abc.es/20101015/internacional/aminatu-201010151001.html
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V  momentě  jeho  vyhoštění  navíc  probíhaly  největší  protesty  proti  rabatské 

nadvládě od počátku okupace. “Maroko potřebovalo dát tisku, který o tom informoval, 

lekci. Upoutal jsem pozornost španělského tisku, který tradičně o konfliktu v Západní 

Sahaře  informuje  nejvíce.  Španělsko  se  totiž  snaží  umýt  si  ruce,  co  se  týče  dříve 

kolonizovaného území, a nikdy proti situaci neprotestuje oficiálně,” vysvětlil Vega.

O  ukončení  akreditace  Vegovi  informovala  vláda  skrz  marockou  tiskovou 

agenturu, krátce předtím novinářovi sdělila po telefonu informaci španělská ambasáda. 

V zemi sice mohl zůstat, zakázali mu však pracovat. “Stejně jako všichni mí španělští 

kolegové jsem v době odsunu pracoval  na událostech odehrávajících se na Západní 

Sahaře.  Můj  poslední  rozhovor  -  ve  stejný  den,  kdy  MAP121 zveřejnila  oznámení 

marocké vlády - byl se západosaharským vyjednávačem, který se snažil vést dialogs 

parlamentem a  ukončit  protesty  v  Gdeim Izik122,”  dodal.  Do  země  se  může  nadále 

vracet, jako zvláštní vyslanec se do Maroka vrátil dokonce i v roli reportéra. 

I  Vega  má  zkušenosti  se  sledováním:  “Napíchli  můj  telefon  a  myslím,  že 

sledovali  i  moji  online  komunikaci.  „Pane  de  Vega,  mluvil  jste  se  separatisty  a 

organizoval demonstrace,“ obvinili mě třeba v Laayounu, i když ve skutečnosti jsem 

pouze, jak to vyžaduje moje práce, volal svým zdrojům, abych věděl, kdy a kde se bude 

něco dít. Nikdy jsem neuspořádal demonstraci na Sahaře ani kdekoliv jinde.”

“Podmínky pro novináře nejsou ideální, ale na druhou stranu nelze srovnávat 

Maroko s jinými zeměmi, kde jsou podmínky mnohem přísnější. Nejtěžší to mají místní 

novináři, kteří nenásledují oficiální výklad,” uzavřel svoji zkušenost. 

121Maghreb Arab Presse, marocká tisková agentura
122Tábor na Západní Sahaře, v němž mezi říjnem a listopadem 2010 probíhaly protesty proti marockým 
autoritám.. Noam Chomský dokonce označuje za začátek Arabského jara právě tyto protesty, nikoliv 
sebeupálení Mohameda Bouaziziho v Tunisku.
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Závěr

Cílem mé práce bylo na základě rešerše propojené s osobní zkušeností pobytu a 

rozhovory s novináři  popsat  aktuální  stav podmínek pro novináře v Maroku, a  to v 

kontextu specifik země a jejího vývoje. Jedním z důležitých aspektů mého pojetí je pak 

možnost porovnat informace získané během práci na teoretické a na praktické části. 

Pokusila jsem se hovořit nejen s novináři, kteří mají zkušenosti s represí, ale i s těmi, 

kteří zastávají oficiální výklad státu. 

Zpočátku svých rešerší jsem četla hlavně o krajních příkladech represí, kdy byli 

novináři  odsouzeni  k  odnětí  svobody,  a  to  na  základě  vykonstruovaných  případů. 

Takové příběhy jsou však v Maroku nyní vzácné, případné soudní procesy mají spíše za 

účel dotyčné zastrašit.  Represe si  po přijetí  nové ústavy v roce 2011 volí  nepřímou 

cestu,  kdy  se  od  obvinění  jednotlivců  přesunula  k  odřezávání  kritických  novin  od 

inzerentů.  Další  mocnou  zbraní,  kterou  bezpečnostní  složky  získaly,  jsou  nové 

technologie. Ty jim umožňují hacknout účty novinářů a snažit se je zdiskreditovat skrz 

sociální sítě. Nezávislí žurnalisté bývají sledováni.. 

