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Anotace 

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

popsat současné podmínky pro práci novinářů v Maroku. Práce je zaměřená na způsob, 

jakým média ovlivňuje stát. Teoretická část je rozdělená na tři kapitoly, v nichž popisuji 

historický, sociálně-demografický a mediální kontext, regulace zakotvené v legislativě a 

omezování novinářské práce v praxi nejen na základě platných zákonů, ale i vyvíjením 

finančního  tlaku  na  média  nebo  sledováním  novinářů.  Zaměřila  jsem se  na  situaci 

posledních  deseti  let,  zohlednila  jsem  ale  i  vývoj  situace  v  čase  a  srovnávám  tak 

současnost s poměry před dvaceti lety během autoritativní vlády krále Hassana II. V 

praktické části problematiku prezentuji šířeji na základě kvalitativní analýzy osobních 

výpovědí marockých novinářů a dostávám se i k otázkám kvality médií nebo vzdělání 

novinářů. Praktická část obsahuje tři případové studie zahraničních novinářů, kterým 

bylo  vykonávání  profese  v  Maroku  aurotiami  znemožněno.  Při  vypracování  jsem 

čerpala  z  osobní  zkušenosti  z  pobytu  v  Maroku.  V závěru  východiska  teoretické  a 

praktické části porovnávám. 

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. Specifically, this thesis is focused on the methods by which 

the Moroccan state restricts journalism and media. The theoretical part is divided into 

three  chapters.  In  the  first,  I  describe  the  historical  and  social  context  of  today’s 

situation. In the second, I cover regulatory legislation as it pertains to journalism and the 

media. In the final chapter, I detail the various restrictions troubling journalists, not just 



from  legislation  but  also  from  financial  pressure  and  government  surveillance  of 

individuals. This paper focuses primarily on journalism conditions in Morocco during 

the past ten years, but 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, 

through a qualitative analysis of the personal testimonies of Moroccan journalists, and I 

take into account the questions of media quality and the education of journalists. The 

practical part includes three case studies of foreign journalists, who have been forbidden 

to  practice  journalism  in  Morocco.  While  writing  this  thesis  I  used  my  personal 

experience  staying  in  Morocco.  In  the  summary  I  compare  conclusions  from  the 

practical and theoretical parts of this paper.
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Úvod

Cílem  bakalářské  práce  je  popsat  současné  podmínky  pro  práci  novinářů  v 

Maroku. Snažila jsem se zjistit, jakým způsobem marocké autority média omezují a jaká 

témata  jsou  z  hlediska  mediálního  pokrývání  nejcitlivější  či  dokonce  naprosto 

zapovězená.  Práce  se  opírá  jak  o  teoretické  podklady,  tak  o  kvalitativní  analýzu 

osobních výpovědí marockých novinářů. 

Teoretická  část  se  skládá  ze  tří  kapitol.  Oproti  tezi  bakalářské  práce  jedna 

přebývá, rozhodla jsem se zařadit do práce i kontext. Podmínky pro novináře jsou totiž 

ovlivňovány i politickou nebo náboženskou situací. V době obecné liberalizace v zemi 

se přirozeně těší relativní svobodě i média a naopak. V první kapitole založené hlavně 

na  odborné  literatuře  proto  věnuji  prostor  i  moderní  historii  země,  sociálně-

demografickým faktům a mediálnímu trhu. V druhé kapitole popisuji regulace médií 

zakotvené v legislativě a vycházím v ní hlavně z marockých zákonů, případně z reportů 

organizací  či  akademiků,  kteří  se  tématu  svobody  médií  věnují.  Třetí  kapitola  má 

ukázat, jak omezování novinářů funguje v praxi. V této části hodně čerpám z informací 

neziskových organizací, které se zaměřují na sledování svobody médií či na ochranu 

lidských práv jako Comittee to Protect Journalists, Amnesty International nebo Human 

Rights Watch.

Pracovala jsem tak často s jinými zdroji než s odbornou literaturou, kterou jsem 

uvedla ve schválené tezi. Téma je totiž velmi dynamické, například dva důležité zákony 

týkající  se  médií  byly  schváleny  v  roce  2016.  Musela  jsem proto  hledat  novější  a 

přesnější zdroje informací než několik let staré knihy. Cenné podklady mi poskytli i 

maročtí novináři, například Ali Anouzla mi věnoval čerstvou publikaci o stavu svobody 

médií  vypracovanou  jeho  organizací  Freedom  Now.  Jelikož  však  tato  organizace 

nezávislých  marockých  novinářů  nezískala  od  vlády  povolení  k  fungování,  její 

publikace nemají ISBN.

Praktickou část jsem založila na osobních rozhovorech s dvanácti marockými 

novináři, které jsem absolvovala během svého pobytu v zemi. Tato kapitola zahrnuje i 

tři případové studie zahraničních novinářů, kterým byl výkon žurnalistické profese v 
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Maroku znemožněn. Vzhledem k malému vzorku respondentů a zároveň použité metodě 

polostrukturovaných rozhovorů a otevřených otázek jsem se rozhodla pro kvalitativní 

analýzu odpovědí. V tezi mezi výzkumnými metodami jmenuji i narativní a tematickou 

analýzu marockých médií, té se ale nakonec pro obsáhlost tématu omezování novinářů 

věnuji  pouze  velmi  okrajově.  V závěru  pak  východiska  teoretické  a  praktické  části 

porovnávám. 
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1. Zasazení tématu do kontextu 

1.1 Stručná moderní historie země

Od roku 1669 vládli Maroku sultáni z dynastie Alawitů, kteří jsou považování za 

přímé potomky proroka Mohameda. Na rozdíl od ostatních států Maghrebu1 si Maroko 

udrželo pozici stabilní islámské monarchie nezávislé na evropských mocnostech až do 

počátku 20. století.2 To se změnilo v roce 1912, kdy se většina marockého území stala 

protektorátem  francouzským  a  jižní  část  země  protektorátem  španělským.  Severní 

přístav  Tangier  získal  jako  mezinárodní  město  zvláštní  statut  nezávislosti.3 Pod 

španělskou správou bylo od 19. století i dodnes sporné území Západní Sahary.4

Boje za znovuzískání nezávislosti začaly záhy, už v roce 1921 vypuklo povstání 

v pohoří Rif trvající až do roku 1925. Francie sice povstání potlačila, partyzánský boj s 

okupanty však zesílil za druhé světové války. V roce 1944 vznikla Strana nezávislosti, v 

arabštině  Al-Istiqlál,5 národovecké  hnutí  sílilo.  Sultána  Mohameda  V.  francouzské 

autority v roce 1953 zatkly a poslaly do exilu. Po ozbrojeném povstání v roce 1955 však 

2. března 1956 Francie uznala plnou suverenitu Maroka. Španělsko následovalo příklad 

Francie 7. dubna 1956 a v říjnu se po ztrátě statutu mezinárodního města připojil  k 

Maroku i Tangier.6 Západní Sahara ale pod správou Španělska zůstala. 

1 Maghreb znamená arabsky “západní.” Jedná se o souhrnné označení pro několik států severní Afriky, 
konkrétně pro Tunisko, Libyi, Mauritánii, Alžírsko, Maroko a sporné území Západní Sahary.
2 BÖWERING, Gerhard, Patricia CRONE a Mahan MIRZA. The Princeton Encyclopedia of Islamic 
Political Thought. 2. New Jersey: Princeton University Press, 2012. ISBN 978-0-691-134840, str. 363.
3 Francii konkrétně připadlo území o rozloze 400 tisíc km2, Španělsku území o rozloze 47 tisíc km2. Na 
rozdělení vlivu v zemích severní Afriky se dohodly na základě několika smluv Francie, Španělsko, Velká 
Británie, Itálie a Německo. (BAHBOUH, Charif. Marocké království. 2. Brandýs nad Labem: Tisk 
Omikron, 2014. ISBN 978-80-86149-96-7, str. 17)
4 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 km2 žije pouze 567 tisíc obyvatel. 
Západní Sahara představuje zdroj fosfátů, místní pobřežní vody jsou plné ryb. Údajně 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. (SHELLEY, Toby. Endgame in the Western Sahara: What´s the future of Africa´s last colony. 
1. Chicago: Zed books, 2004. ISBN 9781842773413, str. 9-12)
5 Al-Istiqlál patří mezi nejmocnější politické strany Maroka dodnes, ačkoliv většinou působí v opozici. To 
se nezměnilo ani v posledních volbách z října 2016, kdy strana se ziskem 46 křesel v 395členném 
parlamentu skončila třetí. (Moroccan king reappoints Abdelilah Bekirane as PM. In: Al Jazeera [online]. 
Al Jazeera Media Network, 2016 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/10/moroccan-king-reappoints-abdelilah-bekirane-pm-
161010182453418.html)
6 BAHBOUH, Charif. Marocké království. 2. Brandýs nad Labem: Tisk Omikron, 2014. ISBN 978-80-
86149-96-7, str. 13-19
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Moci se opět chopil sultán Mohamed V., který hovořil o záměru proměnit zemi v 

konstituční monarchii. 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 

vládu převzal Hassan II.7 Ústava byla schválena v roce 1962. “Ústava z roku 1962 sice 

chránila  některé  prvky  demokracie,  jiné  ale  naprosto  ignorovala.  Přestože  chránila 

demokratický  princip  voleb,  nezaručovala,  že  parlament  bude  složený  ze  zástupců 

zvolených lidmi,”8 popisuje Lise Storm. Jak ale Storm dodává, ústava už garantovala 

základní občanské svobody jako svobodu shromažďování nebo svobodu projevu.

Mezinárodní  lidskoprávní  organizace  kritizovaly  Hassana  II.  za  důsledné 

potírání  opozice,  svobody  tisku  a  obecné  porušování  lidských  práv.9 „Toto  období 

vážného porušování lidských práv, které trvalo od sedmdesátých do devadesátých let, je 

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

centra jako například notoricky známé Derb Moulay Chérif v Casablance zneužívána k 

držení a týrání vězňů, z nichž se pouze pár dočkalo soudu,“10 popisuje Jonathan Smolin. 

Dalším důvodem kritiky mezinárodních organizací se stal postup Hassana II. na 

Západní Sahaře. V roce 1975 pochodovalo více než půl milionu Maročanů přes hranice 

Maroka na Západní Saharu v rámci takzvaného Zeleného pochodu, aby demonstrovali 

územní  nárok  své  země.  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 

anektovalo zbytek rozlohy. Přesto v roce 1976 hnutí Polisario front vyhlásilo Saharskou 

arabskou demokratickou republiku11 s exilovou vládou v Alžírsku. Mezi Marokem a 

7 STORM, Lise. Democratization in Morocco: The political elite and struggles in the post-independence 
state. 10. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-44369-5, str. 13-20
8 STORM, Lise. Democratization in Morocco: The political elite and struggles in the post-independence 
state. 10. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-44369-5, str. 21
9 Například Amnesty International upozorňovala na mučení vězňů. (L'ombre de l'impunité: La torutre au 
Maroc et au Sahara Occidental. In: Amnesty International [online]. Londýn, 2015 [cit. 2017-06-29]. 
Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/001/2015/fr/)
10 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
11 Saharskou arabskou demokratickou republiku uznala jako svého člena Organizace africké jednoty, 
kterou proto Maroko záhy opustilo.( HICKS, Celeste. Why did the African Union readmit Morocco after 
its 33 years in the cold? In: African arguments [online]. African arguments, 2017 [cit. 2017-07-02]. 
Dostupné z: http://africanarguments.org/2017/02/02/how-did-morocco-manage-to-rejoin-the-african-
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Saharskou demokratickou republikou probíhal od roku 1976 ozbrojený konflikt, který v 

roce  1991  ukončil  vpád  jednotek  Organizace  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.12

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

symbolický  počátek  uvolnění  poměrů  a  politické  i  ekonomické  liberalizace 

devadesátých let. “Nejdůležitější dárek, který dal Hassan II. svému synovi v poslední 

dekádě  života,  byl  proces  kontrolované  politické  liberalizace.  Skončily  nejvážnější 

případy  porušování  lidských  práv,  zvýšila  se  úroveň  svobody  tisku  a  otevřel  se 

demokratický prostor pro politické strany, odbory, skupiny bojující za práva žen a další 

projevy  občanské  společnosti,”13 píše  Bruce  Maddy-Weitzman.  V roce  1997  získali 

křeslo  premiéra  socialisté,  kteří  se  do  té  doby  ocitali  v  opozici,  a  začali  volat  po 

demokratizaci a modernizaci země.14

Když v roce 1999 Hassan II. po 38 letech vlády zemřel, moc v zemi převzal jeho 

syn Mohammed VI. “Mohammed VI., neoholený a s krátce zastřiženými vlasy, vypadá 

spíš jako filmová hvězda než jako monarcha. Při  jeho nedávném desetidenním turné na 

severu země se v ulicích shromažďovaly sta tisíce lidí,  aby ho pozdravily,”15 popsal 

atmosféru  Mohammedova  nástupu  na  trůn  Craig  R.Whitney.  Mohammedův  mluvčí 

Hassan  Aourid  prohlásil,  že  král  chce  úzce  spolupracovat  se  socialistickou  vládou 

vedenou bývalým politickým vězněm Abderrahmanem Youssoufim v rámci boje proti 

chudobě.16 Díky své rétorice, v níž kladl důraz na zakládání škol a vytváření pracovních 

union-after-33-years-in-the-cold/)
12 SHELLEY, Toby. Endgame in the Western Sahara: What´s the future of Africa´s last colony. 1. 
Chicago: Zed books, 2004. ISBN 9781842773413, str. 9-12
13 MADDY-WEITZMAN, Bruce. From Hassan to Mohammed: A New Era for Morocco. In: The 
Washington Institute [online]. Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 1999 [cit. 
2017-06-29]. Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/from-hassan-to-
mohammed-a-new-era-for-morocco
14 STORM, Lise. Democratization in Morocco: The political elite and struggles in the post-
independence state. 10. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-44369-5, str. 84
15 WHITNEY, Craig R. Popular New King Has a Goal: A Modern Morocco. The New York Times 
[online]. The New York Times Company, 1999 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/1999/11/12/world/popular-new-king-has-a-goal-a-modern-morocco.html
16 WHITNEY, Craig R. Popular New King Has a Goal: A Modern Morocco. The New York Times 
[online]. The New York Times Company, 1999 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/1999/11/12/world/popular-new-king-has-a-goal-a-modern-morocco.html
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míst pro vesničany, mladé obyvatele měst a hendikepované si vysloužil přezdívku “král 

chudých.”17

Za Mohammeda VI.  země několik zásadních kroků v oblasti  lidských práv a 

zlepšení sociálních podmínek skutečně učinila. V roce 2004 došlo k reformě zákona o 

rodině, který nově přiznal důležitá zásadní práva ženám,18 týž rok byla založena Komise 

pravdy a smíření,19 která měla prošetřit a odškodnit křivdy spáchané režimem za vlády 

Hassana II., nebo o rok později Národní iniciativa pro lidský rozvoj,20 která poskytuje 

zdravotní péči či pracovní rekvalifikaci Maročanům žijícím v extrémní chudobě. 

Na  druhou  stranu  přes  svoji  přezdívku  “král  chudých”  je  Mohamed  VI.  se 

jměním 5,7 miliard dolarů nejbohatším africkým monarchou vůbec. Zisky mu plynou 

především z podílů v soukromě vlastněném holdingu Národní společnost investic, který 

vlastní podíly třeba v největší marocké bance  Attijariwafa nebo v těžební společnosti 

Managem Group.21 S méně než 3,1 dolary na den přitom žije 15,5 procent obyvatel, 

míra  nezaměstnanosti  mezi  mladými  obyvateli  měst  dosáhla  míry  38,8  procent.22 V 

hodnocení míry korupce Transparency International  se Maroko v žebříčku 176 států 

umístilo na 90. příčce a získalo pouhých 37 z maximálních 100 bodů.23 Mohammed VI. 

17 CHARLES, Truehart. `King of the Poor' is Shaking Up Morocco's Ancient Monarchy / Mohammed 
has a big heart -- and a big vision. The Washington Post [online]. The Washington Post, 1999, 3 [cit. 
2017-06-30]. Dostupné z: http://www.sfgate.com/politics/article/King-of-the-Poor-is-Shaking-Up-
Morocco-s-2897232.php
18 Ženám reforma zákona přiznala právo na rozvod nebo právo na péči o dítě. Legální věková hranice pro 
sňatek žen byla zvednuta z patnácti na osmnáct let a se svatbou  již nemusel souhlasit jejich mužský 
opatrovník. (HANAFI, Leila. The implementation of Morocco´s 2004 Family Code Moudawana: Stock-
taking & recommendations [online]. Kodaň, 2013 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://kvinfo.dk/sites/default/files/studymoudawana.pdf. Studie. The Danish Centre for Research and 
Information on Gender, Equality and Diversity, str. 6-9)
19 Rapport final: Vérité, equité et reconciliation. 1. Rabat: Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, 
2009. ISBN 978-9954-1-0007- 2
20 Initiative National pour le Développement Humaine [online]. Rabat, 2004 [cit. 2017-06-30]. Dostupné 
z: http://www.indh.ma/index.php/fr/
21 King Mohammed VI. In: Forbes [online]. Forbes Media, Washington [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/profile/king-mohammed-vi/
22 Poverty has Fallen in the Maghreb, but Inequality Persists. In: The World Bank [online]. Washington: 
The World Bank Group, 2016 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-inequality-
persists
23 Morocco. In: Transparency International [online]. Berlín: Transparency International, 2017 [cit. 2017-
06-30]. Dostupné z: https://www.transparency.org/country/MAR/item/P39
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jako  král  zůstal  světskou  i  náboženskou  autoritou24 se  statutem  nedotknutelnosti 

explicitně zakotveným v ústavě. Kritizovat hlavu státu znamená riskovat vězení.25

Koncentrace ekonomické,  politické a náboženské moci v rukou krále spolu s 

trvajícími represemi vůči hlasitým kritikům režimu a s chudobou zasahující obzvláště 

venkov a mladé vedly ke zformování takzvaného Hnutí 20. února.26

Hnutí 20. února se inspirovalo lidovými demonstracemi v Tunisu proti vládnoucí 

garnituře započatými v prosinci 2010, které se rychle šířily do dalších arabských států. 

Vlna protestů souhrnně označovaná jako Arabské jaro vedla ve většině zemí k radikální 

změně,  svržení  vládce  a  alespoň  dočasnému  politickému  chaosu.27 Požadavky 

marockého  hnutí  však  stejně  jako  průběh  demonstrací  nebyly  tak  radikální  jako  v 

ostatních zemích. Demonstranti nežádali svržení monarchie. Volali po reformě ústavy, 

která  by  zajistila  rovnovážné  rozložení  moci,  rozpuštění  současného  parlamentu, 

upevnění právního státu, skoncování s korupcí, dodržování lidských práv, nezávislém 

soudnictví, propuštění všech politických vězňů a uznání berberského jazyka Tamazight28 

jako oficiálního.29 

Hnutí 20. února vedli převážné mladí lidé a aktivisté, částečně se na něm podíleli 

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 

24 Podle ústavy je král Amír al-Muminín, tedy vůdce věřících, jeho pozici umocňuje údajné příbuzenství 
s prorokem Mohamedem. (BROUWER, Lenie a Edien BARTELS. Arab Spring in Morocco: social 
media and the 20 February movement [online]. Amsterdam, 2014 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 
http://www.afrikafocus.eu/file/70. VU University, str. 12)
25 BROUWER, Lenie a Edien BARTELS. Arab Spring in Morocco: social media and the 20 February 
movement [online]. Amsterdam, 2014 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: http://www.afrikafocus.eu/file/70. 
VU University
26 RADI, Abdelaziz. Protests, Movements and Social Media: Morocco´s 20 February [online]. 
Marrakech, 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=Protests
%2C+Movements+and+Social+Media%3A+Morocco%C2%B4s+20+February&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Oa1XWYayJ42BX-7zhLgJ. Quadi Ayyad University, str. 2
27 Například v Egyptě byl po třiceti letech svržen autoritářský vládce Husní Mubarak, v Libyi připravila 
revoluce o moc téměř šedesát let vládnoucího Muammara Kaddáfího. (NĚMEC, Jan. Arabské jaro - 
komparace příčin, průběhu a výsledků převratů v Egyptě a Libyi [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-01]. 
Dostupné z: https://vskp.vse.cz/56332. Vysoká škola ekonomická)
28 Berbeři jsou původními obyvateli Maroka, kteří v současnosti obývají převážně sever země, obzvláště 
pohoří Rif.
29 GERMAIN, Valentin. Le printemps arabe au Maroc. Les clés du Moyen Orient [online]. 2013 [cit. 
2017-07-01]. Dostupné z: http://www.lesclesdumoyenorient.com/le-printemps-arabe-au-maroc.html
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hovoří  o  králi“  a  „Svoboda a  demokracie  teď.“30 V lednu 2011 se  první  přívrženci 

demokratizace Maroka vydali před tuniskou ambasádu v Rabatu vyjádřit dění v Tunisku 

podporu.  Pár  dní  nato  skupina  aktivistů  oznámila  konání  celonárodních  protestů 

naplánovaných na 20. února. Oznámení spustilo vlnu antipropagandy na internetu a v 

provládním  tisku,  protestující  byli  označováni  jako  odpadlíci,  homosexuálové  a 

přívrženci  separatistů  ze  Západní  Sahary.  Hnutí  následně  zveřejnilo  svůj  zakládací 

dokument,  jenž  obsahoval  výše  jmenované  požadavky.  Protesty  se  pak  pravidelně 

konaly každou neděli v několika marockých městech.31

Mohammed VI.  9. března oznámil přípravu ústavních reforem. To aktivistům 

nestačilo  a protesty se rozšířily do více než sta měst  v zemi.  V dubnu vláda slíbila 

zvýšení platů státním zaměstnancům a pracovní místa absolventům. Zároveň od konce 

března uvnitř  hnutí  docházelo k rozkolům, obzvláště příslušníci  politické levice byli 

obviňováni  ze  zneužívání  hnutí  k  prosazení  vlastní  politické  agendy.32 Demonstrace 

konané  29.  května  policie  potlačila,  protože  nebyly  oficiálně  povolené,  obzvláště 

brutální byly policejní zásahy v Casablance.33

Král 17. června zveřejnil návrh nové ústavy, která měla především přenést více 

moci34 z krále na vládu. Lidové referendum k jejímu schválení se konalo 1. července, 

30 RADI, Abdelaziz. Protests, Movements and Social Media: Morocco´s 20 February [online]. 
Marrakech, 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=Protests
%2C+Movements+and+Social+Media%3A+Morocco%C2%B4s+20+February&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Oa1XWYayJ42BX-7zhLgJ, str. 3-4, Quadi Ayyad University, str. 
5- 6 BALLERIA, Marina, Why Now and What's Next: The February 20th Movement’s Challenge to the 
State (2011).Independent StudyProject (ISP) Collection.Paper 1003, str. 16
31 RACHIDI, Ilhem. Inside the movement: what is left of Morocco’s February 20? Middle East Eye 
[online]. 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/what-left-
morocco-s-february-20-movement-857852436
32 RACHIDI, Ilhem. Inside the movement: what is left of Morocco’s February 20? Middle East Eye 
[online]. 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/what-left-
morocco-s-february-20-movement-857852436
33 Protesty jsou v Maroku legální pouze, pokud jsou dopředu nahlášené a povolené. Aktivisté akce 
zpočátku nahlašovali, jak ale protesty gradovaly, přestali o autorizaci demonstrací usilovat. Zásah  policie 
v Casablance natočil jeden přihlížející na video, které ukazuje, jak těžkooděnci mlátí desítky lidí včetně 
žen a dětí. (Escalating repression by Moroccan forces captured on video. In: The Observers [online]. 2011 
[cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://observers.france24.com/en/20110531-escalating-repression-forces-
captured-video)
34 Král nově nemůže jmenovat premiérem , koho chce, ale musí respektovat výsledky voleb. Právě 
premiér má od roku 2011 vést zasedání vlády, král se má účastnit pouze těch zasedání, kde se 
projednávají bezpečnostní opatření či strategická rozhodnutí. Premiér může jmenovat vládní úředníky a 
rozpustit Parlament, tato práva dříve příslušela pouze králi. Posílila role Parlamentu jako kontrolního 
orgánu dohlížejícího na činnost vlády a premiéra i jako zákonodárného orgánu. (Draft Text of the 
Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: HeinOnline World Constitutions 
Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432)



11

nové ústavě v něm vyjádřilo podporu 98,5 procent voličů.35 Tamazight se stal druhým 

oficiálním jazykem. Protesty pokračovaly do září, počet účastníků ale rapidně klesal. 