Podle  Reportérů  bez  hranic  a  některých  mediálních  odborníků  nedosahuje 

úroveň svobody médií  v Maroku takové úrovně, jakou měla na začátku tisíciletí  při 

uvolnění  poměrů  po  smrti  krále  Hassana  II.  Podle  většiny  respondentů  však  spíše 

stagnují či se dokonce postupně zlepšují. Přesto téměř polovina respondentů přiznala, že 

mají tendenci se autocenzurovat

Nejcitlivější jsou v Maroku dvě témata, a to král, případně královská rodina a 

režim  monarchie  obecně,  a  problematika  Západní  Sahary.  I  o  těchto  tématech  lze 

informovat, novinář však musí znát limity. Ohledně krále je posvátný jeho soukromý 

život,  při  psaní  o  Západní  Sahaře nelze  dát  prostor  přívržencům separatistů.  Kromě 

těchto dvou témat patří mezi nedotknutelná témata i náboženství, v praxi se však represe 

vůči  žurnalistům pokrývajícím náboženství  obvykle  neobjevuje.  Zahraniční  novináři 

pak mají s marockými autoritami nejčastěji problémy kvůli zájmu o Západní Saharu, 

což potvrzují i dva příběhy z mé praktické části. Z teoretické i praktické části plyne, že 

v mezích vládu a premiéra kritizovat lze. 

Dalšími  citlivými  tématy  jsou  sex,  korupce  ve  vysokých  patrech  politiky, 

armáda, policie a bezpečnostní složky. Kromě toho v praktické části vyšlo najevo, že 

novináři  nemohou  psát  o  velkých  inzerentech,  například  o  bankovních  či 
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telekomunikačních  společnostech,  což  vnímají  jako  jednu  z  největších  překážek 

svobodné žurnalistiky.  Téměř všichni se také shodli na tom, že dalším ze zásadních 

problémů je  přístup  k  informacím,  jelikož  je  instituce  nemusejí  ze  zákona  povinně 

poskytovat. Svobodu slova však komplikuje i tradičně založená marocká společnost, pro 

niž jsou zásadními hodnotami náboženství a monarchie, které komplikují svobodné a 

kritické myšlení.

Represe  se  dotýká  autorů  pracujících  pro  tištěná  či  internetová  média. 

Audiovizuální  sektor  je  natolik  spjat  se  státem  skrz  Vysoký  úřad  audiovizuální 

komunikace,  že  si  v  něm  reportéři  vystupovat  kriticky  nedovolí.  V  důsledku  tito 

reportéři zpravidla alespoň navenek zastávají oficiální výklad státu, což ukázala i moje 

praktická část. 

Ačkoliv autoři z neoficiálních platforem potvrzují, že média v Maroku svobodná 

nejsou,  nepovažují  za  největší  problém  represe,  ale  úroveň  kvality  médií  a  práce 

žurnalistů. Někteří ze zpovídaných upozorňují, že mediální obec se na udržování statu 

quo podílí. Vítají proto loňské přijetí nového tiskového zákona, který zahrnuje i definici 

profesionálního žurnalisty. 

Polovina  ze  zpovídaných  potvrdila,  že  je  problematické  mediální  činnost 

financovat a zároveň zůstat nezávislým. Dobře financovaná jsou pouze státní média, v 

nichž musí novináři přejímat oficiální výklad státu. To potvrzuje můj předchozí závěr, 

že finance v současnosti představují nejmocnější a nejvíce užívanou páku v rukou vlády 

ovlivňující kvalitu, profesionalitu a životaschopnost média obecně. 