Hnutí  20.  února  se  postupně  měnilo  v  neaktivní  opozicí,  jejíž  členové  v  průběhu 

následujících let čelili výslechům a věznění.36

Hnutí existuje doposud a každoročně se konají výroční protesty aktivistů, podle 

kterých  reforma  ústavy  v  Maroku  požadované  změny  a  demokratizaci  nepřinesla.37 

Poslední parlamentní volby se konaly v říjnu 2016, králem pověřený předseda vítězné 

umírněně islamistické  Strany rozvoje  a  spravedlnosti  Abdelilah  Benkirane ale  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  opět  vládu.38 V  současnosti  se  v  Maroku  demonstruje  na  severu  země, 

impulsem se stala smrt rybáře z listopadu 2016, který odmítl dát policistovi úplatek.39 

Na  konci  května  policie  zatkla  nejméně  71 lidí,  alespoň  33 z  nich  čelí  obvinění  z 

napadení či urážky veřejného činitele. Zadržen byl i vůdce protestů Nasser Zefzafi.40

35 Volební účast přesáhla 70 procent, což představuje jedno z nejvyšších čísel v historii země. (Morocco 
approves constitutional reforms. In: CNN [online]. Turner Broadcasting System, 2011 [cit. 2017-07-02]. 
Dostupné z: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/01/morocco.vote.reforms/index.html) 
Například v roce 2016 přišlo k urnám v rámci parlamentních voleb pouhých 10 procent oprávněných 
voličů. (EL AMRAOUI, Ahmed. Moroccan elections: Disappointing voter turnout. In: Al Jazeera 
[online]. Al Jazeera Media Network, 2016 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/10/moroccan-elections-disappointing-voter-turnout-
161007140007092.html)
36 V dubnu 2014 bylo uvězněno 11 členů hnutí, a to za nezákonné shromáždění poté, co se zúčastnili 
pochodu odborů. O měsíc později zatkli za píseň kritizující režim dalšího člena hnutí, rapera Alhaqed. 
(FAKIM, Nora a Nouri VERGHESE. Where are Morocco's revolutionary activists? In: Al Jazeera 
[online]. Al Jazeera Media Network, 2014 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/where-are-morocco-revolutionary-activists-
20147211312638844.html) Stejně tak se v hnutí angažovalo pět žurnalistů stíhaných od listopadu 2015, 
jejichž případu se budu více věnovat ve třetí kapitole.
37 RACHIDI, Ilhem. Inside the movement: what is left of Morocco’s February 20? Middle East Eye 
[online]. 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/what-left-
morocco-s-february-20-movement-857852436
38 STITOU, Imad. Morocco finally gets new government, but at what cost? In: Al-Monitor [online]. Al-
Monitor, 2017 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/04/morocco-government-islamist-party-majority.html
39 Rybář se provinil lovem mečouna mimo povolenou sezónu. Policista proto požadoval úplatek, úlovek 
mu zabavil a hodil do kontejneru. Rybář úplatek zaplatit odmítnul a skočil do kontejneru pro mečouna. V 
kontejneru zemřel rozdrcen kamionovým kompaktorem. Protestující věří, že kamionový kompaktor 
úmyslně spustil policista. (Morocco protests after fisherman crushed to death in a garbage truck. In: The 
Guardian [online]. Londýn: Guardian News and Media, 2016 [cit. 2017-07-30]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/31/morocco-protests-after-fisherman-crushed-to-death-in-a-
garbage-truck)
40 Morocco: Rif protesters punished with wave of mass arrests. In: Amnesty International [online]. 
Londýn: Amnesty International, 2017 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/morocco-rif-protesters-punished-with-wave-of-mass-
arrests/

http://www.aljazeera.com/video/news/2017/03/moroccos-king-dismisses-prime-minister-abdelilah-benkirane-170317122951169.html
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Referendum ohledně Západní Sahary se dosud nekonalo. Většinu území nadále 

spravuje administrativně Maroko, hnutí Polisario Front ovládá přibližně pětinu rozlohy. 

V Alžírsku se nenachází jen exilová vláda Saharské arabské demokratické republiky, ale 

i  uprchlické  tábory  pro  Západosahařany.41 Mezinárodní  organizace  jako  Amnesty 

International  nebo Human Rights  Watch  upozorňují  na  porušování  lidských práv na 

Západní Sahaře obzvláště ze strany marockých autorit, a to hlavně vůči novinářům a 

aktivistům.42 Podle Organizace spojených národů je Západní Sahara nesamosprávnou 

jednotkou,  neuznává  tedy  ani  suverenitu  Maroka  ani  suverenitu  Polisario  Front.43 

Suverenitu Saharské arabské demokratické republiky uznalo 59 států převážně z Afriky, 

Latinské Ameriky a Asie jako Jihoafrická republika, Mexiko nebo Vietnam.44

1.2 Sociálně-demografický kontext

V roce 2016 žilo v Maroku 33,6 milionu obyvatel, z toho 60,2 procent obyvatel 

ve městech.45 V 99,5 procentech46 jsou obyvatelé marocké národnosti, z 99 procent jde o 

etnické Araby či Berbery.47 Státním náboženstvím je islám, oficiálně se k němu hlásí 99 

procent  občanů,  téměř  všichni  k  sunnitské  doktríně,  v  zemi  však  žije  i  židovská  a 

41 Právě prokázaná podpora hnutí Polisario Front ze strany Alžírska je hlavní příčinou vleklých 
diplomatických sporů mezi oběma zeměmi. (JOFFE, George. Sealed borders and closed minds between 
Morocco and Algeria. In: The New Arab [online]. 2015 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/5/8/sealed-borders-and-closed-minds-between-
morocco-and-algeria)
42 UN must monitor human rights in Western Sahara and Sahrawi refugee camps. In: Amnesty 
International [online]. Londýn: Amnesty International, 2016 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/un-must-monitor-human-rights-in-western-sahara-and-
sahrawi-refugee-camps/, Morocco and Western Sahara: Events of 2016. In: Human Rights Watch [online]. 
New York: Human Rights Watch, 2017 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: https://www.hrw.org/world-
report/2017/country-chapters/morocco/western-sahara
43 Western Sahara Basic. In: United Nations News Centre [online]. New York: United Nations, 2017 [cit. 
2017-07-02]. Dostupné z: http://www.un.org/en/decolonization/pdf/Western%20Sahara
%202015%20profile_15Dec2015.pdf
44 Countries That Recognize the Sahrawi Arab Democratic Republic. In: Wide angle [online]. Thirteen, 
2004 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/sahara-marathon-
countries-that-recognize-the-sahrawi-arab-democratic-republic/1052/
45 Morocco Demographics Profile 2016. In: Index Mundi [online]. Index Mundi, 2016 [cit. 2017-07-03]. 
Dostupné z: http://www.indexmundi.com/morocco/demographics_profile.html
46 Maroko. In: Ministerstvo zahraničních věcí [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí [cit. 2017-
07-03]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/index.html
47 Morocco Demographics Profile 2016. In: Index Mundi [online]. Index Mundi, 2016 [cit. 2017-07-03]. 
Dostupné z: http://www.indexmundi.com/morocco/demographics_profile.html
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křesťanská menšina.48 Míra nezaměstnanosti činí 10,7 procent,49 mezi mladou městskou 

populací však až 40 procent.50 Úředním jazykem je arabština a berberština. Hovorovou 

řečí obyvatel je ale darija neboli marocká arabština. Běžně, a to i v úředním styku nebo 

na  školách,  se  používá  také  francouzština.  Přibližně  5  milionů  Maročanů  žije  v 

zahraničí, z toho více než osmdesát procent v Evropě.51

Gramotných je asi 68,5 procent obyvatel. Číst a psát umí 78,6 procent mužů, 

zatímco z  žen  je  gramotných  pouze  58,8  procent.52 Znatelný  rozdíl  panuje  v  tomto 

ohledu  i  mezi  venkovem,  kde  je  gramotných  58,6  procent  lidí,  a  městy,  kde  je 

gramotných  77,8  procent  lidí.53 Podle  posledních  statistik  organizace  UNESCO  11 

procent dětí mezi 6 a 11 lety vůbec nechodí do školy. Střední školu nenavštěvuje 41 

procent  adolescentů  mezi  12  a  17  lety.  Nejčastěji  je  vzdělání  odepřeno  dívkám  a 

chudým.54

V přepočtu na obyvatele  je  v  Maroku velmi nízký souhrnný prodaný náklad 

tištěných médií, 10 kopií novin připadá na 1000 obyvatel, arabský průměr je přitom 55 

kopií  na 1000 obyvatel.55 Počítač se  nachází  v 55 procentech domácností,  přístup k 

internetu má 66,5 procent domácností. Internet používá 57,6 procent obyvatel.56

48 Židovská komunita v minulosti čítala okolo 300 tisíc osob, většina jich ale po 2. světové válce zemi 
opustila. V současnosti žije v zemi přibližně 5 tisíc Židů. (Maroko. In: Ministerstvo zahraničních věcí 
[online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/index.html)
49 Morocco Unemployment Rate. In: Trading Economics [online]. Trading Economics, 2017 [cit. 2017-
07-03]. Dostupné z: https://tradingeconomics.com/morocco/unemployment-rate
50 Poverty has Fallen in the Maghreb, but Inequality Persists. In: The World Bank [online]. Washington: 
The World Bank Group, 2016 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-maghreb-but-inequality-
persists
51 CHALFAOUAT, Abderrahim. Moroccans living abroad: revenues and challenges. In: Middle East 
Monitor [online]. Londýn: The Middle East Monitor, 2014 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: 
https://www.middleeastmonitor.com/20140818-moroccans-living-abroad-revenues-and-challenges/
52 Morocco Literacy. In: Index Mundi [online]. Index Mundi, 2016 [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
http://www.indexmundi.com/morocco/literacy.html
53 HEMIDACH, Amjad. Illiteracy Rate in Morocco Decreases to 32 Percent. In: Morocco World News 
[online]. Rabat: Morocco World News, 2015 [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2015/10/170473/illiteracy-rate-in-morocco-decreases-to-32-
percent/
54 Morocco: National Education Profile 2014 Update. In: Education Policy Data Center [online]. 
Washington: Education Policy Data Center, 2014 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: 
https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Morocco.pdf
55 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. 10
56 Internet Users. In: Real Statistics Project [online]. Londýn: Internet Live Stats, 2016 [cit. 2017-07-03]. 
Dostupné z: http://www.internetlivestats.com/internet-users/morocco/
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Král  i  monarchie  se  obecně  těší  veřejné  podpoře  -  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 zabavila všechny výtisky TelQuelu i jeho arabofonní mutace Nichan, a to přesto, že 91 

procent dotázaných ohodnotilo vládu krále jako pozitivní.57 

„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,”58 tvrdil  mi například šéf reportážního oddělení televize Medi1 TV 

Brahim Benjelloun.

Přestože v Maroku nadále platí zákony z velké části založené na náboženství,59 

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

ani ilegálnost nemanželského sexu. To částečně ovlivňuje blízkost Evropy a dlouholetá 

přítomnost cizinců v zemi. V 60. letech si zemi oblíbila například americká beatnická 

generace, v zemi žil Paul Bowles nebo William Burroughs. Oficiálně ilegálního statutu 

aktivit, které jsou v rozporu s vírou, využívají autority proti nepohodlným lidem včetně 

novinářů,  karikaturista  Khalid  Gueddar  měl  problémy kvůli  údajné  veřejné  opilosti, 

novinář Hicham Mansouri si odseděl deset měsíců ve vězení za údajný sex se vdanou 

ženou.60

Obzvláště na vesnicích, kde žije 40 procent obyvatelstva, se ale tradice a tradiční 

způsob  myšlení  a  života  drží.  “Když  v  článku  zkritizujeme  náboženství,  je  to 

57 JACOBSEN, Jax. Moroccan newsweeklies confiscated over royal poll. In: Comittee to Protect 
Journalists [online]. New York: Comittee to Protect Journalists, 2009 [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
https://cpj.org/blog/2009/08/moroccan-newsweeklies-confiscated-over-royal-poll.php
58 Citace získaná při autentickém rozhovoru s vedoucím reportáží v Medi1 TV Brahimem Benjellounem, 
Tangier, listopad 2016
59 Podle článku 489 trestního zákoníku je ilegální homosexuální chování, za něj může být “pachatel” 
potrestán šesti měsíci až třemi roky vězení, článek 490 zase zakazuje pod hrozbou jednoměsíčního až 
jednoletého vězení nemanželský sex. (Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 
JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 1962)
60 K případu Khalida Gueddara i Hichama Mansouriho se vrátím v dalších kapitolách.
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společnost, která nám začne psát výhrůžky, ne král,”61 vysvětlil mi šéfredaktor časopisu 

TelQuel Mehdi Michbal.

1.3 Mediální kontext

1.3.1 Televize v Maroku

 V Maroku funguje 15 televizních stanic, které využívají vysílání přes satelit,62 7 

z nich provozuje státem vlastněná Národní společnost rádiového a televizního vysílání 

(SNRT).63  SNRT provozuje  i  jeden terestricky šířený kanál,  a  to  na  vysílání  filmů 

zaměřenou  Aflam  TV.64 Díky  digitálnímu  vysílání  mohou  Maročané  sledovat  i 

zahraniční  kanály jako France24 nebo BBC.65 Zatímco noviny čtou Maročané málo, 

televize  má  poměrně  vysokou  sledovanost.  Mezi  27.  květnem a  25.  červnem 2017 

sledovalo televizi v hlavním vysílacím čase, tedy mezi půl osmou a půl desátou večer, 

průměrně přes deset milionů diváků. Jeden divák strávil sledováním televize průměrně 4 

hodiny a 51 minut. Nejsledovanějším kanálem je 2M, ten v daném období sledovalo 

průměrně 49 procent diváků, v hlavním vysílacím čase dokonce 65 procent diváků.66

Stanice  2M  vznikla  jako  jedna  z  prvních  soukromých  televizních  stanic  v 

arabském světě v roce 1989. Do té doby v Maroku vysílala pouze státem vlastněná 

stanice Al Oula. V roce 1994 ale televize 2M utrpěla výrazné finanční ztráty v důsledku 

nárůstu bezplatné konkurence a údajně to bylo důvodem, proč v roce 1996 přešla pod 

stát.67 Zákon o audiovizuální komunikaci z roku 2004 ukládá kanálu 2M a druhému 

61 Citace získaná při autentickém rozhovoru s šéfredaktorem týdeníku TelQuel Mehdim Michbalem, 
Casablanca, únor 2017
62 Télévision marocaine par satellite. In: SatExpat [online]. 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
http://www.satexpat.com/pays/maroc
63 Nos Chaînes. In: Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision [online]. Rabat: Société 
Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
http://www.snrt.ma/nos_chaines_presentation.php
64 La Télévision Numérique Terrestre. In: Société nationale de radiodiffusion et de télévision [online]. 
Rabat: SNRT [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://www.snrt.ma/tnt.php
65 Chaînes. In: Maroc Telecom [online]. Casablanca: Maroc Telecom [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://tvadsl.iam.ma/Chaines.aspx Chaînes. In: Maroc Telecom [online]. Casablanca: Maroc Telecom [cit. 
2017-07-28]. Dostupné z: http://tvadsl.iam.ma/Chaines.aspx
66 Chiffres cles de l'audience TV. In: Centre Professionel d'Audiometrie [online]. Rabat: Centre 
Professionel d'Audiometrie, Marocmetrie, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Laudience%20de%20la%20tlvision%20du%20mois%20Ramadan
%202017%20VF.pdf
67  L’histoire secrète de 2M Maroc. In: TelQuel [online]. Casablanca: Devocean, 2009 [cit. 2017-07-28]. 
Dostupné z: http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-117742.html
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nejsledovanějšímu a zároveň nejstaršímu kanálu Al Oula68 roli veřejnoprávního média.69 

Obě ale financuje stát a na obsazování nejdůležitějších postů v nich má přímý vliv král 

spolu s vládou.70 V evropském kontextu tak na ně nahlížíme jako na média státní. To 

dokazuje i skutečnost, že o 2M a Al Oula píše automaticky jako o televizích státních 

britský, americký nebo francouzský tisk.71

Obě stanice jsou zároveň kritizovány jako platformy, které Maroko vykreslují 

jednostranně  a  dávají  prostor  hlavně  aktivitám krále.  „Na produkci  veřejnoprávních 

médií  nahlíží  podezíravě  politici,  veřejnost  i  samotní  žurnalisté,“72 píše  Mohammed 

Ibahrine.  Jako příklad uvádí vysílání ze 7. července 2005, kdy došlo k teroristickému 

útoku v Londýně. Ve vysílání stanice Al Oula však byla hlavní zprávou dne večeře krále 

Mohammeda VI. s katarským princem.

Dále  podle  kritiků  obě  stanice  slouží  hlavně  elitám a  problematiku  chudých 

obyvatel  či  menšin  přehlížejí  nebo dokonce misinterpretují.  „Marocké veřejnoprávní 

stanice nedodržují  své povinnosti promlouvat ke všem vrstvám marocké společnosti, 

zůstat  stranou  od  vládních  zájmů  a  pečovat  o  národní  identitu.  Obě  veřejnoprávní 

stanice denně vytvářejí nedemokratický sociální řád tím, že se chovají jako média elit a 

zužují možnosti participace neprivilegovaných a chudých vrstev marocké společnosti. 

Uspokojováním vkusu elit  a měšťanů porušují závazek vlády používat veřejnoprávní 

televizi k účelu rozvoje,“73 píše Bouziane Zaid. Diskriminace se podle Zaida a Ibahrina 

promítá i do jazykové roviny, protože obě stanice vysílají hlavně v moderní arabštině. 

Lingvistický nedostatek veřejnoprávních médií dohání Tamazight TV, na níž se mluví 

berbersky. 

68 Al Oulu mezi 27. květnem a 25. červnem sledovalo 6,9 procent diváků, v hlavním vysílacím čase 7,5 
procent diváků. (Chiffres cles de l'audience TV. In: Centre Professionel d'Audiometrie [online]. Rabat: 
Centre Professionel d'Audiometrie, Marocmetrie, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Laudience%20de%20la%20tlvision%20du%20mois%20Ramadan
%202017%20VF.pdf)
69 K povinnostem takzvaných veřejnoprávních médií se vrátím v následující kapitole.
70 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 22
71 O stanici 2M se hodně psalo v zahraničních médiích například v roce 2016. Tehdy totiž televize 
odvysílala video, které ženám radilo, jak skrýt pod make-upem modřiny na obličeji, tedy de facto důkaz 
domácího násilí. Média jako Huffington Post, Washington Post nebo The Independent tehdy popisovaly 
2M výhradně jako státní kanál. (Moroccan state TV shows women how to conceal evidence of domestic 
violence with make-up. In: The Independent [online]. Londýn: Independent Digital News & Media, 2016 
[cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/world/africa/morocco-tv-how-to-hide-
domestic-violence-with-makeup-sparks-outrage-a7442396.html)
72 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 37
73 ZAID, Bouziane. Public service television policy and national development in Morocco. Tampa, 2009, 
str. 213
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Do  roku  2002  spadal  audiovizuální  sektor  výhradně  pod  stát.  V  roce  2002 

vznikl  Vysoký  úřad  audiovizuální  komunikace  (HACA),74 který  měl  začít  vydávat 

licence  i  soukromým  televizním  a  rádiovým  stanicím.  Vysoký  úřad  audiovizuální 

komunikace od roku 2006 spustil dvě výzvy k zakládání soukromých televizních stanic. 

Dosud však v rámci nich udělil pouze dvě licence. V roce 2006 získala první licenci 

stanice Medi1 TV75 a až v roce 2017 získal druhou licenci Rachid Niny76 pro spuštění 

stanice Télé Maroc.77

Průzkum společnosti Marocmétrie, která v zemi měří sledovanost jednotlivých 

kanálů z roku 2016, prokázal rostoucí popularitu zahraničních televizních stanic, oblibě 

se těší například panarabská stanice Al Jazeera nebo hudební stanice Bzaf TV.78

1.3.2 Radia v Maroku

Stejně jako v případě televizí  má udělování licencí rádiím na starosti Vysoký 

úřad  audiovizuální  komunikace.  Zatímco televizím se  úřad  vydávat  licence  zdráhal, 

soukromé rádiové stanice začaly v Maroku po roce 2004 skutečně vznikat. Zatímco v 

roce 2004 fungovalo v zemi 6 rádiových stanic, v roce 2008 už provozovalo vysílání 24 

rádiových stanic,  z toho 18 stanic soukromých.79 Z těchto stanic 16 vysílalo celoplošně, 

v 8 případech se jednalo o regionální rádia.80 Ty začaly sklízet úspěch díky inovačním 

formátům. 

74 Nezávislost audiovizuálního sektoru bývá kritizována kvůli vlivu krále na volbu členů Vysokého 
audiovizuálního úřadu. Tomu se budu více věnovat v následující kapitole.
75 O licenci k soukromému televiznímu vysílání v roce 2006 přitom žádalo sedm zájemců. Medi1 TV 
zřejmě k úspěchu napomohla tradice a oblíbenost soukromého Radia Medi1. (SAKR, Naomi. Arab 
Television Today. 10. Londýn: I.B.Tauris, 2007. ISBN 1845115635)
76 V minulosti vězněný autor populárních sloupků deníku Al Massae, jehož případu se budu více věnovat 
v další kapitole.
77 LAILY, Kaoutar. Télé Maroc: Rachid Niny promet une chaîne "sans tabous". In: Huffpost 
Maroc [online]. The Huffington Post International, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/22/tele-maroc-rachid-niny-nouvelle-chaine_n_16748878.html
78 CHAIBI, Mehdi. Au Maroc, les chaînes de télévision privées n'ont pas droit de cité. In: Huffpost 
Maroc [online]. The Huffington Post International, 2016 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/13/teles-privees-maroc_n_8967334.html
79 V roce 2006 obdržel Vysoký úřad audiovizuální komunikace dohromady 49 žádostí o licenci pro 
soukromou rádiovou stanici. ( SAKR, Naomi. Arab Television Today. 10. Londýn: I.B.Tauris, 2007. ISBN 
1845115635)
80 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 19
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„Nové  rádiové  stanice  oživily  vysílání  hlavně  díky  živým  debatám  a 

zpravodajským pořadům. Představily hybnou sílu a prostor k vytvoření národní diskuse 

o  nejrůznějších  společenských,  vzdělávacích  a  zdravotních  tématech.  Na  rozdíl  od 

televize  se  zpravodajské  pořady  komerčních  rádii  zaměřují  na  lokální,  regionální  a 

tuzemské události.  Je  ale  důležité  poznamenat,  že  mnoho  zásadních  témat  -  hlavně 

politických - probíráno stále není,”81 popisuje Mohammed Ibahrine.

Radiové  stanice  předběhly  televizi,  i  co  se  týče  jazykového  přizpůsobení  se 

publiku.  Regionální  rádia  totiž  začala  ve  vysílání  používat  směs  darijy  a  hovorové 

arabštiny,82 stanice MFM dokonce v roce 2016 spustila program Al Moqawil kompletně 

v darije.83

V současnosti v Maroku působí 27 AM stanic, 25 FM stanic a 6 krátkovlnných 

rádiových stanic.84 Podle posledního průzkumu Mezioborového centra měření rádiové 

poslechovosti  realizovaného  prvního čtvrtletí  2017 se  největší  oblibě  Maročanů  těší 

hudební stanice MFM, kterou poslouchá 12,5 procenta rádiových posluchačů. Téměř 

stejný počet lidí,  tedy 12,29 procenta posluchačů, si pouští bilinguální Radio Medi1, 

které  se  ve  svém  zpravodajství  zaměřuje  na  dění  v  celém  Maghrebu,  podobnou 

poslechovost  má  i  Radio  Med.85 Do  první  trojice  se  tak  neprobojovala  předchozí 

jednička,  náboženská stanice Mohammed VI.  du coran,  kterou v posledním čtvrtletí 

roku  2016  ladilo  14,5  procent  posluchačů.86 Podle  Mezioborového  centra  měření 

rádiové poslechovosti si v Maroku zapne rádio každý den přes 15 milionů lidí,  tedy 

přibližně polovina obyvatel.87

81 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 20
82 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 20
83 BELMEKKI, Lamia. Al Mokawil : MFM radio tend le micro aux entrepreneurs. In: Challenge[online]. 
Casablanca: Challenge, 2016 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://www.challenge.ma/al-mokawil-mfm-
radio-tend-le-micro-aux-entrepreneurs-64996/
84 Liste des radios au Maroc. In: Maghreb Radio [online]. Maghreb Radio, 2017 [cit. 2017-07-06]. 
Dostupné z: http://www.maghreb-radio.com/liste-radio-maroc
85 20ème vague du CIRAD : MFM toujours la 1ère radio généraliste du Maroc. In: Media Marketing  
[online]. Casablanca: Le Cénacle, 2017 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.mediamarketing.ma/article/FHHDFAB/20aeme_vague_du_cirad__mfm_toujours_la_1aere_ra
dio_gaenaeraliste_du_maroc.html
86 Radiométrie : Les tops et les flops. In: Les Eco [online]. Casablanca: Éco, 2016 [cit. 2017-07-28]. 
Dostupné z: http://www.leseco.ma/medias/54098-radiometrie-les-tops-et-les-flops.html
87 IRAQI, Fahd. 15,4 millions de Marocains écoutent chaque jour la radio. In: Le 360 [online]. 
Casablanca: Web News, 2015 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://fr.le360.ma/medias/154-millions-de-
marocains-ecoutent-chaque-jour-la-radio-34655
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1.3.3 Tištěná média v Maroku

Jak  jsem  zmínila  v  sociálně-demografickém  kontextu,  prodaný  náklad 

marockých deníků je v porovnání s arabským regionem velmi nízký a vlivem internetu 

stále klesá. V 33milionové zemi překročil poprvé hranici 100 tisíce prodaných výtisků 

deník Al Massae. Zatímco v roce 2010 však souhrnný prodaný náklad deníku Al Massae 

představoval  101  tisíc,88 v  roce  2015  už  prodával  pouze  47  tisíc  výtisků.89 Pět 

nejprodávanějších marockých deníků obsahuje spolu s  údaji  o prodaném souhrnném 

nákladu následující tabulka.

Deník Souhrnný prodaný náklad

1. Al Massae 47 453

2. Al Akhbar 45 240

3. Le Matin du Sahara et Maghreb 20 092

4. L'Economiste
16 162

5. Akhbar Al Youm Al Maghribia 15 651

Zdroj:  Chiffres:  Presse  payante.  In:  Organisme  de  justification  de  la  diffusion [online].  
Casablanca: Organisme de justification de la diffusion, 2016 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z:  
http://www.ojd.ma/Chiffres/(category)/payante

Úspěch deníku Al Massae bývá přičítán novinářovi Rachidovi Ninymu a jeho 

sloupkům. Rachid Niny v nich používal mix arabštiny a marockého nářečí darija, čímž 

se dostal blíž ke čtenářům.90 Ostrým jazykem kritizoval korupci, jeho terčem se stali i 

aktivisté  nebo homosexuálové.  Paradoxně právě aktivisté  se za něho postavili,  když 

Ninyho v roce 2011 odsoudil soud k ročnímu odnětí svobody.91

88 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 27
89 Chiffres: Presse payante. In: Organisme de justification de la diffusion [online]. Casablanca: 
Organisme de justification de la diffusion, 2016 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.ojd.ma/Chiffres/(category)/payante
90 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 27
91 LALAMI, Laila. Journalist Rachid Nini Jailed in Morocco. In: Newsweek [online]. New York: 
Newsweek, 2011 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://www.newsweek.com/journalist-rachid-nini-jailed-
morocco-67985
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Rachid Niny se po návratu z vězení v roce 2012 rozhodl z novin Al Massae 

odejít,  což  může být  jednou z  příčin  obrovského poklesu prodaného nákladu těchto 

novin. Následně založil druhý nejprodávanější deník Al Akhbar. Třetí nejprodávanější a 

zároveň nejstarší marocký deník Le Matin du Sahara et Maghreb se vyznačuje silně 

provládním  tónem92 a  na  rozdíl  od  předešlých  dvou  je  psán  francouzsky  stejně 

ekonomický deník L'Economiste.  Poslední deník z nejprodávanější  pětice Akhbar Al 

Youm Al Maghribia založil v minulosti perzekvovaný Taoufik Bouachrine.93 Oficiálními 

orgány, skrz něž král a vláda informuje společnost o svých rozhodnutích, jsou státní 

tisková agentura Maghreb Arabe Presse a deník Al-Anbaa.94

V roce 2014 ministerstvo komunikace 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,“95 komentuje údaj Abdelfettah Benchenna. 

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

důvodu jazykového, ale i kvůli své tradičně propalestinské redakční politice.96 Zakoupit 

lze  v  Maroku  Le  Figaro,  Le  Monde,  Le  Monde  diplomatique  nebo  Libération,  k 

dispozici jsou i španělská média jako El País nebo El Mundo. Zahraniční média ale také 

podléhají vlivu režimu. Vydání francouzského deníku Libération z 30. srpna 2016, v 

němž  se  psalo  o  věznění  a  mučení  aktivistky  za  osamostatnění  Západní  Sahary,  v 

Maroku  k  dostání  nebylo.97 V  lednu  2015  po  teroristickém  útoku  v  redakci 

francouzského  satirického  časopis  Charlie  Hebdo  byl  blokován  prodej  obvykle 

dostupných  zahraničních  novin,  které  zveřejnily  slavnou  karikaturu  proroka 

Mohammeda z časopisu Charlie Hebdo.98

92 Provládní je celé vydavatelství Maroc Soir Group, někteří deník Le Matin du Sahara et Maghreb 
označují za oficiální orgán paláce. (Les principaux journaux du Maroc. In: Zamane [online]. Zamane, 
2014 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://zamane.ma/fr/la-saga-de-la-presse-marocaine-34/)
93 K jeho případu se vrátím v třetí kapitole.
94 Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 6
95 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
96 Morocco: Press, Media, TV, Radio, Newspapers. In: Press Reference [online]. Advameg [cit. 2017-07-
08]. Dostupné z: http://www.pressreference.com/Ma-No/Morocco.html
97 Libération. Paříž, 2016, 44, Dostupné z: http://www.liberation.fr/liseuse/publication/30-08-2016/1/
98 Charlie Hebdo: Le Maroc interdit les journaux étrangers republiant les caricatures du prophète. 
In: Bladi [online]. Bladi.net, 2015 [cit. 2017-07-08]. Dostupné z: https://www.bladi.net/charlie-hebdo-
maroc-caricatures-prophete,40941.html
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Marocká  psaná  média  zažila  na  rozdíl  od  audiovizuálního  sektoru  dvě  vlny 

relativní otevřenosti a svobody. Za první vlnu je označováno období obecné liberalizace 

Maroka započaté  v  devadesátých letech,  kdy byl  z  postu  ministra  vnitra  a  ministra 

informací sesazen Driss Basri.99

„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,”100 

popisuje dobu organizace Freedom Now. 

Následně začala vznikat první relativně nezávislá média zvaná „nouvelle presse” 

- „nová média”, která zakládala nová generace čerstvých absolventů z univerzit. „Díky 

vzniku  politických  týdeníků  Le  Journal,  Assahifa  a  TelQuel  se  objevil  tisk 

zpochybňující  soudobý  politický  a  institucionální  kontext  a  monarchii.  Na  základě 

rozhovorů  s  manažery  týdeníků  Le  Journal  a  TelQuel  se  zdá,  že  tato  změna  byla 

povzbuzována  několika  královými  poradci,  a  to  za  účelem změny  vnímání  Maroka 

ostatními  zeměmi,“101 píší  Abdelfettah  Benchenna,  Driss  Ksikes  a  Dominique 

Marchetti.

Otevřenost  pokračovala  během  prvních  let  vlády  Mohameda  VI.,  kterého 

předcházela pověst liberála. Král novinářům povolil investigaci, co se týče korupce a 

porušování lidských práv z doby vlády Hassana II.  Na relativní svobodu novinářské 

práce Mohamed VI. poukazoval jako na důkaz demokratizace země.102

„Líbánky ale netrvaly věčně. Jakmile jsme vyčerpali témata pochybení režimu 

minulého, začali jsme investigovat ohledně pochybení režimu současného. A jakmile 

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

99 Ten na základě tiskového zákona z roku 1973 disponoval pravomocí cenzurovat či zastavit činnost 
jakéhokoliv média. Za Basriho éry tak přežívaly pouze platformy, které se silně autocenzurovaly. 
(OLORUNNISOLA, Anthony A. a Aziz DOUAI. New Media Influence on Social and Political Change in  
Africa. 1. Hershey: IGI Publishing, 2013. ISBN 1466641975 9781466641976, str- 24)
100 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 15
101 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. 10
102 BENCHEMSI, 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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rodině,  král  začal  být  víc  a  víc  iritován,”103 popisuje  Ahmed  Bechemsi,  zakladatel 

TelQuelu.

Mnohá  periodika104 dříve  nebo  později  skončila  kvůli  nátlaku  vlády  nebo 

finančním  problémům,  které  též  způsobovaly  autority.  Autority  nejen,  že  kritickým 

médiím mohou udělovat pokuty ničivých výšek,105 ale disponují obrovským vlivem na 

hlavní inzerenty,  třeba na telekomunikační či  bankovní společnosti.106 Nevyrovnanou 

finanční situaci na mediálním trhu v neprospěch nezávislých médií ještě posiluje praxe 

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

státu  finanční  příspěvek,  jehož  výši  v  roce  2006  vláda  ještě  navýšila.107 Stejně  tak 

dostává příspěvky od vlády tisk politických stran.108 „Je těžké najít  obchodní model, 

který  novinářům  umožňuje  vydělávat  a  zároveň  zůstat  nezávislými,“109 hodnotí 

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

Journal Hebdomadeire, jenž byl v roce 2010 zavřen na základě soudního rozhodnutí.110

V roce  2002  byl  schválen  nový  tiskový  zákon,  v  roce  2004  nový  zákon  o 

audiovizuálních  komunikacích.  Oba  stvrdily  pravomoci  ministerstva  komunikace 

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

103 BENCHEMSI, 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/
104 Vlna zavírání kritických médií přišla v roce 2010, tehdy skončil kritický týdeník Le Journal 
Hebdomadeire, arabská mutace týdeníku TelQuel Nichan i deník Al-Jarida Al-Oula. (EL-ISSAWI, 
Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. Middle East Centre, 
str. 15)
105 V roce 2015 zaplatil novinář Taoufik Bouachrine pokutu 1,6 milionů dirhamů (přibližně 3,7 milionů 
korun za referování o údajném podplácení amerického žurnalisty. (GOVERDE, Rik. It's a bad time for 
journalists and activists in Morocco. In: Middle East Eye [online]. Londýn: Middle East Eye, 2015 [cit. 
2017-07-21]. Dostupné z: http://www.middleeasteye.net/columns/its-bad-time-journalists-and-activists-
morocco-939801447). Šlo o mimořádně vysokou pokutu podle nového tiskového zákona hrozí novinářům 
pokuta v maximální výši 300 tisíc dirhamů (750 tisíc korun) a pokuty se obvykle pohybují v řádech deseti 
tisíců. Ne všichni žurnalisté jsou však souzeni na základě tiskového zákona. Problému se budu více 
věnovat v následujících kapitolách.
106 Vliv na telekomunikační a bankovní společnosti má král Mohammed VI. hlavně díky podílům 
Národní společnosti investic, jak jsem zmínila už v kapitole o politicko-historickém kontextu.
107 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 26
108 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 63
109  Citace získaná v emailové konverzaci s novinářkou Aidou Alami, únor 2017
110 ALAMI, Aida. Morocco’s Leading Independent Magazine Is Shut Down. In: HuffPost (U.S. Edition) 
[online]. New York: HuffPost, 2010 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/aida-
alami/moroccos-leading-independ_b_444845.html
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mnohých policejních výslechů bylo pouze dotyčné novináře zastrašit,  někteří obhájci 

svobodného tisku se však ocitli před soudem.111

V  důsledku  pozornosti,  kterou  média  přitáhla,  vzrostla  jejich  čtenost.  V 

porovnání s regionem ale zůstala nízká, v roce 2005 dosáhl souhrnný prodaný náklad 

všech novin v 33milionové zemi 320 tisíc.112 Je však nutné vzít v úvahu, že Maročané 

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

kiosek.  Podle  průzkumu agentury  TMS-CSA z  roku 2012 se 70  procent  lidí  dělí  o 

koupené noviny s alespoň jedním člověkem, 45 procent pak alespoň se dvěma.113 Počet 

novinářů přesto znatelně vzrostl, v roce 2006 žilo v zemi 2 548 držitelů press karty.114

Druhá vlna relativní svobody médií se pojí s obdobím arabského jara. Zatímco 

první  období otevřenosti  umožnilo vznik nezávislého tisku,  uvolnění  poměrů v roce 

2011 utvořilo prostor pro vznik médií elektronických.115

1.3.4 Digitální média v Maroku

Do roku  2010  v  Maroku  téměř  neexistovala  klasická  online  média.116 Weby 

zpravidla  představovaly doplňky k tištěným či vysílaným verzím.  Kromě obsahu již 

zveřejněného  v  tisku  či  vysílání  nenabízely  cokoliv  interaktivního  navíc  -  vyjma 

kalendáře a předpovědi počasí.117

111 BENCHEMSI, 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/
112 BENCHEMSI, 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/
113 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. 4
114 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 27
115 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 24
116 S výjimkou webu Hespress, který vznikl už v roce 2007 a dodnes se drží v pozici nejčtenějšího 
webu. (ROUDABY, Youssef. Comment Hespress s'est hissé au sommet. In: TelQuel [online]. Casablanca: 
Devocean, 2015 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: http://telquel.ma/2015/03/12/comment-hespress-hisse-
sommet_1438110)
117 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 23
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Oficiální  média  demonstrace  v  ulicích  v  roce  2011  dostatečně  nepokrývala, 

případně je  zkreslovala.  Například marocká tisková agentura  Maghreb Arabe Presse 

psala o demonstrantech jako o zrádcích a ateistech, nejprodávanější deník Al Massae je 

obviňoval ze spolupráce se separatisty ze Západní Sahary,118 televizní kanál 2M ve své 

reportáži  lhal  o  skutečném počtu demonstrantů.119 Na internetu  proto  začaly vznikat 

zpravodajské servery a projekty občanské žurnalistiky. V roce 2011 se objevila první 

online média jako Menara, Goud, Hibapress nebo Biladi. Těsně před arabským jarem 

založil  Ali  Anouzla  web  Lakome,120 který  spolu  s  nejstarším  marockým  webem 

Hespress představoval hlavní zdroj informací o hnutí a byl přímo napojen na aktivisty.121 

Aktivista v oblasti digitálních práv Hicham Al-Miraat založil platformu Mamfakinch,122 

arabsky “Nevzdáme se.“

Současné weby už mají profesionální design i RSS feed123 a jsou provázané se 

sociálními  sítěmi.  Vznikly  i  první  marocké  zpravodajské  servery  v  angličtině  jako 

Morocco  World  News  a  The  Moroccan  Times,  které  se  vyznačují  prozápadností, 

profesionalitou a odvahou kritizovat režim. Pozici nejnavštěvovanějšího zpravodajského 

webu  si  dlouhodobě  drží  Hespress,  a  to  s  více  než  dvěma  miliony  unikátních 

návštěvníků měsíčně. Mezi nejčtenější internetová média se řadí i španělsko-marocký 

projekt Andalus Press založený bývalým generálním ředitelem marocké státní tiskové 

agentury  Saidem  Idou  Hassanem  nebo  web  Le360  vedený  v  minulosti  stíhaným 

Youssefem Jajilim.124 V roce 2015 podle ministerstva komunikace v Maroku fungovalo 

254 online médií.125  

118 OLIMAT, Muhamad S. Arab Spring and Arab Women. 13. Londýn: Routledge, 2014. ISBN 978-
1857437126, str. 126
119 AL-ZUBAIRI, Adel. Morocco’s youth movement slams official media. In: Al Araybiya News 
[online]. Dubaj: Al Arabiya Network, 2017 [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: 
http://english.alarabiya.net/articles/2011/03/27/143209.html
120 Web, který mnozí označují jako jednu z mála skutečně nezávislých marockých platforem, byl v roce 
2013 pozastaven, protože Anouzla byl obviněn z omlouvání terorismu. K celému případu se vrátím v třetí 
kapitole a v praktické části.
121 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 25
122 Od roku 2014 Mamfakich nefunguje. Stát na všech patnáct redaktorů nasadil sledovací technologie a 
ti ze strachu žurnalistickou činnost ukončili. (Their eyes on me. In: Privacy International [online]. 
Londýn: Privacy International, 2015 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: 
https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme)
123 RSS feed je technologie, která uživateli umožňuje přihlásit se k odběru novinek.
124 Top Sites in Morocco. In: Alexa [online]. Washington: Amazon, 2017 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: 
http://www.alexa.com/topsites/countries/MA Pozn. autorky: Údaje na Alexa jsou neustále aktualizované, 
10. července 2017 byly nejčtenějšími zpravodajskými weby ty výše jmenované, o tři měsíce později se 
ale mohou na zdrojovém odkazu nacházet jiné informace.
125 Ministre de la Communication : 2015, une « année distinguée » en matière de promotion de liberté de 
la presse. In: Ministère de la Culture et de la Communication [online]. Rabat: Ministère de la Culture et 
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Internetová média do roku 2016, kdy byl schválen nový tiskový zákon, nijak 

legislativa  neregulovala.  Online  média  v  žurnalistice  znamenaly  nejsvobodnější 

platformu. Přesto většina online médií přijala politiku státu za politiku redakce. Kromě 

prostoru pro realizaci nezávislých projektů se internet stal i nástrojem používaným k 

stigmatizaci  oponentů pomluvami.  Někteří  kritici  obviňují  internet  z  poklesu kvality 

marocké žurnalistiky.126

Rapidně stoupla obliba sociálních sítí, obzvláště Facebooku, kde se ve statusech 

vyjadřují  k současnému dění i  žurnalisté.127 „Takovou úroveň troufalosti,  jakou měli 

žurnalisté na začátku tisíciletí, lze dnes najít pouze na Facebooku,“128 myslí si Ahmed 

Bechemsi. V době arabského jara novinář Rachid Jankari v rozhovoru pro International 

Journalists' network označil sociální média za pátou moc v Maroku.129 Trend přesouvání 

kritické  názorové  žurnalistiky  na  Facebook  lze  očekávat  i  v  reakci  na  regulaci 

internetových médií na základě nového tiskového zákona.