70

Summary

The aim of my thesis  has been to describe the current state of journalism in 

Morocco based on both theoretical research and on qualitative research consisting of in-

depth experience in the country and interviews with a variety of journalists based in 

Morocco, all within the context of the country's unique history and development. One of 

the most important aspects of my conception is the possibility of comparing information 

from both parts of this paper. Therefore, I tried to speak not just with journalists who 

have experienced state-sanctioned repression, but also with journalists who support the 

official interpretation of the state. 

When  I  began  searching  for  information,  I  read  mainly  about  the  extreme 

examples of repression of journalists sentenced to jail in farcical court cases. However, 

stories like these are rare in Morocco and the purpose of trials is usually to threaten the 

convicted. After the country's acceptance of its new constitution, journalist repression 

has  become  less  direct,  moving  from  using  criminal  charges  to  target  individual 

journalists to undermining advertiser funding for critical newspapers. Repression has 

additionally  taken  the  form  of  powerful  new  technologies  granted  to  the  country's 

governemnt security forces. These tools allow the government to hack the accounts of 

journalists  and  to  discredit  them  on  social  websites.  Surveillance  of  independent 

journalists is still ongoing. 

According to Reporters Without Borders and other media experts, the level of 

free press in Morocco has declined from the beginning of millenium, after King Hassan 

II's death. That being said, according to my respondents the situation has stagnated or is 

even improving, although almost half of all respondents confirmed they tend to self-

censorship. 

The most dangerous topics for journalism in Morocco to report on are the king, 

the  royal  family  and the  monarchy,  and the  issues  facing  the  Western  Sahara.  It  is 

possible to report on these topics, but journalists have to know the limits. The private 

life of king is sacred and while writing about Western Sahara it is practically forbidden 

to include seperatist  voices or opinions in one's  work.  Apart  from these two topics, 

religion is generally considered untouchable, but actually repression against journalists 

covering  religion  is  unusual.  Foreign  journalists  have  problems  with  Moroccan 
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authorities mostly because of interest in the Western Sahara, an observation which was 

confirmed by stories from the practical part of my work. 

Other sensitive topics are sex and corruption in the higher levels of politics and 

the country's security forces, although from both parts of my work it is clear that more 

secular criticism of government and the prime minister is possible. The practical part of 

my work also uncovered that journalists cannot write about big advertisers such as bank 

or telecommunications companies and they perceive that to be of the biggest obstacles 

to a free press. 

Most  of  journalists  also  agreed  that  an  essential  problem  is  the  accesss  to 

information because institutions are not obliged by any law to provide journalists with 

information. Freedom of expression is complicated also because of Moroccan society, 

where the religion and monarchy mean essential, absolutist values which restrict free 

thinking and critical opinion. 

Repression  most  affects  authors  working  for  the  press  or  online  media.  The 

audiovisual sector is wholly controlled by the state through the High Commission of 

Audiovisual  Communication,  so  reporters  are  totally  incapable  of  being  critical  on 

television or radio. The result then is that these positions attract reporters who support 

the official interpretation of state, a consequence I demonstrated in the practical part of 

my work as well. 

Although authors from unofficial platforms reinforced that the Moroccan media 

is not free, the practical part of this paper reveals that journalists do not perceive the 

repression as the biggest issue facing their profession, but rather the level of journalistic 

and media quality. Some of the respondents related that journalists also share blame for 

keeping the status quo. Therefore, some respondents were grateful for the new Press 

Code accepted last year, which contains the definition of what constitutes a professional 

journalist. 

The  half  of  the  respondents  also  confirmed  that  it  is  problematic  to  finance 

media  activities  and  to  stay  independent.  Only  state  media  is  well-financed  and 

journalists from state media have to accept the official interpretation of state, reinforcing 

the previous conclusion that finance is presently the most powerful and most common 

weapon in the hands of the government used to influence quality, professionalism and 

viability of journalism in Morocco. 
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