Přes rozvoj nových médií polovina profesionálních žurnalistů dodnes pracuje v 

oficiálních médiích.  „Nehledě na exponenciální růst tištěných a digitálních platforem, 

je  důležité  poznamenat,  že  žurnalisté  v  Maroku zůstávají  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,“130 upozorňuje 

Abdelfettah Benchenna. To však neznamená, že žurnalisté z oficiálních médií jsou se 

stavem médií spokojení. V rámci Hnutí 20. února totiž právě stovky novinářů ze státem 

de la Communication, 2016 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: 
http://www.mincom.gov.ma/slide_a_la_une/ministre-de-la-communication-2015-une-annee-distinguee-
en-matiere-de-promotion-de-liberte-de-la-presse/
126 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 25
127 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 26
128 Citace získaná od novináře a zakladatele nezávislého týdeníku TelQuel v konverzaci přes Facebook.  
129 AL ABDALLAH, Mohammad. In Morocco, social media are the fifth estate. In: International 
Journalists´Network [online]. Washington: International Center for Journalists, 2011 [cit. 2017-07-10]. 
Dostupné z: http://ijnet.org/blog/morocco-social-media-are-fifth-estate
130 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
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kontrolovaných médií vyšli spolu s protestujícími do ulic, aby žádali větší editorskou 

nezávislost.131

2. Regulace médií v legislativě

2.1 Regulace tisku a online médií

Tištěná a  online média v Maroku reguluje  tiskový zákon,  jehož reformovaná 

podoba byla po pětileté přípravě132 schválena Parlamentem 21. června 2016. „Projekt 

tiskového zákona nebyl připravován pouze ministrem komunikace. Podílela se na něm 

vědecká komise i mediální odborníci. Těžili jsme z doporučení Národní rady pro lidská 

práva, UNESCO a Reportérů bez hranic. Hlavním závazkem, z něhož jsme vycházeli, 

bylo nevracet se v oblasti nabyté svobody tisku zpátky,”133 uvedl nový zákon ministr 

komunikace  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.134

Problematickým  byl  v  předchozím  zákonu  článek  41.  Ten  ukládal  vězení  v 

rozmezí  tří  až  pěti  let  a  pokutu  10  tisíc  až  100 tisíc  dirhamů135 tomu,  kdo „naruší 

islámské  náboženství,  monarchii  nebo  teritoriální  integritu.”136 Médiu,  které  takový 

“narušující” text zveřejnilo, hrozilo pozastavení či úplný zákaz činnosti. Tabuizované 

trojici témat se v Maroku přezdívá les lignes rouges - červené čáry.137

Přes  prezentaci  loňské  reformy  jako  pokrokové  a  demokratické  zůstala 

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

131 Morocco: Restore Accreditation to Al Jazeera. In: Human Rights Watch [online]. New York: Human 
Rights Watch, 2011 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2011/04/05/morocco-
restore-accreditation-al-jazeera
132 Vláda avizovala reformu tiskového zákona v reakci na konstituční změny v roce 2011.
133 ZAIREG, 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 
134 HIDASS, Ahmed. Le nouveau Code de la presse et de l’édition au Maroc : «Real change or more of 
the same ?». In: Observatoire Arabe du Journalisme [online]. Observatoire Arabe du Journalisme, 2016 
[cit. 2017-07-10]. 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
135 Přibližně 25 tisíc až 250 tisíc korun
136 Zpochybňování teritoriální integrity je tabu kvůli sporům ohledně území Západní Sahary. (Code de la  
Presse. In: . Rabat, 2002, DAHIR N° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423)
137 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 19 - 20
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zákonu,  a  to  v  článku 71.138 Nedotknutelnost  posvátných témat  platí  i  pro novináře 

pracující  po  zahraniční  média,  která  jsou  v  Maroku distribuována,  a  pro  zahraniční 

novináře  v  zemi.139 Za  zveřejnění  informace,  která  nedotknutelnost  „lignes  rouges” 

podrývá, již sice nehrozí vězení, ale došlo k navýšení pokut na až 200 tisíc dirhamů,140 

které jsou v kontextu finančního stavu marockých médií likvidační. Za pomluvu nebo 

narušení soukromého života hrozí pokuty až 300 tisíc dirhamů.141 Tato změna potvrzuje 

trend  posledních  let,  kdy  autority  pro  omezení  kritických  médií  volí  spíše  cestu 

nepřímého ekonomického útlaku, a kritická média tak obvykle končí ne kvůli přímému 

zákazu  činnosti  ze  strany  státu,  ale  z  finančních  důvodů.142 Žurnalistům,  kteří  na 

zaplacení pokuty nemají a zároveň nevlastní majetek, který by mohl být zabaven, hrozí 

donucovací vazba.143

Lidskoprávní  a  mediální  organizace  kromě  toho  upozorňují,  že  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,”144 píše se v publikaci 

organizace Freedom Now.145

Podle nového tiskového zákona soudy získávají pravomoc zablokovat, zabavit či 

jinak  zabránit  šíření  mediálního  obsahu.  Dosud  o  tom mohlo  rozhodnout  výhradně 

ministerstvo komunikace.146

138 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 71 (překlad vybraných částí tiskového zákona v příloze)
139 Zahraničním novinářům nehrozí marocké vězení, ale vyhoštění ze země.( Morocco expels more 
foreign TV journalists. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters without borders, 2016 [cit. 
2017-07-22]. Dostupné z: https://rsf.org/en/news/morocco-expels-more-foreign-tv-journalists)
140 přibližně 500 tisíc korun (MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir 
n° 1-16-122 du 6 kaada 1437, číslo 88-03, článek 32)
141 přibližně 750 tisíc korun (MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir 
n° 1-16-122 du 6 kaada 1437, číslo 88-03, článek 89)
142 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 37 - 42
143 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03
144 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 31
145 Organizaci sledující stav svobody tisku v Maroku vedou opakovaně stíhaní žurnalisté Ali Anouzla, 
Maati Monjib a Moulay Hicham. V Maroku organizace nedostala povolení k fungování. (Les autorités ont 
tranché: pas de Freedom (Now) au Maroc. In: H24 Info [online]. Casablanca: Geomedia, 2013 [cit. 2017-
07-12]. Dostupné z: https://www.h24info.ma/maroc/les-autorites-ont-tranche-pas-de-freedom-now-au-
maroc/23096/)
146 HIDASS, Ahmed. Le nouveau Code de la presse et de l’édition au Maroc : «Real change or more of 
the same ?». In: Observatoire Arabe du Journalisme [online]. Observatoire Arabe du Journalisme, 2016 
[cit. 2017-07-10]. 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
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Článek  29  předchozího  tiskového  zákona  povoloval  ministrovi  komunikace 

ukončit  činnost  média,  které  narušilo  veřejný  pořádek.  To  zůstalo  prostřednictvím 

článků 76 a 77 zachováno v zákonu novém, jako příklady takového narušení je uvedeno 

uškození islámu, provokování paniky nebo negativní ovlivňování morálky příslušníků 

armády.147 Kromě toho žurnalisté nesmějí zveřejnit mylnou informací ve špatné víře148 a 

narušit dobrou morálku.149

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

zemích a kulturách.  Narušování bezpečnosti  a národní obrany je také interpretováno 

velmi široce a liší se, a to za účelem limitování svobodu tisku a projevu,”150 komentuje 

opatření 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 trestnost urážky. Je zakázané pomluvit či urazit státní úředníky, 

příslušníky armády, soudy a členy vlády.151

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

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

prodavačům a  samozřejmě  všem,  kteří  jsou  zodpovědní  za  editování  a  vydávání.152 

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

případu,153 což  je  vzhledem  k  častému  oddalování  soudního  řízení  v  Maroku 

problematické.154

147 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 72
148 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 72
149 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 75
150 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 28
151 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 109
152 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, články 44 - 59
153 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, články 102, 103
154 Dosud neskončilo stíhání žurnalisty Aliho Anouzly za údajnou podporu terorismu, který byl obviněn 
v roce 2013. Soud s pěti žurnalisty obviněnými z ohrožování národní bezpečnosti v roce 2015 byl též 
opakovaně odsunut. K oběma případům se vrátím v třetí kapitole.
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Médiím bude nově zakázáno zveřejňovat reklamy na alkohol či hazard, což je 

podle kritického časopisu TelQuel opatřením zaměřeným na frankofonní tisk.155 Zákon 

nadále zapovídá i jakékoliv šíření erotického či pornografického obsahu.156

Nový tiskový zákon  poprvé  stanovuje  pravidla  pro  online  média,  která  byla 

doposud považována za nejsvobodnější a nejméně kontrolovanou doménu v Maroku. 

Právě rapidní nárůst webů po 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.157

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.158

Podmínky  k  získání  licence  zůstávají  stejné.  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, by měl být zároveň ředitelem vydavatelství. „Taková podmínka i v případě, že 

155 Pourquoi le Code de la presse de Khalfi est liberticide. In: TelQuel [online]. Casablanca: Devocean, 
2015 [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: http://telquel.ma/2015/12/03/pourquoi-code-presse-khalfi-
liberticide_1472770
156 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03, článek 73
157 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 32
158 MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 
1437, číslo 88-03
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není  aplikovaná,  může  mít  za  účel  ovlivňování  editorské  nezávislosti  novin  jako 

rukojmích  kapitálu  a  investorů,”159 hodnotí  podmínku  Arabské  centrum  pro  rozvoj 

právního státu a identity.

Press karty doposud vydávalo ministerstvo komunikace,  začne je ale vydávat 

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

poradní orgán, 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 2017.160 Zřízení 

Národní tiskové rady někteří vnímají jako důležitý krok vpřed,161 jiní se obávají, aby se 

z ní nestal další orgán zneužívaný k omezování novinářů, „druh měkkého postupu tvrdé 

síly.”162

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. „Média, 

která zaměstnají žurnalisty bez licence, nebudou pokutována, ale žurnalisté bez licence 

nedostanou  press  kartu,”163 vysvětlil  ministr  komunikace  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.164

159 Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 23
160 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 12 - 14
161 Ve své publikaci ho vyzdvihuje například Fatime El-Issawi (EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National  
Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. Middle East Centre, str. 12)
162 Le 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
163 Mustapha 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
164 Carte de presse professionnelle. In: Ministère de la Culture et de la Communication [online]. Rabat: 
Ministère de la Culture et de la Communication [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
http://www.mincom.gov.ma/carte-de-presse-professionnelle/
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„Navrhovaná definice žurnalisty je příliš restriktivní a účinně vylučuje občanské 

žurnalisty,”165 upozorňuje  Fatima  El-Issawi.  Ke  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, 

na  zavedení  mechanismu  ochrany  novinářů  a  na  kriminalizaci  bránění  svobodě 

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.166

2.2 Regulace audiovizuálních médií

Fungování  audiovizuálních  médií  reguluje  zákon  o  audiovizuálních 

komunikacích z roku 2005, který doplňuje novela z prosince 2016. Stejně jako tiskový 

zákon  zaručuje  i  tento  zákon  v  článku  9  nedotknutelnost  tématům  monarchie, 

náboženství a státní integrity a kriminalizuje narušování dobré morálky. Za porušení tří 

tabu v audiovizuálních médiích nadále hrozí až pětileté vězení. Článek 9 novinářům 

zapovídá sloužit zájmovým skupinám nebo omlouvat násilí, terorismus a diskriminaci 

na  základě  rasy,  etnika  či  národnosti.167 Podle  článku  3  musí  audiovizuální  média 

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

Zákon vyžaduje požaduje i respekt k veřejné mravnosti či národní obraně.168

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.”169

165 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 13
166 RSF publie ses recommandations sur les projets de loi sur la presse. In: Reporters sans frontières 
[online]. Paříž: Reporters sans frontières, 2014 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-publie-ses-recommandations-sur-les-projets-de-loi-sur-la-presse
167 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, článek 9
168 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, článek 3
169 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, článek 3
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Povinnost poskytovat pluralitní informace 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.”170 

Zajímavý je  důraz na poskytování  informací  hlavně o Maroku,  v  rámci  něhož mají 

média  zohledňovat  počet  rozmanitých  regionů  země.  Jak  v  soukromých,  tak  ve 

veřejnoprávních médiích je zakázána politická reklama, a to i v období před volbami.171

Zákon upravuje fungování státních médií - povinnosti poskytovat služby státních 

médií uvaluje na Marocké rádio a televizi (RTM) a televizní stanice 2M a Al Oula. Tyto 

stanice  musí  respektovat  zásady  rovnosti,  transparence  a  univerzálnosti,  poskytovat 

pravdivé  přesné  a  vyvážené  informace  a  propagovat  marockou  kulturu.  Mají  dávat 

prostor menšinám a bojovat s předsudky, obzvláště je v tomto ohledu kladen důraz na 

prosazování rovnosti pohlaví. Tato média financuje stát.172

Zásadní změny ve světě audiovizuálních médií se 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 

RTM173 a  Autonomní  reklamní  servis  (SAP).  SNRT  kontroluje  většinu  marockých 

televizních stanic.174

V případě 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 a vede ji 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 

170 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, článek 8
171 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, článek 2
172 MAROC. Loi modifiant et completant relative a Ia communication audiovisuelle. In: . Rabat - 
Chellah, 2016, 1-16-155 du 21 kaada 1437, číslo 66-16, článek 29
173 Do té doby spadalo RTM pod ministerstvo komunikací
174 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 17
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limitovanou nemají. HACA může audiovizuálním médiím podle článku 11 stávajícího 

zákona o  audiovizuálních  komunikacích  zakázat  jakýkoliv  typ  smlouvy či  obchodní 

praktiky.  Na  pokyn  úřadu  musí  poskytovatelé  audiovizuálních  komunikací  vysílat 

oficiální  prohlášení  a  deklarace.175 V  oblasti  kontroly  rádií  spolupracuje  s  Národní 

agenturou regulace telekomunikací (ANRT), v koordinaci s agenturou může změnit či 

blokovat frekvenci. Ředitele ANRT též jmenuje král.176

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

kteří o audiovizuálních médiích rozhodují, je nezávislost audiovizuálních médií kritiky 

zpochybňována  víc  než  nezávislost  médií  tištěných.177 Před  rokem  2011  dokonce 

prostřednictvím královských dekretů král přímo jmenoval ředitele státních médií a i po 

přijetí nové ústavy má právo je nominovat.178

„Audiovizuální  sektor  zůstává  nedobytnou  pevností  umístěnou  pod  přímou 

kontrolou  paláce.  Jeho  řízení  a  fungování  vůbec  nerespektuje  objektivní  profesní 

standardy,  profesní etiku nebo podstatu veřejnoprávní služby,”179 kritizuje  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,”180 píše se v preambuli zákona.

Jak  upozorňuje  organizace  Freedom  Now,  Vysoký  úřad  pro  audiovizuální 

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

175 MAROC. Dahir portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. In: . 
Rabat, 2002, 22 joumada Il 1423, číslo 1-02-212
176 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. Open Society Foundations, New York 
2011, str. 18
177 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 12
178 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 18
179 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 22
180 MAROC. Loi sur la communication audiovisuelle. In: . Agadir, 2005, Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 
1425, číslo 77-03, preambule
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procesem, ale královským dekretem, což umožňoval článek 19 předchozí již neplatné 

ústavy.181  Fatima  El-Issawi  zase  kritizuje  nedostatek  podílu  profesionálů  na  chodu 

úřadu.182

V červenci 2016 byl schválen nový zákon o Vysokém úřadu  audiovizuálních 

komunikací, který by měl podle ředitele úřadu Jamala Eddina Najiho posílit pravomoci 

HACA jakožto ústavní instituce a zvýšit míru její spolupráce s vládou, Parlamentem, 

rádii, televizemi i občanskou společností. Každý má nyní právo podat úřadu stížnost na 

audiovizuální  obsah, který se mu bude zdát  ilegální  nebo amorální  a  instituce bude 

muset reagovat do dvou měsíců. Nový zákon zdůrazňuje roli HACA jako dozorce nad 

dodržováním principu plurality, a to nejen politické, ale i kulturní a jazykové.183

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.184

2.3 Přístup k informacím

V Maroku  zákon  speciální  zákon  o  přístupu  k  informacím chybí.  Přístup  k 

informacím vlády  a  volených  či  veřejnoprávních  institucí  zatím zaručuje  článek  27 

marocké ústavy z roku 2011, ten však z práva na informace vylučuje právnické osoby a 

cizince  a  hlavně stanovuje,  že  žadatel  o  informace musí  jasně  uvést  důvod,  proč o 

informaci žádá, a způsob, jakým ji  hodlá využít.185 „Zákon brání jinému použití  než 

tomu upřesněnému v žádosti,”186 varuje organizace Freedom Now. 

181 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 22
182 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 12
183 ATER, Amine. Audiovisuel: Ce qui va changer avec la nouvelle réforme. In: L´Economiste [online]. 
Casablanca: Eco Medias, 2016 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
http://www.leconomiste.com/article/1001044-audiovisuel-ce-qui-va-changer-avec-la-nouvelle-reforme
184 EL OUARDIGHI, Samir. La loi réformant la HACA soulève des appréhensions. In: Medias24 TECH 
[online]. Casablanca: Medias24, 2016 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
https://www.medias24.com/MAROC/MEDIAS-IT/165944-La-loi-reformant-la-HACA-souleve-des-
apprehensions.html
185 Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: HeinOnline 
World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432, článek 27
186 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 34
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Na speciálním zákonu o přístupu k informacím vláda pracuje od roku 2013, jeho 

návrh zatím schválen nebyl. I tento návrh ale stanovuje, že žadatel musí uvést způsob, 

jímž s informacemi naloží. Za použití informace za jiným než deklarovaným účelem 

ukládá sankce, a to i v případě, že je toto použití informací legitimní.187

Nadále z práva na informace vylučuje skutečnosti týkající  se národní obrany, 

vnitřní i vnější bezpečnosti státu a soukromého života. K výčtu zapovězených informací 

přidává informace o vztahu Maroka s jiným státem nebo mezinárodní  organizací,  o 

vládní politice ve fázi přípravy, jež nevyžaduje konzultace s občany, a o poradách vlády 

či Parlamentu obecně stejně jako informace, jež by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost 

státu  řídit  svou ekonomickou politiku.188 Další  výjimky mohou stanovit  další  právní 

předpisy. Podobu návrhu ostře kritizuje organizace Transparency Maroc, která uvádí, že 

návrh “neukončuje nejednoznačnost spjatou se současnými předpisy ohledně profesního 

tajemství”189 a  že  „výjimky  jsou  formulovány  velmi  široce  a  umožňují  restriktivní 

interpretaci práva.”190

„Právo na informace je uskutečňováno s omezeními plynoucími z marockých 

zákonů,  hlavně  těmi  souvisejícími  se  soukromým  životem,  národní  bezpečností  a 

veřejnou morálkou,”191 komentuje současný stav Freedom Now. 

Problematická  je  například  povinnost  státních  zaměstnanců  chránit  profesní 

tajemství,  tedy  informace  týkající  se  “práce  a  novinek,  které  se  dozvěděli  během 

vykonávání  svých  povinností”  zakotvená  v  článku  18  zákona  o  státních 

zaměstnancích.192

187 Journée Internationale du Droit d’Accès à l’Information. Appel de Transparency Maroc. In: 
Transparency Maroc [online]. Casablanca: Transparency Maroc, 2014 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
http://dai-transparencymaroc.com/wp-content/uploads/2015/02/Appel-de-Transparency-Maroc.pdf
188 JAABOUK, Mohammed. Maroc : Le projet de loi sur le droit d’accès à l’information enfin adopté en 
commission. In: Yabiladi [online]. Casablanca: Web Stratégie, 2016 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
https://www.yabiladi.com/articles/details/45683/maroc-projet-droit-d-acces-l-information.html
189 Journée Internationale du Droit d’Accès à l’Information. Appel de Transparency Maroc. In: 
Transparency Maroc [online]. Casablanca: Transparency Maroc, 2014 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
http://dai-transparencymaroc.com/wp-content/uploads/2015/02/Appel-de-Transparency-Maroc.pdf
190 Communiqué du presse. In: Transparency Maroc [online]. Rabat: Transparency Maroc, 2014 [cit. 
2017-07-15]. Dostupné z: http://dai-transparencymaroc.com/wp-content/uploads/2015/02/Communiqu
%C3%A9-de-presse-de-TM-au-sujet-de-ladoption-par-le-conseil-de-gouvernement-du-projet-de-loi-n
%C2%B03113.pdf
191 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 34
192 Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State of Media in 
Morocco. Bejrút, 2006, str. 19
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Článek  187  trestního  zákoníku  chrání  všechny  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.”193 Týž článek trestního zákoníku 

vylučuje  přístup  k  informacím  týkajícím  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.”194 Za zveřejnění informací o vnější či vnitřní národní obraně či tajných 

informací týkajících se tuzemské ekonomiky na základě článku 607 trestního zákona 

hrozí šest měsíců až deset let vězení a pokuta 10 tisíc až 100 tisíc dirhamů.195

„K informacím vztahujícím se k armádě, tajným službám a paláci se nedostane 

každý novinář. Úředníci si za účelem poskytnutí informací pozvou novináře k sobě a 

snaží se ho nasměrovat k tomu, o čem by měl psát,”196 popisuje novinář 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 informovat se o záležitostech spojených se správou, třeba o 

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

a zpřístupněny veřejnosti,”197 doporučuje Mohammed Ibahrine.

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

korupci OSN,198 kterou Maroko ratifikovalo v roce 2007.199

193 Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 
1962), číslo 10-11, článek 187
194 Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 
1962), číslo 10-11, článek 187
195 Přibližně 25 tisíc až 250 tisíc dirhamů (Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 
JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 1962), str. 224, článek 607)
196 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 20
197 IBAHRINE, Mohammed. Mapping Digital Media Morocco. New York 2011 Open Society 
Foundations, str. 86
198 United Nations convention against corruption. In: United Nations [online]. New York: United 
Nations, 2003 [cit. 2017-07-15], článek 13
199 United Nations Convention against Corruption Signature and Ratification Status as of 12 December 
2016. In: United Nations [online]. New York: United Nations, 2016 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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2.4 Protiteroristický zákon

K  omezování  kritických  žurnalistů  dochází  v  Maroku  i  na  základě 

protiteroristického zákona přijatého v roce 2003.200 Ten dává vládě pravomoc filtrovat či 

úplně smazat obsah, který podle ní narušuje veřejný pořádek zastrašováním, násilím, 

vyvoláváním  strachu  či  terorem.  Podle  článku  218  je  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.201

„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,”202 varuje  organizace  Freedom  Now.  Nejznámějším  novinářem,  který  byl  na 

základě tohoto zákona stíhán, je Ali Anouzla. Ten ve svém článku zveřejnil odkaz na 

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

organizace Al-Káida.203

Ministerstvo  spravedlnosti  v  roce  2015  představilo  nový  návrh 

protiteroristického zákona. Ten je ještě přísnější než ten předchozí. Národní rada pro 

lidská práva kritizuje zvýšení trestu odnětí svobody za trestný čin omluvy terorismu na 

5  až  15  let,  definici  terorismu  v  zákoně  označuje  za  nepřesnou  a  nesouhlasí  s 

navrhovanou  kriminalizací  omluvy  či  propagování  terorismu.  Místo  toho  navrhuje 

kriminalizovat provokování veřejnosti ke spolupráci s teroristickou frakcí.204

2.5 Svobody garantované marockou ústavou

Po  protestech  z  roku  2011  král  avizoval  ústavní  reformy,  které  povedou  k 

demokratizaci země. Návrh nové ústavy představil Mohammed VI. 17. června 2011, 1. 

200 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 13
201 MAROC. Loi relative à la lutte contre le terrorisme. In: . Casablanca, 2003, Dahir n° 1-03-140 du 26 
rabii I 1424, číslo 03-03, článek 218
202 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 41
203 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 14
204 CHAPON, Amanda. «Apologie du terrorisme», une notion trop vague pour le CNDH. In: TelQuel 
[online]. Casablanca: Devocean, 2015 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
http://telquel.ma/2014/12/23/apologie-du-terrorisme-notion-trop-vague-cndh_1427446
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července byla ústava schválena v lidovém referendu. Její  současná podoba občanům 

země garantuje základní občanské svobody.205

Svobodu tisku, která nesmí být omezována jakoukoli formou předchozí cenzury, 

zaručuje článek 28. Finanční podpory ze strany státu se podle článku 28 dočkají takové 

sdělovací  prostředky,  které  “respektují  lingvistickou,  kulturní  a  politickou  pluralitu 

marocké společnosti.”206 V článku 165 se explicitně píše o tom, že pluralitu názorů bude 

respektovat i Vysoký úřad audiovizuální komunikace. Stejně jako v předchozí ústavě se 

ale ke svobodě projevu píše: „Každý má právo se vyjadřovat a šířit své názory svobodně 

v  rámci  limitů  výslovně  stanovených  zákonem.”207 Jak  jsem  uvedla  v  předchozí 

kapitole,  například  trestní  zákoník  kriminalizuje  kritiku  islámu nebo krále.  Marocká 

ústava tak cenzuru umožňuje.

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

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

proporčně na základě počtu jejích zástupců v Parlamentu, a to podle článku 19 obzvláště 

před volbami.208

Článek 25 garantuje  svobodu myšlenky,  názoru  a  projevu  ve  všech formách 

stejně  jako  svobodu  tvorby,  literatury,  umění  a  vědeckého  a  technologického 

výzkumu.209

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

psanou  ústavou  a  praxí  ale  činí  proces  liberalizace  médií  nesouvislým  a 

rozporuplným,”210 komentuje ústavní změny Fatima El-Issawi. 

205 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 7
206 Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: HeinOnline 
World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432, článek 28 (přeložená čásr 
vybraných částí ústavy v příloze)
207 Constitution Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: 
HeinOnline World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432, článek 28
208 Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: HeinOnline 
World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432, článek10 a 19
209 Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011. In: . Rabat: HeinOnline 
World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 rejeb 1432, článek 25
210 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 6
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3. Reálné projevy regulace médií

3.1 Omezování žurnalistů v praxi

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  s  regionem  patří  mezi  nejbezpečnější  země  pro 

novináře.211 Žurnalistům v Maroku 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 

popisoval, jak je každý večer vděčný, že ten den přežil - Bechemsi prohlásil: „Musím 

pochválit vaši odvahu za to, jaké strádání kvůli své práci proděláváte. Co se týče mě, 

zakouším  boj  s  autocenzurou,  ale  upřímně  řečeno...  v  porovnání  s  vámi  žiji  v 

Disneylandu. ”212

„Dynamika politické scény umožňuje žurnalistům kritizovat politiku vlády, ale 

brání jim soustředit se na citlivá témata vztahující se ke skutečnému centru moci,”213 

píše Fatima El-Issawi. Kritické články o postupu premiéra či ministrů se v novinách 

skutečně  objevují,  král  je  však  v  médiích  prezentován  stylizovanými  fotografiemi 

moderního  monarchy  ve  slunečních  brýlích  a  obleku,  který  jezdí  do  nemocnic 

vyjadřovat soustrast obětem autonehody.214

Téměř všechny případy perzekvovaných novinářů se týkají novinářů pracujících 

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

něm balancování  na hraně tabuizovaných témat  a  následná represe prakticky nejsou 

211 2017 Press Freedom Index – ever darker world map. In: Reporters without borders [online]. Paříž: 
Reporters without borders, 2017 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: https://rsf.org/en/2017-press-freedom-
index-ever-darker-world-map
212 BENCHEMSI, 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/
213 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre, str. 20
214 Kritické články se objevují spíše v týdenících, obzvláště v TelQuelu. Deníky jako Le Matin nebo L
´Opinion však plní obzvláště články o aktivitách krále. Poznatek učiněný na základě osobní zkušenosti se 
čtením marockého tisku.



40

možné.215 Dlouhodobým  trendem  v  manipulaci  i  s  tištěnými  médii  je  používání 

nepřímých forem útlaku. I ten má ale za následek autocenzuru.216 

„Marocká média se vrátila k dodržování lignes rouges, autocenzuře a soutěžení o 

zisk čtenářů a posluchačů za účelem zisku ekonomického. Marocký tisk sice pokrývá 

rozmanitou  škálu  témat,  politicky  a  intelektuálně  však  rozmanitý  není,”217 hodnotí 

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 podrobit se jejich podmínkám a poslouchat jejich pokyny, případně alespoň 

žít pod dobrovolnou autocenzurou,”218 dodává organizace.

V současnosti vláda manipuluje s médii hlavně finančním nátlakem. Inzerentům 

zakazuje publikovat v kritických médiích,  případně uděluje tisku finanční sankce.  K 

přímému  blokování  stránek  či  zakázání  činnosti  média  už  dnes  obvykle  nedochází. 

Kritičtí  žurnalisté  jsou  opakovaně  vyslýcháni  policií  za  účelem dotyčného  zastrašit. 

Soudní řízení s novináři jsou často protahovány a opakovaně odkládány.219

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 komplikuje i absence zákona o přístupu k 

informacím a nízká úroveň transparentnosti.220

Organizace Privacy International  částečně díky svědectví  aktivistů z  marocké 

platformy Moroccan Digital Rights Association prokázala, že marocká vláda kritické 

novináře  sleduje.221 Účty  nezávislých  novinářů  bývají  hacknuty  a  útržky  jejich 

soukromých  konverzací  jsou  zveřejňovány  na  internetu  a  dávány  do  urážlivého 

215 EICKELMAN, Dale F. a Jon W. ANDERSON. New Media in the Muslim World. 13. Indianapolis: 
Indiana University Press, 1999. ISBN 978-0253216052., str. 39
216 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 37-42
217 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 43
218 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 44
219 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 37-42
220 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 37 - 42
221 Marocká vláda podle aktivisty v oblasti digitálních práv Hichama Almiraata investovala do sledovací 
technologie Eagle od francouzské společnosti Amesys 2 miliony eur. 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 Team. .Na toto téma 
zveřejnila Privacy International rozsáhlý report The ir eyes on me(Their eyes on me [online]. In: . 
Londýn, 2014, s. 15 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 
https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme)
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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,“222 potvrzuje Freedom Now. 

Masové  sledování  usnadňuje  vládě  fakt,  že  telekomunikační  společnosti  podléhají 

holdingu Národní společnost investic, v němž má král třetinový podíl. Aktivisté, kteří se 

o téma sledování vládou zajímali či o něm dokonce psali, byli později často obviněni z 

trestného činu ohrožování státní bezpečnosti.223

3.2 Mediální situace Západní Sahary

Specifická mediální situace panuje na Západní Sahaře, kde se média od zbytku 

Maroka liší už jazykem. Jelikož toto území kolonizovali Španělé, média zde vysílají a 

píší  ve španělštině.  Marocké autority  zde  provozují  například  rádio  RTM Laayoune 

nebo  televizi  TV  Laayoune.  Média  provozovaná  separatisty  podporujícími  hnutí 

Polisario Front jako Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática  nebo 

Sahara Press Service jsou dostupná pouze na internetu. Jejich žurnalisté jsou ze strany 

marockých  autorit  perzekvováni.  Zahraniční  žurnalisté  mají  vstup  na  území  bez 

speciální  autorizace  zapovězen  a  většina  vyhoštění  zahraničních  žurnalistů  se  týkají 

právě jejich investigace na Západní Sahaře.224

Ve snaze s těmito restrikcemi bojovat vznikla dobrovolnická organizace Equipe 

Media.  „Naučili  jsme  se  dělat  žurnalistiku  až  v  terénu,  začínali  jsme  jako  amatéři. 

Naším cílem je prolomit informační blokádu. Píšeme o situaci Západní Sahary, činnosti 

místních  aktivistů  a  o  lidskoprávní  situaci  v  Maroku  obecně.  Chceme  napomoci 

osvobození  území Západní  Sahary,“225 popisuje  cíle  Equipe Media dobrovolník Said 

Amidan.

Vládní propaganda ohledně Západní Sahary se promítá i do médií marockých. 

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

222 Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016, str. 39
223 To se stalo například bývalému ředitelovi Moroccan Digital Rights Association Hichamu Almiraatovi 
nebo novinářovi Hichamu Mansourimu. (Morocco ramps up crackdown on press freedom with trial over 
citizen journalism. In: Amnesty International [online]. Londýn: Amnesty International, 2016 [cit. 2017-
07-15]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/01/morocco-ramps-up-crackdown-
on-press-freedom-with-trial-over-citizen-journalism/)
224 SHELLEY, Toby. Endgame in the Western Sahara: What´s the future of Africa´s last colony. 1. 
Chicago: Zed books, 2004. ISBN 9781842773413
225 Citace získaná v soukromé emailové konverzaci s novinářem Saidem Amidanem, červen 2017
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„Podle Západosahařanů je marocký tisk mnohdy aktivně zapojen do potlačení debaty a 

falzifikace faktů ohledně Západní Sahary,“226 píše Toby Shelley. „Marocká média, která 

se podílejí na manipulaci veřejného mínění ohledně Západní Sahary, dostávají granty a 

příspěvky. Naopak žurnalisty, kteří o situaci informují neutrálně, to stojí kariéru, jako v 

případě Aliho Lmrabeta,“227 myslí si Amidan.

V září 2016 policie zatkla dva mladé novináře z Equipe Media, a to právě Saida 

Amidana,  s  nímž  jsem komunikovala  přes  email,  a  Brahima  Laajila.  Během svého 

72hodinového zadržení měli být mučeni, údajně jim nebyl sdělen důvod zatčení a nikdo 

neinformoval  jejich  rodiny.  Zabavili  jim  telefony,  hotovost  i  řidičské  průkazy.228 

Důvodem jejich  zatčení  mělo být  napadení  veřejného činitele,  podle  žurnalistů  byla 

však pravým důvodem skutečnost,  že doprovázeli  španělského aktivistu, který jel  na 

Západní Saharu mapovat lidskoprávní situaci.229

Proti  informačnímu  blackoutu  na  Západní  Sahaře  se  pravidelně  vymezují 

mezinárodní organizace jako Reporters without borders nebo Amnesty International.230 

„Represe  proti  západosaharským  novinářům  je  založená  na  mučení,  zadržování, 

výhrůžkách  a  sledování,“  tvrdí  Amidan  a  upozorňuje  na  případy  Bachira  Khada  a 

Mohameda  al-Bambaryho.  Bachir  Khada  byl  odsouzen  ke  dvaceti  letům  vězení,231 

Mohamed  al-Bambary  k  šesti  letům  vězení.  Oba  dle  jejich  slov  policie  mučila  a 

vyslýchala  ohledně  jejich  mediálních  a  politických  aktivit.  Odsouzení  však  byli  za 

226 SHELLEY, Toby. Endgame in the Western Sahara: What´s the future of Africa´s last colony. 1. 
Chicago: Zed books, 2004. ISBN 9781842773413, str. 153
227 Ali Lmrabet je zakladatel satirického magazínu Demaine, který byl opakovaně stíhaný, mimo jiné i 
za údajné ohrožení státní integrity. (Moroccan king must allow Ali Lmrabet to practice journalism. 
In: Comittee to Protect Journalists [online]. Washington: Comittee to Protect Journalists, 2015 [cit. 2017-
07-16]. Dostupné z: https://cpj.org/blog/2015/07/moroccan-king-must-allow-ali-lmrabet-to-practice-
j.php)
228 Las autoridades marroquíes siguen confiscando objetos personales de dos periodistas saharauis. 
In: Voz del Sahara Occidental en Argentina [online]. Política y Derechos Humanos, 2016 [cit. 2017-07-
16].Dostupné z: https://rasdargentina.wordpress.com/tag/said-amidan/
229 RSF asks Morocco to end all reporting restrictions in Western Sahara. In: Reporters without 
borders [online]. Paříž: Reporters without borders, 2016 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: 
https://rsf.org/en/news/rsf-asks-morocco-end-all-reporting-restrictions-western-sahara
230 UN must monitor human rights in Western Sahara and Sahrawi refugee camps. In: Amnesty 
International [online]. Londýn: Amnesty International, 2016 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/un-must-monitor-human-rights-in-western-sahara-and-
sahrawi-refugee-camps/
231 El Bachir Khada: “Soy cofundador de Equipe Media y no hay espacio para las sentencias de 
ocupación”. In: Sahara Press Service [online]. Laayoune: Sahara Press Service, 2017 [cit. 2017-07-16]. 
Dostupné z: https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/03/22/7861.html
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údajné násilné činy. Mohameda al-Bambaryho prý policie donutila mučením podepsat 

prohlášení, které mu ani neumožnila přečíst.232

3.3 Hodnocení mezinárodních organizací

Podle  Repotérů  bez  hranic  se  v  roce  2016  svoboda  médií  v  Maroku  mírně 

zhoršila  -  se  skórem 42,42 bodů se  ve  srovnání  s  rokem 2015 se země v žebříčku 

propadla o dvě místa na 133. místo ze 180 posuzovaných zemí. Ve srovnání se svoboda 

médií  v Maroku pohybuje na stejné úrovni jako v Kamerunu,  Kambodže,  Palestině, 

Pákistánu nebo Venezuele.233

„Královské  autority  v  Maroku  používají  ekonomický  a  politický  tlak,  aby 

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,”234 vysvětlují Reportéři bez hranic své hodnocení.  

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

svobodě díky liberalizaci započaté na konci vlády Hassana II. a s 29 body se umístilo na 

89. místě, a v roce 2006, kdy s 24,83 body obsadilo 97. místo. Vůbec nejhůře naopak 

Maroko dopadlo v hodnocení z let 2011/2012, kdy obdrželo 63,29 bodů, což způsobily 

represe vůči aktivistům a občanským žurnalistům angažujícím se v Hnutí 20. února. Od 

té doby se sice hodnocení zlepšilo, stále je ale jedním z nejhorších výsledků země od 

roku 2002.235

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 

232 Mohamed al-Bambary. In: Freedom Now [online]. Rabat: Freedom Now, 2016 [cit. 2017-07-16]. 
Dostupné z: http://www.freedom-now.org/campaign/mohamed-banbari/
233 Right to inform constantly blocked. In: Reporters without borders [online]. Paříž, 2017 [cit. 2017-04-
30]. Dostupné z: https://rsf.org/en/morocco-western-sahara
234 Right to inform constantly blocked. In: Reporters without borders [online]. Paříž, 2017 [cit. 2017-04-
30]. Dostupné z: https://rsf.org/en/morocco-western-sahara
235 Archives. In: Reporters Without Borders [online]. Paříž: Reporters Without Borders [cit. 2017-07-30]. 
Dostupné z: https://rsf.org/en/ranking_list/archive
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obvykle nedochází, maximálně dojde k stažení určitého „závadného” obsahu. Za rok 

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

i občasné uplácení žurnalistů.236

Report  lidskoprávní  organizace  Amnesty  International  z  let  2015  –  2016  se 

věnuje  konkrétním  případům  stíhaných  žurnalistů,  například  Hichama  Mansouriho, 

Khalida  Gueddara,  Hamida  El  Mahdaouiho  nebo  Taoufika  Bouachrina.  „Autority 

perzekvují žurnalisty, kteří podle nich pohanili veřejně činné osoby, státní instituce a 

lidskoprávní  situaci,  a  některé  z  nich  odsoudily  na  základě  vykonstruovaných 

obvinění,”237 popisuje organizace.

Report za rok 2016/17 upozorňuje na případ Aliho Anouzly a členů Marocké 

asociace  pro  investigativní  žurnalistiku,  na  jejichž  podporu  Amnesty  International 

vytvořila takzvaný urgentní apel.238 Organizace kritizuje přesunutí trestu odnětí svobody 

za kritiku krále, islámu či zpochybnění státní integrity z tiskového zákona do trestního 

zákoníku.  Amnesty  International  se  v  souvislosti  s  Marokem  nejvíce  zabývá 

porušováním lidských práv na území Západní Sahary.239

3.4 Současné případy stíhání žurnalistů

Během posledních dvou let upozorňovaly opakovaně mezinárodní organizace na 

čtyři  hlavní případy týkající  se omezování marockých žurnalistů -  na trvající  stíhání 

novináře  Aliho  Anouzly,  neustále  odsouvaný  soud  s  pěti  žurnalisty,  kteří  vedli 

workshopy  investigativní  žurnalistiky,  na  průtahy  ohledně  vydání  pasu  novinářovi 

Alimu Lmrabetovi a na odsouzení žurnalisty Hichama Mansouriho za pohlavní styk s 

vdanou ženou. Všechny případy v následující kapitole stručně popíšu. Vyplývá z nich, 

že novináři v Maroku nejsou stíháni pouze za nezávislou žurnalistiku. Často se stávají 

terčem i kvůli svým kritickým vyjádřením o situaci v zemi pro tuzemská, ale obzvláště 

pak pro zahraniční média. “Nebojí se tolik mé investigativní práce jako spíš kritických 

236 Morocco. In: Freedom House [online]. New York: Freedom House, 2017 [cit. 2017-07-16]. Dostupné 
z: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/morocco
237 Amnesty International Report 2015/2016. 1. Londýn: Amnesty International Ltd Peter Benenson 
House, 2016. ISBN 978-0-86210-492-4, str. 257
238 Tedy petici spojenou s posíláním dopisů zodpovědným autoritám
239 Morocco/Western Sahara. In: Amnesty International [online]. Londýn: Amnesty International, 2017 
[cit. 2017-07-16]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-
africa/morocco/report-morocco/



45

vyjádření, které tisku pravidelně poskytuji,”240 komentoval pro New York Times jeden 

ze stíhaných členů Marocké asociace pro investigativní žurnalistiku Maati Monjib. 

Ali Anouzla, zakladatel a šéfredaktor nezávislých zpravodajských webů Lakome 

a Lakome2, je jediným Maročanem, jejž organizace Reportéři bez hranic zařadila mezi 

sto „hrdinů informací.” Jeho první web Lakome byl z internetu stažen, když Anouzlu v 

roce 2013 odsoudili k odnětí svobody za omlouvání terorismu. Jeho článek obsahoval 

odkaz  na  blog  španělského deníku El  Mundo,  v  němž se  nacházel  odkaz  na  video 

teroristické organizace Al-Káida.241 Lidskoprávní organizace upozorňují, že těsně před 

obviněním  Anouzla  kritizoval  milost  udělenou  Mohammedem  VI.  španělským 

vězňům.242 Po měsíci věznění novináře s ohledem na mezinárodní tlak propustili, ale na 

licenci pro nový web Lakome2 čekal dva roky. Poprvé byl souzen už v roce 2009 za 

článek obsahující informaci, že král své astma léčí kortizorem.243 Naposledy Anouzlovi 

hrozilo  vězení  v  roce  2015,  když  v  rozhovoru  pro  německý  deník  Bild  hovořil  o 

Západní Sahaře. Obviňování z narušování státní integrity již zproštěn byl, případ stíhání 

za  omlouvání  terorismu  zůstává  otevřený.  Přesto  v  novinářské  práci  pokračuje.244 

Anouzlu jsem navštívila v Hamburku a vrátím se tak k jeho případu v praktické části. 

Naprosto ojedinělým a bezprecedentním případem je zákaz novinářské činnosti 

po dobu deseti let pro žurnalistu Aliho Lmrabeta. O zákazu soud rozhodl v roce 2005, 

protože  Lmrabet  v  rozhovoru  pro  marocký  týdeník  Al  Moustaklil  mluvil  o 

Západosahařanech  v  alžírských  táborech  jako  o  uprchlících,  nikoliv  v  souladu  s 

240 ALAMI, 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
241 Portrait of Ali Anouzla. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters without borders, 
2013 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: https://rsf.org/en/hero/ali-anouzla
242 Anouzla nebo Maati Monjib kritizovali hlavně omilostnění Daniela Galvana Vina. Vinovi prokázali 
znásilnění a natočení minimálně 11 dětí ve věku  4 - 15 let. Událost v zemi dokonce vyvolala protesty. 
(BONNICI, Toni. Fury in Morocco after Spanish paedophile Daniel Vino Galvan pardoned. In: The Times 
[online]. Londýn: Times Newspapers, 2013 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: 
https://www.thetimes.co.uk/article/fury-in-morocco-after-spanish-paedophile-daniel-vino-galvan-
pardoned-wk9hv8l8qc5)
243 Za článek o králově zdraví byli odsouzeni k odnětí svobody i novináři Idriss Chahtane, Rachid 
Mahamid a Mustapha Hayrane. (TRISTAM, Pierre. Mohammed VI's Regime of Censorship in Morocco. 
In: Middle East News [online]. New York: ThoughtCo, 2016 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: 
http://middleeast.about.com/od/morocco/a/censorship-morocco.htm)
244 Case history: Ali Anouzla. In: Front Line Defenders [online]. Dublin: Front Line Defenders, 2016 
[cit. 2017-07-18]. Dostupné z: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-ali-anouzla
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interpretací marocké vlády jako o zajatcích, což soud shledal urážkou.245 Lmrabet proto 

Maroko opustil, aby mohl ve své práci pokračovat mimo zemi. V době vypršení trestu v 

roce 2015 požádal o obnovení svého pasu. Když autority neodpovídaly, podstoupil více 

než  měsíc  trvající  hladovku,  během níž  seděl  před  sídlem OSN v Ženevě.  Maročtí 

úředníci  Lmrabetovi  hubenějšímu  o  čtyřicet  kilogramů  pas  nakonec  v  září  2015 

vydali.246

Největším  případem  poslední  doby  je  stíhání  sedmi  aktivistů  včetně  pěti 

žurnalistů z listopadu 2015. Provinit se měli ohrožováním státní bezpečnosti, konkrétně 

ohrožováním loajality občanů vůči státním institucím, a pobíráním financí ze zahraničí 

bez  informování  sekretariátu  vlády.247 Toho  se  měli  dopustit,  když  vedli  vzdělávací 

program pro investigativní žurnalisty zastřešený Marockou asociací pro investigativní 

žurnalistiku  s  podporou  nizozemské  organizace  Free  Press  Unlimited.248 Během 

workshopů  používali  aplikaci  StoryMaker,  která  občanským  žurnalistům  umožňuje 

zveřejňovat anonymně texty. Pěti obviněným hrozí za ohrožování státní bezpečnosti pět 

let vězení a dvěma hrozí pokuta 1,2 až 5 tisíc dirhamů249 za financování ze zahraničí. 

Soud s žurnalisty je neustále odsouván, poprvé měl proběhnout už v lednu 2016, dosud 

se však neodehrál.250

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

Hicham Mansouri a Samad Iach. Dvěma zbývajícími obviněnými aktivisty jsou bývalý 

ředitel  Moroccan Digital  Rights  Association Hicham Al-Miraat  a  vedoucí  Moroccan 

Education and Youth Association Mohamed Essabeur.  Mezinárodní  otevřenou výzvu 

zprostit žurnalisty a aktivisty obvinění podpořilo 19 organizací věnujících se svobodě 

245 EL-ISSAWI, Fatima. Moroccan National Media: Between Change and Status Quo. Londýn, 2016. 
Middle East Centre
246 After a 10-year ban and a hunger strike, one Moroccan journalist is getting back to work. In: 
Columbia Journalism Review [online]. New York: Columbia Journalism Review, 2015 [cit. 2017-07-21]. 
Dostupné z: https://www.cjr.org/watchdog/ali_lmrabet.php
247 Journalists and activists stand trial in Morocco. In: The Guardian [online]. Londýn: Guardian News 
and Media, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/19/journalists-activists-trial-morocco
248 Investigative journalism Morocco: atrocities brought to light. In: Free Press Unlimited [online]. 
Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/investigative-journalism-morocco-atrocities-brought-to-
light
249 přibližně 3 až 12,5 tisíce korun
250 These seven Moroccan human rights defenders are on trial. In: Free Press Unlimited [online]. 
Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org//en/news/these-seven-moroccan-human-rights-defenders-are-on-trial
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tisku a občanské společnosti.251 Na sociálních sítích se k podpoře obviněných začal šířit 

hashtag  #Justice4Morocco, který uživatelé v souvislosti s informováním o porušování 

lidských práv v zemi používají dodnes.252

Všichni obvinění žurnalisté mají problémy s autoritami dlouhodobě a zároveň v 

roce 2011 podporovali či se přímo angažovali v Hnutí 20. února. Maati Monjib držel 

dvakrát protestní hladovku v reakci na svůj zákaz cestovat mimo Maroko. Ten mu byl 

udělen za kritiku královy amnestie  španělským vězňům v rozhovoru pro televizi  Al 

Jazeera.253 S opakovanými zákazy opustit zemi se potýká i Samad Iach, během výslechu 

se ho policie ptala na jeho aktivity v organizacích Marocká asociace pro investigativní 

žurnalistiku  a  Moroccan  Digital  Rights  Association.254 Novinářce  Marii  Moukrim 

hacknuli emailový a facebookový účet poté, co založila v roce 2012 web Febrayer - 

podle Moukrim se vláda domnívala, že půjde o oficiální web Hnutí 20. února.255 Hicham 

Mansouri  si  těsně před současným stíháním odseděl  deset  měsíců za sex se vdanou 

ženou, a to v době, kdy se z novinářské pozice zabýval sledovacími technikami vlády. 

Policisté ho při zatčení u něj doma podle jeho slov svlékli do naha, aby mohli tvrdit, že 

ho nachytali při styku. Jak policisté při zatčení, tak dozorci ve vězení ho prý mlátili.256

Soudním procesům se nevyhnul ani jeden z nejpopulárnějších novinářů Rachid 

Niny,  sloupkař  nejčtenějšího  deníku  Al  Massae.  Ve  vězení  si  odseděl  jeden  rok  za 

údajné šíření dezinformací, napadení státních institucí a ohrožení bezpečnosti své vlasti 

a občanů. Toho se měl dopustit článkem, v němž zpochybňoval praktiky marockých 

251 International appeal to the Moroccan authorities to drop charges against human rights defenders. In: 
Free Press Unlimited [online]. Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org/en/news/international-appeal-to-the-moroccan-authorities-to-drop-
charges-against-human-rights-defenders
252 Naposledy v souvislosti s potíráním protestů, které propukly v květnu 2017 na severu země. 
253 ALAMI, 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
254 NOBLET, 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#.WRtVMPIUF8
255 Their eyes on me [online]. In: . Londýn, 2014, s. 15 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 

https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme
256 Morocco 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

https://twitter.com/hashtag/Justice4Morocco?src=hash
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bezpečnostních složek v boji proti terorismu.257 Po svém propuštění na svobodu v roce 

2012 Niny přestal pro Al Massae psát.258 Přestože tehdy ostře kritizoval práva žurnalistů 

v Maroku,  k  novinařině se vrátil.  Založil  deník  Al Akhbar  a  v  červnu 2017 zahájil 

vysílání vlastní televize Télé Maroc.

Deník  Al-Massae  Rachid  Niny  zakládal  v  roce  2006  spolu  s  Taoufikem 

Bouachrinem. Bouachrine ale  v roce 2008 Al-Massae opustil  a založil  vlastní  deník 

Akhbar Al-Youm. Nový deník autority zakázaly hned v roce 2009, protože zveřejnil 

karikaturu  marockého  prince  Moulaye  Ismaila.259 Za  princem,  který  oslavuje  svoji 

svatbu s Němkou, je pěticípý zelený pentagram na červeném pozadí z marocké vlajky 

překreslen na šesticípou Davidovu hvězdu. Šlo o vůbec první případ, kdy marocký tisk 

otiskl karikaturu člena královské rodiny. Šéfredaktor Taoufik Bouachrine i karikaturista 

Khalid  Gueddar260 byli  odsouzeni  ke  třem  letům  vězení  a  pokutě  ve  výši  50  tisíc 

dirhamů261 za  újmu  princovi.262 Bouachrina  následně  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 tehdy soud otevřel již uzavřený případ.263 V 

roce 2015 si Bouachrine odseděl další dva měsíce a zaplatil 1,6 milionu dirhamů264 za 

referování o údajném podplacení amerického žurnalisty výměnou za článek pochvalný 

pro marocký režim.265

Vůbec  nejnovějším  případem  hrubého  porušení  svobody  tisku  je  zatčení 

novináře Hamida El Mehdaouiho v červenci 2017 během jeho cesty do severního města 

257 Morocco: Rachid Niny, editor of Al Massae daily, was released after serving his full sentence. In: 
Alkarama [online]. Ženeva: Alkarama, 2012 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.alkarama.org/en/articles/morocco-rachid-niny-editor-al-massae-daily-was-released-after-
serving-his-full-sentence
258 Divorce Between Rachid Nini and Al Massae. In: Morocco World News [online]. Rabat: Morocco 
World News, 2012 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2012/04/33610/divorce-between-rachid-nini-and-al-massae/
259 Obrázek v příloze
260 S Gueddarem se mi podařilo sejít osobně, takže se k jeho případu vrátím v praktické části. 
261 přibližně 125 tisíc korun
262 DREES, Marijke Meier a Sonja de LEEUW. The Power of Satire. 13. Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Company, 2015. ISBN 978-9027202291, str. 101
263 Moroccan editor given politicized prison sentence. In: Comittee to Protect Journalists [online]. New 
York: Comittee to Protect Journalists, 2010 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://cpj.org/2010/06/moroccan-editor-given-politicized-prison-sentence.php
264 asi 3,7 milionů korun
265 GOVERDE, Rik. It's a bad time for journalists and activists in Morocco. In: Middle East Eye 
[online]. Londýn: Middle East Eye, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
http://www.middleeasteye.net/columns/its-bad-time-journalists-and-activists-morocco-939801447
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Al  Hoceima,  kam  jel  pokrývat  současné  protivládní  protesty.266 To  bylo  oficiálně 

zdůvodněno novinářovými projevy, které prý podněcovaly ilegální protesty a porušují 

zákon.  Už  v  červnu  ministr  vnitra  Abdelouafi  Laftit   podal  na  novináře  žalobu  za 

pomluvu kvůli videu, na němž žurnalista obviňuje Laftita z korupce. V roce 2015 musel 

na tři měsíce Mehdaoui pozastavit činnost svého serveru Badil a zaplatit pokutu 100 

tisíc dirhamů267 za článek o výbuchu auta, tedy o události, kterou vláda popírala.268

 

3.4 Případy omezování zahraničních novinářů

V Maroku pravidelně dochází k vyhoštění zahraničních novinářů, jako oficiální 

důvod bývá uvedeno chybějící povolení od marockých autorit.269 Nejčastějším tématem, 

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

tématy jsou i homofobie270 nebo nepokoje v ulicích.271

V  roce  2010  ministr  komunikace  odmítl  prodloužit  akreditaci  španělskému 

novinářovi Luisovi de Vegovi,272 který působil jako korespondent v Rabatu předchozích 

osm  let.  Své  rozhodnutí  zdůvodnil  Vegovým  „trvalým  nerespektováním  pravidel 

profese.“  Vega  v  době  tohoto  rozhodnutí  pokrýval  situaci  na  Západní  Sahaře,  kde 

zrovna probíhaly protesty. V úplně stejný den došlo k vyhoštění dalších tří marockých 

žurnalistů, kteří směřovali do hlavního města Západní Sahary Laayoune.273

266 Protesty začaly už v listopadu 2016 v reakci na smrt rybáře, který prodával mečouna mimo 
povolenou sezónu. Smrt rybáře má podle demonstrujících na svědomí policista, kterého rybář odmítl 
uplatit. Protesty se sice utišily. K životu je probudil  nezaměstnaný Nasser Zefzafi, který na internetových 
videích hovoří o korupci a autoritářské vládě krále. (SAADANI, Hala. Morocco: What is fuelling unrest 
in the Rif? In: Al Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2017 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/morocco-fuelling-unrest-rif-
170601141849532.html)
267 Přibližně 250 tisíc korun
268 Editor of Morocco news website arrested on way to cover Rif protests. In: Comittee to Protect 
Journalists [online]. New York: Comittee to Protect Journalists, 2017 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://cpj.org/2017/07/editor-of-morocco-news-website-arrested-on-way-to-.php
269 Right to inform constantly blocked. In: Reporters without borders [online]. Paříž, 2017 [cit. 2017-04-
30]. Dostupné z: https://rsf.org/en/morocco-western-sahara
270 Expulsé 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
271 Journalists must be free to cover Rif protests. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters 
without borders, 2017 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: https://rsf.org/en/news/journalists-must-be-free-
cover-rif-protests
272  Vegou jsem navázala elektronický kontakt. K jeho případu se tak ještě vrátím v praktické části.
273 Morocco: Restore Accreditation to Al Jazeera. In: Human Rights Watch [online]. Washington: Human 
Rights Watch, 2010 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2011/04/05/morocco-
restore-accreditation-al-jazeera

https://www.hrw.org/news/2011/04/05/morocco-restore-accreditation-al-jazeera
https://www.hrw.org/news/2011/04/05/morocco-restore-accreditation-al-jazeera
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V roce 2015 vyhostili ze země nizozemského žurnalistu Rika Goverdeho, který 

působil v Maroku jako korespondent dva roky. „Stále nevím, proč přesně mě posadili na 

loď.  Možná  za  to  mohla  před  několika  dny  uskutečněná  investigace  v  Nadoru  o 

stovkách až tisících Maročanů odjíždějících do Turecka,274 aby se následně dostali do 

Evropy.  Možná to  bylo kvůli  rannímu telefonátu s  aktivistou,  možná byla důvodem 

rádiová  reportáž  o  migrantech  v  Tangieru  před  týdnem,”275 uvedl  na  svém  blogu 

Goverde.  Oficiálním důvodem vyhoštění  měla  být  chybějící  press  karta,  tu  se  však 

Goverde marně snažil získat po celé dva roky svého pobytu v Maroku.276

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

a to po několikahodinovém výslechu týkajícího se jejich reportáže o útoku na pár gayů 

ve městě Béni Mellal. Když se jeden z policistů zeptal reportérů, zda mají povolení od 

ministra komunikace, Martin Weill odpověděl: „Dobře víte, proč zde žurnalisté pracují 

bez autorizace - protože ji beztak nikdy nezískají.”277

V září 2016 byli policií v Marrákéši zadrženi dva italští novináři Luigo Pelazza a 

Mauro Pilay. Policie je obvinila z nepovolené investigace ohledně dětské prostituce ve 

městě,  zabavila  jim natočený film a  dopravila  je  na  letiště,  odkud byli  deportování 

zpátky do Itálie.278

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

Camille  Lavoix,  která  odtud  měla  psát  reportáže  pro  M  le  magazine.  Dočasně 

zablokovali  její  SIM  kartu  a  emailové  účty.  Camille  Lavoix  byla  pátou  zahraniční 

novinářkou vyhoštěnou v roce 2016.279

274 Pro vstup do Turecka Maročané nepotřebují vízum.
275 GOVERDE, 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
276 S Goverdem se mi podařilo navázat elektronický kontakt, k jeho případu se vrátím v praktické části
277 Expulsé 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/
278 Morocco expels more foreign TV journalists. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters 
without borders, 2016 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: https://rsf.org/en/news/morocco-expels-more-
foreign-tv-journalists
279 RSF asks Morocco to end all reporting restrictions in Western Sahara. In: Reporters without 
borders [online]. Paříž: Reporters without borders, 2016 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: 
https://rsf.org/en/news/rsf-asks-morocco-end-all-reporting-restrictions-western-sahara
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Posledním případem je vyhoštění alžírského novináře Djamala Alilata z června 

2017.  Toho  policisté  zatkli  v  Nadoru,  kam  přijel  pokrývat  protesty  probíhající  v 

současnosti  na severu země.  Oficiálním vysvětlením bylo  opět  chybějící  povolení  k 

natáčení.  „Jenže  kritéria  pro  získání  povolení  nejsou  průhledná.  Orgány  žadatele 

neinformují  o  zamítnutí  v  přiměřené  lhůtě  a  své  rozhodnutí  neodůvodňují,“280 

komentovala případ organizace Reportéři bez hranic.

4. Praktická část

4.1 Způsob zpracování praktické části

V říjnu  2016  jsem  se  na  pár  měsíců  přestěhovala  do  marockého  severního 

přístavu  Tangier.  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  Casablanca.  Přesto  mi  Tangier  poskytl  dobré  zázemí  pro  zahájení 

rešerše a rozhovory s lidmi, kteří mají o mediální scéně v Maroku přehled. I v Tangieru 

jsem měla možnost potkat několik lidí z oboru, od roku 2014 zde navíc 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, ale přes příslib rozhovoru a pozvání do redakce rádia i televize na mé 

telefonáty ani na emaily posléze nereagoval a v Domu tisku jsem ho již nezastihla. Na 

druhou stranu jsem však díky Domu tisku poznala několik dalších novinářů, ač většina z 

nich stejně jako Kobrite přes původní ochotu na moje zprávy nereagovala.

Ke konci pobytu jsem plánovala podniknout několikatýdenní cestu po Maroku a 

potkat novináře z celé země. Cestu jsem byla z osobních důvodů nucená značně zkrátit 

a  vrátit  se  do  České  republiky  dříve.  Přesto  se  mi  podařilo  setkat  se  s  několika 

280 Journalists must be free to cover Rif protests. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters 
without borders, 2017 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: https://rsf.org/en/news/journalists-must-be-free-
cover-rif-protests
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významnými  osobnostmi  marockých  médií,  a  to  hlavně  s  šéfredaktorem  kritického 

týdeníku TelQuel Mehdim Michbalem a s již zmiňovaným opakovaně perzekvovaným 

Alim Anouzlou.

Během svého pobytu jsem kontaktovala desítky žurnalistů bez ohledu na to, v 

jakém  typu  média  pracují.  Pro  komunikaci  jsem  používala  zpravidla  email  nebo 

Facebook.  Na  rozdíl  od  zahraničních  novinářů  reagovali  maročtí  novináři  téměř 

výhradně pouze na zprávy na Facebooku, nikoliv na emaily. Ozval se mi pouze zlomek 

těch, které jsem kontaktovala, ale podařilo se mi vyzpovídat novináře z různorodých 

platforem. Zatímco novináři z oficiálních médií, tedy z televize či z některých tištěných 

médií,  zastávali  oficiální  výklad  státu,  výpovědi  ostatních  potvrdily  poznatky 

nashromážděné v teoretické části. 

Se všemi zpovídanými novináři pracujícími v Maroku jsem se setkala osobně. 

Vzhledem k přání některých žurnalistů jsem se rozhodla si rozhovory nenahrávat a dělat 

si pouze poznámky. Své otázky jsem přizpůsobovala každému novinářovi individuálně, 

ač některé otázky se opakovaly u všech. Pravidelně jsem se ptala například na to, zda se 

autocenzurují,  jaká  témata  jsou  v  Maroku  nejcitlivější,  co  je  největším  problémem 

marocké žurnalistiky nebo jak hodnotí obecný stav médií. Používala jsem tedy metodu 

polostrukturovaného  rozhovoru  s  otevřenými  otázkami  vhodnou  pro  kvalitativní 

analýzu.281

Součástí  praktické  části  jsou  tři  osobní  případové  studie282 zahraničních 

novinářů,  které  jsem na  rozdíl  od  marockých  novinářů  vybírala  cíleně  kvůli  jejich 

zkušenosti  s  vyhoštěním,  případně  zákazem  v  Maroku  pracovat.  S  těmi  jsem 

komunikovala  elektronicky.  Zahraničních  novinářů  jsem  se  ptala  čistě  na  jejich 

marockou zkušenost,  tedy na to,  z jakých důvodů a jakým způsobem došlo k jejich 

vyhoštění, případně odmítnutí prodloužit jim akreditaci, zda mají z Maroka zkušenosti 

se sledováním a jak práci žurnalisty v Maroku obecně hodnotí. 

281 PETR, Vojtíšek. Výzkumné metody. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012. ISBN 978-80-
905109–3-7, str. 22
282 Případová studia zkoumá jeden případ z hlediska vztahů a vnějších souvislostí. Jejím cílem je odhalit 
faktory, které ovlivnily danou situaci. U případové studie si konkrétní případ výzkumník vybírá záměrně. 
Výsledky má nejen popsat, ale i interpretovat. (PETR, Vojtíšek. Výzkumné metody. Praha: Vyšší odborná 
škola sociálně právní, 2012. ISBN 978-80-905109–3-7, str. 36-37)
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Během pobytu jsem získala zkušenost i s marockým internetem. V tomto ohledu 

mohu  podpořit  závěry  organizací,  které  ho  označují  za  relativně  svobodný. 

Všudypřítomná nespolehlivost  WiFi  zřejmě nebyla výsledkem snahy autorit  zabránit 

lidem v získávání  informací,  ale  nekvalitní  internetové  infrastruktury.  S blokováním 

stránek  jsem však  problém neměla.  Nepoužívala  jsem  VPN283 ani  jiný  způsob,  jak 

anonymizovat  svoji  internetovou komunikaci.  Novináře  jsem kontaktovala  skrz  svůj 

osobní email na Seznamu nebo osobní profil na Facebooku, ale přes citlivost tématu 

jsem se kvůli tomu do potíží nedostala.

Moje kamarádka Naddia Hafez, Němka, která do Maroka přijela pracovat pro 

dobrovolnickou organizaci, ale musela stáhnout svůj blog. Sdělila jí to pod pohrůžkou 

vyhoštění  její  nadřízená.  Ve  svých  článcích  psaných  v  němčině  Naddia  popisovala 

rozdíly  mezi  západem  a  Marokem,   často  zmiňovala  například  nepřiměřenou  moc, 

kterou  disponuje  král.  Tyto  rozdíly  pouze  popisovala,  nijak  je  nehodnotila.  Její 

nadřízená tvrdila, že ji s požadavkem na stažení webu kontaktovali úředníci. 

Navíc jsem získala možnost marocká média sama číst. Největší deníky jako Le 

Matin nebo L´Opinion pokrývají hlavně aktivity krále, o němž zásadně píší jako o Jeho 

Veličenstvu, a jsou plné jeho fotografií v slunečních brýlích. Z týdeníků jsem si oblíbila 

TelQuel, který se svým zpracováním blížil úrovni evropských politicko-společenských 

týdeníků.  Přestože ani  tento týdeník nemůže pokrývat  témata osobního života členů 

královské rodiny nebo prezentovat Západní Saharu z pohledu separatistů, jeho autoři si 

dovolují kritizovat vládu nebo neochotu krále mluvit s novináři,284 psát o prostituci či 

kriticky komentovat politiku Maroka v kontextu celé Afriky. Ostatní týdeníky se ale 

přiklání k oficiálnímu výkladu státu a články v nich jsou v porovnání s evropskými 

týdeníky výrazně  kratší  a  méně propracované,  jejich povrchnost  a  absence skutečné 

analýzy zanechávají ve čtenáři mnoho otázek. U týdeníku Le Reporter mě zaujal důraz 

na distancování se od terorismu a radikálního islámu, kterého jsem si následně povšimla 

283 V angličtině virtual private network, teda virtuální privátní síť, která zajišťuje uživatelům zajišťuje 
zabezpečení a zašifrování veškeré komunikace. Jedná se o nástroj populární zejména v nedemokratických 
režimech, zprostředkovává uživatelům přístup i na blokované stránky. 
284 Hassan II. ani Mohammed VI. rozhovor médiím nikdy neposkytli. Kromě tohoto faktu nezávislá 
média kritizují i královu častou nepřítomnost v zemi. (ANOUZLA, Ali. Maroc. Mais où est donc passé 
Mohamed VI ? In: Courrier International [online]. Paříž: Courrier International, 2013 [cit. 2017-07-23]. 
Dostupné z: http://www.courrierinternational.com/article/2013/06/10/mais-ou-est-donc-passe-mohamed-
vi)
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i  u  týdeníku  L´Observateur.285 Nejkvalitnější  média  jsem  v  souladu  s  tvrzením 

odborníků  nalezla  na  internetu.  Nejvíce  jsem  ocenila  práci  anglofonního  serveru 

Morocco World News, informace z nejž jsem opakovaně použila i v této práci. Server 

založil Adnane Bennis, který je sice původem z Maroka, ale studoval v Americe. Právě 

zkušenost se studiem a prací v Americe je společným rysem dalších redaktorů. Kromě 

kvalitního zpravodajství poskytuje web i analýzy a komentáře. Kvalitní zpravodajství ve 

francouzštině  nabízejí  i  servery  Le360  a  Le  Desk,  které  mí  přátelé  opakovaně 

označovali za nejvíce nezávislé platformy v Maroku - spolu s arabofonním Lakome2.

4.2 Srovnání odpovědí

Počet  respondentů  (15)  je  příliš  malý  na  to,  aby  se  srovnání  odpovědí  dalo 

prezentovat  jako  všeobecně  platný  průzkum.  Mnohé  odpovědi  se  ale  opakují  a 

jednotlivé výpovědi se doplňují, tudíž je lze porovnat. 

 Polovina novinářů odpověděla, že se svobodní jako novináři necítí (6), z této 

poloviny většina potvrdila autocenzuru (5). Svobodu žurnalistické profese deklarovala 

menšina (3). Zbytek zpovídaných sice uznal, že současný stav není ideální, ale zároveň 

upozornil na výrazně zlepšení a svobodu médií hodnotil relativisticky (3). Autocenzuru 

a nesvobodu potvrdili žurnalisté z médií, která jsou označována za kritická a nezávislá 

(TelQuel, Lakome), zatímco redaktoři z televize a  tradičního tisku obhajovali oficiální 

výklad  ministerstva  komunikace.  Zahraniční  novináři  se  vůči  marockým  médiím 

vyjadřovali ostřeji, svobodná nejsou podle žádného z nich (3).

Co  se  týče  nejcitlivějších  témat,  nejčastěji  novináři  jmenovali  krále  (8), 

náboženství (6), soukromý život či sex (5), korupci (3) a inzerenty, konkrétně například 

bankovní  či  telekomunikační  společnosti  (3).  Zkušenosti  zahraničních  novinářů 

potvrdily citlivost témat Západní Sahary (2) a migrace (2).

Téměř  všichni  respondenti  (11)  uvedli  jako  velký  problém  nízkou  kvalitu 

marockých médií a nízkou kvalitu práce novinářů, někteří přímo označili novinářskou 

285 Hlasité odsuzování terorismu a radikálního islámu je typické pro celou zemi, která je v porovnání s 
ostatními muslimskými zeměmi velmi otevřená a svobodná. Na začátku roku 2017 byly dokonce v 
Maroku zakázány výroba, prodej a dovoz burek. (Morocco 'bans the sale and production of the burka'. In: 
BBC [online]. Londýn: BBC, 2017 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-
africa-38574457)
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obec za spoluviníka mediální situace (7), stejný počet považuje za problémové vzdělání 

žurnalistů.  Podle  menšiny  z  nich  je  za  stav  marockých  médií  spoluodpovědná  i 

společnost  a její  uzavřená mentalita  spolu se stále vysokou negramotností  a nízkým 

zájmem o média (4). Oficiální média explicitně označila za špatná polovina z nich (6), 

oficiální výklad včetně věznění novinářů obhajovala čtvrtina (3). 

Často zmiňovaným problémem byl přístup k informacím (5) a financování médií 

(7)  -  a  to  hlavně kvůli  vlivu  inzerce  (4).  Necelá  polovina  potvrdila,  že  stát  vede  s 

kritickými médii nepřímý hlavně ekonomický boj (5). Podle necelé poloviny novinářů 

se podmínky pro práci zlepšují (5), podle o něco menšího počtu spíše stagnují (4). Ke 

zhoršování ale nedochází podle žádného z nich.

Z  marockých  novinářů  potvrdila  zkušenosti  se  sledováním  menšina  (2),  ze 

zahraničních novinářů však byli o sledování své osoby přesvědčení všichni (3). Více než 

polovina má zkušenost s omezováním výkonu své profese (7). Ve vězení se kvůli své 

práci ocitl jeden z nich ověřeně, druhý  údajně.286

4.3 Osobní zkušenosti marockých novinářů

Brahim Benjelloun

Vedoucí reportážního oddělení na Medi1 TV

Medi1 TV jsem jakožto kanál sídlící v Tangieru, který mí přátelé označovali za 

jedinou nezávislou televizi v Maroku,287 kontaktovala mezi prvními. Odpověděl právě 

Brahim Benjelloun, na schůzce jsme se domluvili ještě týž listopadový týden.

Jakmile jsem Benjellounovi položila 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 jediný případ zatčení novináře kvůli tomu, že by 

pomluvil  krále.  Žurnalisté,  kteří  sedí  ve  vězení,  dělají  svoji  práci  špatně  a  nepíší 

286  Informaci o uvěznění Abdelkadera Zaariho se mi nepodařilo ověřit. 
287 Jak jsem uvedla v první kapitole, Medi1 TV byla více než deset let od založení Vysokého úřadu 
audiovizuálních komunikací jedinou soukromou televizí, která získala od úřadu licenci.
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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 by byl žurnalista z podplácení 

politickou stranou obviněn. „Marocká žurnalistika je - stejně jako demokracie - dítě, co 

se teprve učí chodit,” upozornil.

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, také 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  pijí  alkohol. 

Vyzýval mě, ať jedu do Turecka nebo do Alžírska a pochopím, že tam na rozdíl  od 

Maroka demokracie nepanuje.  Po pár minutách si k nám přisedla jeho známá, která 

dříve pracovala v rádiu.288 „Zažila jsi  někdy, že by novináře zatkli kvůli  jeho práci? 

Pověz jí, zažila jsi to někdy?” naléhal na ni stále zvýšeným hlasem. „Ne, nikdy jsem to 

nezažila, to už se neděje. Maroko je svobodná země,” odpovídala. 

Přesto svými slovy zakořenění autocenzury a existenci tabu potvrdil,  přičemž 

používal  podobné  formulace  jako  ostatní  novináři  oficiálních  médií.  „Je  třeba 

respektovat ústavu a stát. První, kdo musí respektovat krále, je žurnalista, jinak to není 

žurnalista,”  vysvětloval  mi  s  tím,  že  je  nutné  respektovat  obzvláště  posvátnost 

soukromého  života.  Záleží  podle  něho  i  na  formulaci.  „Když  upozorním na  případ 

korupce, je to samozřejmě v pořádku. Když napíšu, že král je zloděj, není to v pořádku,” 

upřesnil.  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. „Investovali jsme do toho území 

tolik peněz a energie. O Západní Sahaře nemůžeš tvrdit, že nepatří Maroku,” čmáral 

288 S ženou jsem si vyměnila telefonní číslo a dohodly jsme se, že si o situaci v médiích  někdy 
popovídáme samy. Na moje zprávy a telefonáty nikdy nezareagovala. 



57

rozohněně  na  papír  náčrt  rozlohy  marocké  říše  před  francouzskou  kolonizací  a 

naznačoval mi, kolik území Maroko podstoupilo Alžírsku nebo Mauritánii. 

Z Medi1 TV prý nikdo problémy s policií či soudy neměl. Přes monarchistickou 

redakční politiku289 označuje Benjelloun Medi1 za jediný nezávislý kanál v Maroku. 

Jako  další  důkaz  vysoké  profesionality  prezentoval  fakt,  že  k  informování  o 

zahraničním dění využívá Medi1 zahraniční agentury, jmenovitě americkou Associated 

Press, britskou Reuters a z lingvistického důvodu hlavně francouzskou Agence France-

Presse

Khalid Mokhtari

profesor na Vyšší škole žurnalistiky a komunikace v Rabatu

Khalida Mokhtariho jsem potkala na začátku prosince v Domě tisku, kde vedl 

workshop 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 jako Anouel a zažil  tak represivní 

přístup za Hassana II., následné uvolnění poměrů, přeměnu médií během arabského jara 

i obě reformy tiskového zákona. Na přípravě novel souvisejících s médii dokonce mezi 

lety 2002 a 2012 s vládou spolupracoval. „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 komunikace se vystřídali i žurnalisté, ”290 pokoušel se mi vysvětlit.

Člověk, který marocké žurnalisty vychovává, však vnímá výrazný pokles kvality 

práce. „V devadesátých letech v médiích pracovali žurnalisté veteráni, skutečně jsme 

investigovali, ověřovali si informace, pracovali pečlivě na reportážích. Dnes je sice větší 

svoboda než tehdy, ale kvalitních žurnalistů je v zemi málo,” upozorňoval s tím, že 

289 (FONT, Elodie a Marion GUANARD. Au Maroc, la France finance Medi1, vieillissante voix du roi. 
In: L´Obs [online]. Paříž: Le Nouvel Observateur, 2010 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-medias/20100920.RUE8582/au-maroc-la-france-finance-
medi1-vieillissante-voix-du-roi.html)
290 Prvním žurnalistou ve vládě se stal už v roce 1998 Larbi Messari ze Strany nezávislosti, který ve 
funkci setrval do roku 2002. V čele sektoru tak stál právě v době liberalizace médií. (ALAOUI, Mohamed 
Chakir. Décès de Mohamed Larbi Messari, ancien ministre de la Communication. In: Le 360 [online]. 
Casablanca: Web News, 2015 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://fr.le360.ma/politique/deces-de-
mohamed-larbi-messari-ancien-ministre-de-la-communication-46631)
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většina novinářů přešla do žurnalistiky z jiné domény, v níž se jim nepodařilo sehnat 

práci. 

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  komunikace  v  Rabatu,  který  podléhá  ministerstvu 

komunikace. Škola v Casablance je podle Mokhtariho - přestože učí na rabatské - lepší, 

pokrokovější a skladbou předmětů pestřejší. Své tvrzení opřel i o možnost pokračovat v 

Casablance na magisterském studiu, sám byl jedním z posledních, kdo vystudovali v 

Rabatu magisterský obor předtím, než byl zrušen. Jako další důvod uvedl podřízenost 

univerzity  v  Casablance  ministerstvu  školství.  Na rabatské  univerzitě  si  podle  něho 

může  ministr  komunikace  vychovávat  žurnalisty  k  obrazu  svému.  Kromě  toho  lze 

žurnalistiku či mediální studia absolvovat na několika soukromých institutech.291

„Stojí o změnu samotní žurnalisté? V tom spočívá problém,” poukázal. Někteří 

žurnalisté  pak  podle  něho píší  z  pozice  „levicových militantních  partyzánů” a  ne  z 

pozice novinářů.  Doufá proto, že se v příští etapě novináři zprofesionalizují. 

Jako problematický vnímá nízký počet lidí, kteří noviny čtou, a vysokou úroveň 

negramotnosti. Uznal i nevyrovnanost audiovizuálního sektoru, v němž jsou televizní a 

některé rádiové stanice vlastněny státem. Uvěznění žurnalistů, které je dnes podle něho 

spíše  výjimkou,  obhajoval  podobně  jako  Benjelloun.  „Zákon  musí  dodržovat  i 

žurnalisté.  Někteří  novináři  se  chovají  jako  by  byli  superobčany  postavenými  nad 

zákon. Pokud ale překročíte limit, ponesete následky,” vysvětluje. 

V médiích se 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 až postupně s časem,” uzavřel Mokhtari. 

291 Ač Mokhtari hovořil o soukromých institutech s despektem, podle studenta mediálních studií v 
Tangieru na soukromém institutu FSJEST Ayouba Khayatiho mají obzvlášť v případě médií soukromé 
instituty výhodu nezávislosti na státu, díky níž jsou více svobodné a tím pádem kvalitnější. Soukromé 
instituty navíc mají méně studentů, kterým se tak mohou více věnovat. Khayatiho jsem též potkala v 
Domě tisku.
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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. Žurnalistice se začal věnovat, přestože vystudoval ekonomiku, stát se novinářem 

bylo jeho dlouhodobým snem. V minulosti se žurnalistice věnoval na plný úvazek, po 

skončení Atlas TV mu již nikde za novinařinu nenabídli slušný plat.  Sehnal si proto 

jinou  práci  a  reportáže  pro  online  platformy tvoří  se  zájmem a  nadšením ve  svém 

volném čase bez nároku na finanční odměnu.

Hovořili  jsme  hodně  o  audiovizuálním  sektoru,  ovládání  Vysokého  úřadu 

audiovizuálních  komunikací  i  Národní  společnosti  rádiového  a  televizního  vysílání 

státem  a  ochotě  vydávat  licence  pouze  soukromým  méně  konzumovaným  rádiím, 

nikoliv  televizím,  skrz  něž  lze  s  občany  snadno  manipulovat.  Draidi  pracoval  pro 

internetovou televizi Atlas TV, která měla pobočku v Londýně 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, protože internet je svobodný. Úředníci jim však nadále hrozili 

zničením, a tak se rozhodli činnost Atlas TV ukončit. 

Co se  týče  jeho současného  angažmá na  internetových  médiích,  cítí  se  jako 

žurnalista svobodný. „Když o něčem píšu, mám pro to důkazy. Problémy s autoritami se 

mi tak vyhýbají,” vysvětloval. S novináři se podle něho manipuluje za pomoci peněz. 

„Pokud nechceš být manipulována, je nejlepší rozjet svůj vlastní elektronický projekt a 

dělat to zadarmo,” myslí si. V Atlas TV pobíral plat 12,5 tisíc dirhamů292 měsíčně, což je 

vysoko nad marockým průměrem.293 Když se pak ucházel o místa v jiných médiích, 

nabízeli mu prý plat 2,5 až 3 tisíce dirhamů294 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 

292  Přibližně 31 tisíc korun
293 Podle studie MoveHub.com se v roce 2014 mzdy v Maroku pohybpvaly mezi 10 a 17 tisíci korunami 
měsíčně. (BAKARAH, Tarik El. Morocco’s Disposable Income Among the Lowest in The World. In: 
Morocco World News [online]. Rabat: Morocco World News, 2015 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2015/03/155126/moroccos-disposable-income-among-lowest-
world/)
294 přibližně 6 až 7,5 tisíc korun
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pouze novináři ze státních médiích, kterými je manipulováno. Proto jsem se rozhodl 

věnovat se žurnalistice jako koníčku, chci tím napomoci k rozvoji své země” tvrdil. 

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 neoficiální  internetové platformy,  nikoliv státní  média.  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.  Jeho  posedlost  technologiemi  a  neustálým dokumentováním všeho 

potvrzovalo  jeho chování. Jako jediný točil v Domě tisku reportáž z workshopu, při 

našem setkání opakovaně točil videa a tvořil fotografie se mnou. 

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. „Limity si tvoříte vždy sama. 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. Ale pokud shledám, že se král zachoval špatně, samozřejmě 

to  napíšu,”  reagoval  na  můj  dotaz  ohledně  nedotknutelných  témat.  Abdillah  také 

zmiňuje nutnost být schopný své články obhájit: „Co napíšu, musím dokázat. Každý 

obor má svoji hodnotu a tu  je třeba respektovat. Je to jako jídlo, pokud mi nechutná, 

nebudu ho jíst.” Vyhoštění zahraničních žurnalistů neomlouvá chybějící autorizací, ale 

citlivostí informací.  Zahraniční žurnalisté podle něho informace deformují.

Abdillah za novým tiskovým zákonem stojí, a to kvůli zrušení trestu vězení pro 

žurnalisty  a  zvýšení  ochrany  zdroje,  o  jehož  povinném vyzrazení  může  rozhodnout 

výhradně  soud.  Jako  největší  problém  marocké  žurnalistiky  vnímá  přístup  k 

informacím, který je podle něho ještě ztížený při práci v regionálním médiu. „Zatímco 
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celostátní média píší o všem a k informacím se snadno dostanou přes tiskové agentury, 

žurnalisté  pracující  pro  regionální  média  musí  po  informacích  víc  pátrat  sami  a 

komunikovat s místními,” myslí si. Přístup k informacím 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,  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 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 vědí  a  nikdo  si  na  nezávislé  médium 

nehraje,” vysvětlila mi s tím, že Medi1 přímo podléhá králově doktríně. 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, že vládu v mezích 

kritizovat může. Vloni však Radio 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 jiné forma sankce, šlo spíše o varování napovídající,  kde leží 

hranice.
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“Nelžeme, ale určité informace občas zkrátka vynecháme,” přiznala Dumser a 

uvádí příklad listopadových nepokojů ve městě Al Hoceima, kde se demonstrovalo v 

reakci na smrt rybáře, který odmítl dát policistovi úplatek. Rádio nemohlo dění úplně 

ignorovat,  takže  informovalo  o  zatčení  několika  lidí  i  o  smrti  rybáře.  Informaci  o 

rozsáhlých protestech v ulicích a  tom, že rybář odmítl na smrti pravděpodobně vinného 

policistu uplatit, zprávaři tehdy vynechali.

Jako další tabu uvádí sex, korupci a náboženství. Nesmí používat výrazy jako 

„džihádisté” nebo „islámisté”, místo toho musí používat výraz „extrémisté.” O Západní 

Sahaře se vůbec nemluví, jakoby neexistovala. Domnívá se, že například společenské 

poměry kritizovat může, nemá s tím však zkušenosti. Medi1 a tím spíš jeho frankofonní 

sekce se však zaměřuje hlavně na referování o mezinárodním, nikoliv tuzemském dění. 

Co  se  týče  informování  o  zahraničí,  cítí  se  Aurora  Dumser  relativně  svobodně. 

„Redakční politika existuje i v tomto ohledu a je dána částečně diplomatickými vztahy 

Maroka a částečně samotnou redakcí, v níž pracují převážně levicoví novináři.  Jsme 

proti Bašáru al-Asadovi, zato stojíme na straně Palestinců a Saudské Arábie. Kritizovat 

nesmíme  ani  Gabon,  protože  Mohammed  VI.  je  dobrým  přítelem  gabonského 

prezidenta. O Sýrii, Americe či Evropě můžeme informovat nezávisle,” konkretizovala 

Dumser,  „stejně tak jsme ekologičtí  a  humanističtí,  nemluvíme špatně o uprchlících 

nebo o zelených iniciativách. To je však dáno spíše levicovou redakcí.” 

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 spíše proti lidem, kteří si nezískali jeho sympatie. „Třeba když 

zpracuju zprávu s dvouhodinovým zpožděním, nikdo mi nic neřekne, pokud je dobrá. V 

první týden svého nástupu jsem téměř nepracovala, řekli mi, ať raději hledám byt, a 

přesto mě platili,” popsala. V arabofonní redakci jsou podle ní podmínky přísnější.

Co se týče zdrojů informací, pro zahraniční dění využívají hlavně francouzskou 

tiskovou agenturu Agence France-Presse a britskou agenturu Reuters. Ty jsou však vůči 

Maroku kritické,  ke zpracování tuzemského dění proto používají  marockou agenturu 
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Maghreb Arab Presse. Velmi okrajově pracují s informacemi alžírské agentury Algérie 

Presse Service. V terénu redaktoři nepracují, na to mají externí korespondenty. 

Technologicky  jsou  vybavení  podobně  jako  redakce  francouzské  a  ve 

frankofonní redakci pracují francouzští žurnalisté z nejlepších škol. Jedná se o relativně 

malé médium,  jak ve frankofonní,  tak v arabofonní redakci pracuje přibližně dvacet 

novinářů. Kvalitu média však považuje za srovnatelnou s Evropou. „Medi 1 je známé 

mezinárodní  rádio  a  já  se  chci  v  budoucnosti  věnovat  právě  mezinárodnímu  dění. 

Takových  příležitostí  je  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 

vyzkoušela práci na zprávách. Hlavní cíle tohoto testu rozhodujícího o přijetí jsou podle 

ní tři: ověřit si, zda je redaktor schopný žít v Maroku, zda mu nedělá problém pracovat 

pro médium podporující krále a zda vychází se svými kolegy. Kolegové v redakci se 

totiž  přátelí  a  atmosféra je  díky tomu příjemná.  Nadřízení  proto během zacvičování 

budoucích kolegů sledovali, zda se starými členy redakce chodila Aurora ven i mimo 

pracovní dobu. 

Uznává, že tisk je svobodnější než rádio, toho ale může redakce využít ve svůj 

prospěch a  používat  formulace  jako  “tento  deník  napsal.”  Tištěná  média  na  druhou 

stranu  označuje  za  nekvalitní.  Jako  nejsvobodnější  a  nejkvalitnější  jmenuje  média 

internetová,  konkrétně  Le  Desk  a  Le360.  Novináři  v  těchto  médiích  jsou  zároveň 

nejhůře placeni. 

Abdelkader Zaari

zakladatel a šéfredaktor online deníku Tanger presse

Abdelkadera  Zaariho  jsem  potkala  též  v  Domě  tisku.  Okamžitě  nadšeně 

souhlasil s naším setkáním. Výměny kontaktů jsem chvíli skoro litovala, protože mi až 

nepříjemně často psal či volal, kdy ho konečně navštívím v redakci. Nakonec jsem se za 

ním v lednu přišla.  Vysvětloval  mi,  že  se  ozýval  tak  zarputile,  protože  chce,  abych 

vyprávěla jeho příběh. Prý pracoval na ministerstvu financí, kde měl na starosti výběr 
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daní od neplatících firem a podnikatelů. Zde se setkal s korupcí, neplatící firmy obvykle 

místo daní zaplatily někomu na úřadu úplatek. Začal proto psát analýzy o korupci a 

politice.  V roce  2009 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 Zaari skončit s politickým zpravodajstvím a věnovat se spíše 

zpravodajství ekonomickému. „Svobodný se jako žurnalista necítím. Nikdy nelžu, ale 

nemůžu  psát  o  všem.  Míra  autocenzury  je  mezi  marockými  novináři  obrovská.  O 

ekonomice se dá ale psát trochu otevřeněji než o politice. 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  problémy  marocké  žurnalistiky  vnímá  také  nedostatek  finančních 

prostředků a nevyhovující vzdělání lidí, kteří se profesi věnují. Dalším problémem je 

nepřímá forma nátlaku vlády na kritické hlasy,  hlavně skrz administrativu a inzerci. 

Zaari se domníval, že s Mohammedem VI. začíná éra demokracie, a proto psal před 

svým údajným obviněním analýzy poměrně otevřeně. Hlavním limitem je podle něho 

kritika státu, lze hovořit o korupci na nízké úrovni, není však možné ukázat na jejího 

skutečného viníka.

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. 
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Kritizoval  i  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 žurnalistů,” uzavřel.

Badr Yamni

divadlo Darna

Badr Yamni v současnosti jako novinář nepracuje. Nedávno dokončil studium 

žurnalistiky a tři dny zkoušel pracovat pro rádio Medi1. Jeho zkušenost však potvrzuje, 

co  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, nepřetržitá práce na vysílání od osmi do šesti. Z tohoto 

důvodu jim z  redakce  odchází  mnoho lidí,”  prohlásil.  V současnosti  se  proto  snaží 

oslovit  rádia  s  nabídkou  vlastní  umělecké  relace,  kde  by  třeba  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 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 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 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 si však nevyzkouší téměř žádnou praxi a výkon 
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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 nezávislého týdeníku TelQuel

Mehdi  Michbal  pracuje  pro  TelQuel  s  přestávkou,  během  níž  pracoval  pro 

panafrický magazín Les Gens, od roku 2009. 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 

konopí,295 později  začal  více  pokrývat   politiku.  Redakční  politika  se  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. 

Michbal  přiznává  problém  autocenzury  i  silného  nepřímého  vlivu  státu,  na 

druhou stranu pozoruje, že poměry se za posledních dvacet let výrazně uvolnily. „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 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.“

295 Maroko 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. 
(ROSLINGTON, James a Jason PACK. Morocco’s growing Cannabis debate. In: Foreign Policy [online]. 
Washington: FP Group, 2013 [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 
http://foreignpolicy.com/2013/11/04/moroccos-growing-cannabis-debate/)
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„Ze začátku „lignes rouges” nebyly jasné, vlastně jsme je testovali až v terénu,” 

vysvětlil Michbal a připomněl rok 2009, kdy policie zabavila v redakci veškeré výtisky 

nového čísla s průzkumem, co si lidé myslí o králi. 

Hlavním nepřítelem týdeníku je bojkot ze strany inzerentů. Kvůli tomu skončila 

arabská  mutace  TelQuelu  Nichan.  TelQuelu  se  naštěstí  daří  získávat  zahraniční 

inzerenty.  Michbal  předpovídá  brzký  zánik  kvůli  finančním  problémům  i  nezávislé 

frankofonní online platformě Le Desk. 

„Nikdo z TelQuelu nikdy k odnětí svobody odsouzen nebyl, maximálně došlo na 

soudní proces nebo pokutu. Asi to bude částečně i tím, že náš časopis je mezinárodně 

známý,  a  věznění  některého  z  našich  žurnalistů  by  mohlo  vyvolat  pobouření  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,  každého  čísla  se  v  současnosti  prodá  přibližně  10  tisíc  kusů.  „Maročané 

zkrátka nečtou, a tím spíš ve francouzštině, ” přiznal. Arabofonní média jsou mnohem 

vlivnější,  obecně má ale  Michbal  dojem, že lidé médiím nevěří.  Upozorňuje,  že při 

debatě o prodaném nákladu je třeba vzít v potaz, že v Maroku čte jeden výtisk třeba celý 

kiosek. 

Zmínil  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.  O  reformě  vzdělávání  novinářů  se  už  podle  něho  uvažuje  na 

ministerstvu komunikace. 
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Khalid Gueddar

karikaturista, autor a zakladatel prvního marockého satirického webu Baboubi

Khalid  Gueddar  není  novinář,  ale  karikaturista.  Jak  jsem  zmínila  ve  třetí 

kapitole, kvůli uveřejnění jeho kresby měl problém například deník Akhbar Al-Youm 

vedený Taufikem Bouachrinem - stejně jako sám Gueddar. Kontroverzní se v Maroku 

stala třeba jeho kresba mešity,296 z jejíhož okna je vyhazováno spodní prádlo - v narážce 

na kauzu imáma, který zneužíval prostitutky. Po zveřejnění karikatury samozřejmě čelil 

výhrůžkám i policejním výslechům na téma „Proč jste to nakreslil?” „Sex a rodina jsou 

podle mě nejcitlivějšími tématy. V Maroku chybí sexuální výchova, tuzemská kultura je 

uzavřená. Je jednodušší mluvit o královské rodině než o sexu. Vždyť o sexu se spolu 

nebaví  ani  manželé,  právě  kvůli  nefungujícímu  sexuálnímu  životu  v  Maroku  roste 

rozvodovost,” vysvětloval Gueddar. 

„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 společnosti, nikoliv na 

legislativě. Stalo se z ní však pravidlo,” rozvedl své tvrzení, že lignes rouges pro něho 

neexistují. Tvrdí, že limitem je pro něj právě zákon: „Vždy jde však dělat legálně i věci 

zakázané. ”

„To, že tu není zákon, ale neznamená, že tu nejsou problémy. V Maroku chybí 

nezávislé soudnictví. Můžu kreslit vysoké politiky, stejně jako u psaní však záleží na 

celkovém  vyznění.  Dalším  problémem  je,  že  karikatury  nejsou  součásti  arabsko-

muslimské kultury, lidé se jich bojí,” dodal s tím, že Maročané nemají ani tak problém s 

karikaturami politickými, ale spíš s těmi náboženskými. Web Baboubi se prý neúspěšně 

pokusili hacknout islamisté. 

„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. 

296 Obrázek v příloze
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Web Baboubi založil Gueddar s dalšími třemi kreslíři. Tři měsíce ho vydávali i 

tištěně -  získat  autorizaci  od státu  prý problém není.  I  pro Baboubi  ale  představuje 

největší překážku odříznutí od reklamy. 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, projekt je však zatím 

ve fázi plánování. 

Abdelhak Najib

šéfredaktor lifestylového magazínu 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. Máme více otevřenosti, ale zodpovědné otevřenosti. Pro mě je 

jedinou ligne rouge král. Věřím, že ani v Británii nesmějí urážet královnu, to by pak byl 

bulvár,” uvedl téma člověk, který studoval a pracoval v několika zahraničních zemích, 

například v Americe či Francii. „Je samozřejmě nezbytné říct i to špatné, ale zároveň je 

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 pouze o třech různých osobách,297 a to má být 

primárně 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 stáží 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. 

297 Konkrétní jména uvést odmítl.
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Na podobu médií  se podle něho negativně promítá i  oligarchizace vlastnictví médií, 

kteří obsah ovlivňují. 

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. 

Zároveň podle něho chybí zákony, které by naopak respektovaly žurnalisty. Za účelem 

rozvíjení svobody ve společnosti se v redakci věnují tématům lidských práv, žen nebo 

mladých lidí. 

Faycal Karama Zeghari

podnikatel

Faycal  Kerama  Zeghari  se  v  současnosti  věnuje  podnikání.  Žurnalistiku  má 

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 

pro toho, kdo tě platí, pracuješ, abys prodala noviny. Nejde o dobrý nápad, ale o dobrou 

marketingovou expertízu, je to byznys dělaný bez vášně,“ 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, přes 90 procent. Přesto si však nevyděláš dobré peníze a přitom do výkonu 

povolání investuješ energii, čas a veškeré myšlenky.“

Fakt, že se novináři 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 
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tisku  je  často  znát,  že  jeho  redaktoři  studovali  v  zahraničí.  I  proto  jsou  čtenářům 

arabofonní média bližší.“ 

Navíc jsou podle něho Maročané náchylní k víře v konspirační teorie. Když se 

někdo snaží dělat noviny objektivně, podezřívají ho ostatní z práce pro Američany nebo 

pro  Židy.  Kromě  toho  prý  mají  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 proto zajímavé 

pozorovat vývoj v Tunisku, kde propaganda skončila a mluví se tam o problémech. Ale 

to Maročané nechtějí, nejsou zvyklí bojovat za svá práva, ale na to, že jim vše udává 

král.“   

Díky  špatnému  stavu  marockých  médií  se  situace  dostává  do  začarovaného 

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,  a  když už nějaká média čte,  spíše se směje jejich 

zastaralému stylu psaní. 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 obecnou podporu profesionalitu. Zároveň však podle něho v 

marockých médiích pracují lidé více. Zatímco v Parisien měl každý člověk na starosti 

jiný úkol, v Maroku jeden novinář hledá informace, píše, edituje a shání fotografie.

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.

Co se týče tendence novinářů přejímat oficiální výklad, přičítá to spíše starým 

reflexům novinářů.  „Staří  žurnalisté  byli  nějak  vychováváni,  stále  se  autocenzurují, 
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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.

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, síť kontaktů je pro žurnalistu podle mě nejdůležitější ze 

všeho vůbec. V Maroku získáváme informace přirozeněji, víc v terénu a na rozdíl od 

Parisienu je ověřujeme.“ Nový tiskový zákon podle něho pouze zformalizoval pravidla, 

která již fungovala v praxi.

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 proběhnutí dvou vln relativní svobody médií nepopřel. Obecně podle něho v Maroku 

fungují buď média oficiální, nebo média politických stran. Ta kritizují vládu, ne však 

monarchii. “Média  v  Maroku pokračují  pouze  díky  autocenzuře,”  upozornil,  „státní 

média jsou placena veřejnými penězi, jenže neslouží zájmům veřejnosti,  ale zájmům 

státu. Jejich ředitele dokonce jmenuje král.” Kritizoval i způsob, jakým marocká média 

píší  o  ženách,  tedy  často  ve  spojitosti  s  tělem a  prostitucí.  Anouzla  vždy  pracoval 

výhradně buď pro vlastní platformu, nebo pro média zahraniční.

Co  se  týče  nejcitlivějších  témat,  jeho  názor  se  od  ostatních  liší:  „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, 
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reálná  čísla,  například  králův  byznys.  Já  jsem  během  skandálu  Daniel298 nepsal  o 

násilníkovi, ale o rozpočtu soudů nebo ceně králových výletů.” K investigativní práci 

ale  potřebuje  v  Maroku důvěru  zdrojů,  veřejně  přístupné informace jsou  k  ničemu. 

Nelze podle něho kritizovat ani hlavu bezpečnostních složek, která má mnoho peněz a 

žádný účet, ani armádu, která má více - velmi nadstandardně placených - generálů než 

třikrát lidnatější Egypt.

Za risk považuje i zpochybnění sunnitské doktríny, psaní o LGBT komunitě a o 

soukromém  životě.  „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, 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. O politickém bezvládí trvajícím v Maroku od října 2016 do dubna 2017 mohl 

psát otevřeně.

Poté,  co  Anouzla  kvůli  svému obvinění  z  terorismu o licenci  k  provozování 

webu Lakome v roce 2013 přišel, autority dva roky jeho žádost o licenci pro nový web 

ignorovaly. Další web Lakome2 mohl založit až v roce 2015, ale má trvale problém s 

udržením serveru jako finančně nezávislého. Potřebuje alespoň 5 tisíc eur měsíčně, z 

reklam Googlu získá pouze tisíc euro.  Zbytek 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 korporacemi. „Mezi velkou a malou korupcí 

není rozdíl,” tvrdil Anouzla a stejně jako Najib zmínil s „malou korupcí” související 

nemožnost psát třeba o velkých telekomunikačních společnostech.

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 mně nikdy autority 

neupíraly právo cestovat.  Od hladovky Maatiho  Monjiba v roce  2014 se už zákazy 

opustit zemi obvykle neudělují. Mám za sebou mnoho soudních procesů, ale ve vězení 

298 Jde o zmiňovaný případ kontroverzní amnestie Mohameda VI. španělským vězňům, která osvobodila 
násilníka Daniela Galvana Vina.
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jsem skončil  jenom jednou.  Účelem procesů je  dotyčného zastrašit,  je  to  Damoklův 

meč. Za mnou však stojí mezinárodní lidskoprávní organizace. Právě proto mne v roce 

2013 obvinili z podpory terorismu, aby podporu mé osoby organizacemi jako Human 

Rights  Watch nebo Amnesty International  diskvalifikovali,” doplnil.  Soudy s ním se 

však nikdy netýkaly profesního pochybení, klasickými otázkami výslechů bylo „Proč 

jste to napsal?” nebo „Proč jste urazil představitele jiného státu?”299 V Maroku už dle 

Anouzly funguje pouze lehká cenzura,  která má kritické hlasy umlčet nepozorovaně 

finančním tlakem.

Média lze prý omezovat nejen přes tlak na inzerenty, ale i na tiskárny. I proto se 

vždy věnoval online médiím, jejichž provoz navíc vychází levněji. Nový tiskový zákon 

považuje pouze za demonstrování  snahy ukázat  západu,  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 neustále sledováni, největší štěnicí je 

váš vlastní telefon,” potvrzuje a zmiňuje existenci provládních trollů na Facebooku nebo 

webů,  kde  jsou  zveřejňovány  soukromé  konverzace  nepohodlných.  Domnívá  se,  že 

trollové na sociálních sítích jsou falešnými profily bezpečnostních složek, kritizují prý 

víceméně pouze jeho články o králi. Upozornil, že jako šéfredaktor je zodpovědný nejen 

za  články  svých  podřízených,  ale  i  za  komentáře  na  sociálních  sítích.  Kdyby  v 

komentářích pod článkem někdo obhajoval terorismus, mohly by to autority použít proti 

němu. Hanlivé komentáře pod příspěvky proto maže. 

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 sport,” upozornil. Ali Anouzla je jediným novinářem, který se 

v rozhovoru se mnou otevřeně vymezil nejen proti náboženství, ale i proti monarchii. 

Argument o stabilitě země považuje za mýtus, což mají dokládat příklady fungování 

kulturně  podobných  zemí  jako  Mauritánie,  Alžírska  či  Tuniska.  Červenočerné  logo 

serveru Lakome2 zvolil kvůli anarchistické symbolice. „Vždyť Maroko je anarchistická 

země! Má nastavená pravidla, která úředníci nedodržují. Nejsme tak ničím jiným než 

299 Na to se ho ptali v návaznosti na to, že psal o Muammaru Kaddáfím jako o diktátorovi. Za to mu 
hrozil rok vězení a pokuta 100 tisíc euro, pak ale přišla revoluce v Libyi.
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anarchisty  bojujícími  proti  anarchistům,”  směje  se  a  vzápětí  dodává,  že  podporuje 

systém parlamentní republiky. 

4.4 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 Sahary. Ve 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 zdí300 a stále 

aktuální  hrozbou  nevyřešeného  konfliktu.  “Turisty  možná  rozčiluje  množství 

vojenských nákladních automobilů a checkpointů. Málokteré z nich ale napadne, že se 

zde  vojáci  chystají  k  uzavření  zdi  ještě  větší,  než  byla  berlínská,  dlouhou 2,7  tisíc 

kilometrů, střeženou 120 tisíci marockými vojáky, plnou nášlapných min,”301 zní jediná 

věta v článku, která ilustrovala rozměry západosaharského problému. 

Pro francouzskou novinářku si přišli policisté 23. října 2016 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  Camille  Lavoix  v  emailu.  Podmínky  svého  vyhoštění  stručně 

zhodnotila  jako  „pod  tlakem,  nic,  co  by  vypadalo  oficiálně,  bez  vysvětlení.”  Den 

300  Zeď vybudovaná v osmdesátých letech minulého století dělí Západní Saharu  na území ovládané 
separatistickým hnutím Polisario Front a území ovládané Marokem.
301 LAVOIX, 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.
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předtím prý policie zavolala do hotelu, aby si ověřila, že tam Lavoix skutečně je, načež 

majitele požádali, aby zkontroloval její pas.

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  komunikace  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  Saharu,302 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  Vega.  „Na  Západní  Sahaře  jsou  zahraniční  reportéři  těsně  následování 

302 DE 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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vojenskými důstojníky a ti obtěžují i lidi,  kteří s novináři mluví, obzvlášť, pokud se 

jedná o přívržence separatistů,” popisuje Vega své zkušenosti. 

V době, kdy El Khalfi odmítl Vegovi prodloužit akreditaci, probíhaly na Západní 

Sahaře  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 informaci po telefonu i španělská ambasáda. 

V zemi  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   marocká  tisková  agentura 

zveřejnila rozhodnutí marocké vlády - byl se západosaharským vyjednávačem, který se 

snažil vést dialog s parlamentem a ukončit protesty v Gdeim Izik,”303 dodal. Do země se 

může nadále vracet, jako zvláštní vyslanec se do Maroka vrátil vloni i v roli reportéra. 

Vega má také zkušenosti  se sledováním: „Napíchli  můj  telefon a myslím,  že 

sledovali  moji  online  komunikaci.  „Pane  de  Vega,  mluvil  jste  se  separatisty  a 

organizoval demonstrace,“ obvinili mě třeba v Laayounu, i když ve skutečnosti jsem 

volal  svým zdrojům,  abych  věděl,  kdy  a  kde  se  bude  něco  dít,  jak  to  moje  práce 

vyžaduje. 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.

303 Tábor 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. (AMANI, Issandr El. Chomsky on the Western Sahara and 
the “Arab Spring”. In: The Arabist [online]. Arabist, 2012 [cit. 2017-07-25]. Dostupné z: 
https://arabist.net/blog/2012/10/31/chomsky-on-the-western-sahara-and-the-arab-spring.html)
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Rik Goverde

nizozemský externista

Rik  Goverde  je  důkazem,  že  marocké  autority  využívají  k  vyhoštění 

zahraničních novinářů chybějící povolení k práci v zemi. O press kartu žádal Goverde 

hned po svém příjezdu do země v prosinci 2013 a poté ještě jednou v lednu 2015. „Po 

vyplnění žádosti můžete v zemi oficiálně pracovat ještě minimálně tři měsíce, dokud 

není o vydání press karty rozhodnuto.  Pokud se úřad rozhodne press kartu nevydat, 

oficiálně jako novinář nemůžete pracovat. V mém případě ale nikdy rozhodnuto nebylo. 

Nikdy  mi  to  nebylo  vysvětleno,  ač  jsem  se  na  důvody  mnohokrát  ptal,”  vysvětlil 

Goverde.

„Musel jsem dokázat, že jsem v Maroku pracoval, abych získal povolení tam 

pracovat,  to  je  trošku  zvláštní,”  poukázal  externista.  K  žádosti  o  press  kartu  pro 

žurnalistu na volné noze bylo třeba přiložit  dopisy od alespoň tří  různých redakcí s 

prohlášením, že pro ně daný novinář pracuje, a s žádostí o vydání press karty. Dalšími 

nezbytnými dokumenty byla kopie pasu, víza, žurnalista se zájmem pracovat v Maroku 

má mít i aktivní účet u marocké banky.

„Dokud  píšete  o  turismu,  arganovém  oleji,  tažinech304 a  Chefchouenu,305 

nemusíte se ničeho bát. Jakmile se ale dotknete citlivých témat, může se leccos pokazit. 

Maročané mají tendenci o zahraničních novinářích smýšlet jako o špionech nebo jako o 

lidech, kteří chtějí jejich zemi uškodit. Takhle koneckonců uvažují ve všech policejních 

státech,”  pokračuje  Goverde.  Jako  citlivá  témata,  jimž  se  věnoval,  uvedl  Goverde 

stříbrný důl v Imideru,306 migraci Maročanů přes sever země do Evropy a téma migrace 

obecně  a  lidskoprávní  situaci  v  zemi:  „Nejrizikovější  bylo  psát  o  stříbrném  dolu, 

protože ten spadá pod holding krále. Psal jsem o něm dvakrát, dvakrát mě kvůli němu 

vyslýchala  policie.  Podruhé  dokonce  zabavili  moje  paměťové  karty.”

304 Tradiční marocké jídlo z brambor, zeleniny a masa
305 Takzvané modré město v severním pohoří Rif a oblíbená turistická destinace
306 V Imideru se těží nejvíce stříbra v celé Africe. Obyvatelé chudé saharské vesnice Imider však proti 
těžbě dlouhodobě protestují, protože je obírá o zásoby podzemní vody a ničí jejich zemědělství. 
(BOUCHMOUH, Nadir a Kristian Davis BAILEY. A Moroccan village's long fight for water rights. In: 
Al Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2015 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/moroccan-village-long-fight-water-rights-
151205121358666.html)
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Kromě tří policejních výslechů a zabavení paměťových karet i Goverde hovořil 

o zkušenostech se sledováním.  „Jsem si jistý, že můj telefon a email byly napíchnuty a 

že jsem byl opakovaně sledován. Když mě policisté před vyhoštěním zadrželi, věděli 

přesně,  co  jsem dělal  během posledních  několika  týdnů  a  pravděpodobně  i  během 

celých dvou let. ”

Upozornil,  že Maroko pár  dobrých nezávislých médií  má -  a označuje za ně 

stejné platformy jako většina lidí,  s nimiž jsem se o tématu bavila, jmenovitě online 

média Lakome a Le Desk, z tisku TelQuel. „Reportéři, kteří pracují nezávisle a kriticky, 

jsou ale dříve nebo později přímým či nepřímým způsobem ze strany autorit šikanováni, 

” uzavřel Goverde.



80

Závěr

Cílem  práce  bylo  na  základě  teoretických  podkladů  a  kvalitativní  analýzy 

osobních rozhovorů s marockými novináři popsat aktuální stav podmínek pro novináře 

v Maroku. Základní výzkumné otázky byly dvě: jakým způsobem stát média ovlivňuje a 

jaká jsou nejcitlivější témata, jejichž pokrývání marocké autority postihují. 

Výpovědi marockých novinářů teoretickou část doplňují a potvrzují některá její 

východiska.  Žurnalisté z nezávislých médií například potvrdili,  co jsem se dočetla v 

publikacích Fatimy El-Issawi nebo organizace Freedom Now: V současnosti už vláda 

nevolí při omezování svobody médií cestu tvrdých restrikcí, ale spíše ekonomického 

tlaku. Král totiž disponuje vlivem na nejdůležitější inzerenty, kteří tak na jeho pokyn v 

kritických médiích svoji  reklamu nezveřejňují.  Nezávislým médiím jsou udělovány i 

finanční pokuty a nedostávají  finanční podporu od státu,  která je důležitým zdrojem 

peněz pro nekritická média přejímající oficiální výklad státu.

Elektronická  i  telefonická  komunikace  kritických  žurnalistů  navíc  bývá 

sledována  a  následně  publikována  na  internetu  v  úražlivém kontextu,  na  sociálních 

sítích fungují provládní trollové. Zatímco ze zpovídaných marockých novinářů měli se 

sledováním zkušenost  pouze  dva  z  nich,  zkušenost  se  sledování  své  komunikace  i 

pohybu měli všichni tři zahraniční novináři, kteří v Maroku působili a s kterými jsem 

komunikovala elektronicky. 

K  věznění  novinářů  ale  dochází  zřídka.  Ojedinělé  soudní  procesy,  případně 

policejní výslechy mají kritické žurnalisty spíše zastrašit než potrestat. Soudy s novináři 

bývají opakovaně odsouvány.

V  tiskovém  zákoně  je  zakotvená  nedotknutelnost  tří  témat:  monarchie, 

náboženství a teritoriální integrity.  Jak ale potvrzují  zkušenosti  marockých novinářů, 

záleží na způsobu, jakým je s těmito třemi tématy označovanými jako lignes rouges 

nakládáno. Novináři  už například mohou analyzovat  královy vztahy se zahraničními 

politiky,  posvátným  ale  zůstává  králův  soukromý  život.  Nejčastěji  jsou  novináři 

postihováni za informování o sporném území Západní Sahary. Kromě toho je riskantní 

věnovat se tématům sexu, korupce, sledovacích technik státu nebo pouličních protestů. 

Novináři  nejsou postihováni  pouze za to,  co napíší,  rizikové je  pro ně i  poskytovat 

kritická vyjádření  pro zahraniční  média.  Informování  o veřejných institucích ztěžuje 

speciálním zákonem negarantovaný přístup k informacím. 
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Ke změně způsobu, jakým autority média omezují, došlo po Arabském jaru v 

roce  2011,  kdy vyšli  do ulic  demonstranti  s  požadavkem demokratizace  země.  Tato 

událost znamenala zlom i pro digitální média, která do té doby téměř neexistovala. V 

roce  2011  ale  začaly  rychle  vznikat  online  platformy,  které  dodnes  platí  za 

nejsvobodnější média v zemi. Regulace digitálního prostoru byla jedním z cílů nového 

tiskového zákona schváleného v roce 2016. Někteří maročtí žurnalisté mě upozornili, že 

ze strachu před represí se nyní kritická debata přesouvá na sociální sítě, obzvláště na 

Facebook. 

Všichni  perzekvovaní  žurnalisté  pracují  pro  online  nebo  pro  tištěná  média. 

Audiovizuální sektor je přes Vysoký úřad audiovizuální komunikace natolik propojen se 

státem, že v něm nelze kritickou žurnalistiku praktikovat. 

Obzvláště kritičtí v odpovědích všichni tři zahraniční žurnalisté, s kterými jsem 

si  psala.  Dva  z  nich  byli  ze  země  vyhoštěni  a  třetímu  ministr  komunikace  odmítl 

prodloužit  akreditaci.  První  dva  zároveň  potvrdili,  že  autority  obvykle  akreditace 

zahraničním  novinářům  neudělují,  aby  mohli  jejich  případné  vyhoštění  odůvodnit 

chybějícím povolením. Nejčastěji jsou vyhoštěni novináři, kteří pokrývají téma Západní 

Sahary. Citlivé je i téma migrace nebo nepokojů v ulicích. 

V kontextu arabofonního regionu však Maroko představuje pro novináře jednu z 

nejbezpečnějších zemí. 
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Summary

The  aim  of  thesis  was  to  describe  the  current  condition  for  journalism  in 

Morocco based on a theoretical background as well as qualitative analysis of personal 

interviews with Moroccan journalists. The basic questions of my research were how the 

Moroccan state influence media and what are the most sensitive topics to cover. 

The  personal  testimonies  of  Moroccan  journalists  completed  the  theoretical 

background and confirmed some of its basic conclusions. Journalists from independent 

media confirmed what has been reported by Fatime El-Issawi or by the organization 

Freedom Now: Currently the Moroccan govermnent does not restrict the media directly 

through hardline repression, but rather more subtly through exerting financial pressure. 

The king has an influence over the most important advertisers in the country and he 

orders them not to take out ads in media outlets critical of the government. These same 

outlets are also commonly being sanctioned with high fees, creating a doubly damaging 

combination that reduces their budgets and increases their expenses. 

Personal surveillance and character assassinations are also common. While just 

two of the Moroccan journalists I spoke with had the experience with the surveillance, 

all  three  foreign  journalists  who  worked  in  Morocco  confirmed  being  surveilled. 

Independent  journalists’  electronic  communication  and  telecommunication  are 

sometimes  hacked  and  the  content  of  their  private  conversations  published  on  the 

internet in an offending context. 

By  comparison,  imprisonment  of  the  journalists  is  rare.  The  aim  of  police 

interrogations are usually to threaten, not to punish, and trials against journalists are 

often postponed. 

The inviolability of three topics is anchored in the press code, these topics being 

monarchy,  religion  and  territorial  integrity,  though  the  experience  of  Moroccan 

journalists  confirms  that  it  depends  on  the  way  these  topics,  called  red  lines,  are 

covered.  For  example,  journalists  are  allowed  to  analyse  the  king’s  relations  with 

foreign politicians, but his private life is sacred. Mostly journalists are being persecuted 

for covering the topic of Western Sahara disputed territory. Apart from that it is risky to 

cover  the  topics  of  sex,  corruption,  government  surveillance,  or  street  protests. 

Journalists are persecuted not only for their work but also for critical statements they 
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make  in  foreign  media.  The  absence  of  a  special  acces  to  information  law  makes 

informing about the public institutions harder. 

The  way  Moroccan  authorities  use  to  restrict  media  changed  after  the  Arab 

Spring  in  2011,  when  there  were  held  the  demonstrations  in  the  streets  requesting 

democratization of the country. This event was important also for digital media, which 

barely existed in Morocco at that time. In 2011, plenty of new online platforms emerged 

and the Internet remains the most free media platform today. However, a new press code 

was passed in 2016 with the aim to regulate digital media. Some Moroccan journalists 

told me that because of the fear of repression, critical debate is being moved to social 

media, especially Facebook. 

All persecuted Moroccan journalists work for online media or for the press. The 

audiovisual sector is connected to state through the High Commission for Audiovisual 

Communication  so  much  that  it  is  impossible  to  practice  critical  journalism  while 

working for audiovisual media.  Foreign journalists  were much more critical  in  their 

answers. Two of them were expelled from the country and a third was rejected when he 

wanted to prolong his permission to work. The first two of them also confirmed that 

authorities do not provide accreditation to foreign journalists as to justify their expulsion 

with  the  absence  of  permission.  Mostly  the  foreign  journalists  are  being  expelled 

because of covering the Western Sahara, migration, or street demonstrations. 

Nevertheless if we compare Morocco with the rest of Arabophonic region it is 

one of the safest countries for journalists.



84

Použitá literatura

Knižní zdroje

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

BÖWERING,  Gerhard,  Patricia  CRONE  a  Mahan  MIRZA.  The  Princeton 
Encyclopedia of Islamic Political Thought. 2. New Jersey: Princeton University Press, 
2012. ISBN 978-0-691-134840

BAHBOUH, Charif.  Marocké království. 2. Brandýs nad Labem: Tisk Omikron, 2014. 
ISBN 978-80-86149-96-7

Amnesty International Report 2015/2016. 1. Londýn: Amnesty International Ltd Peter 
Benenson House, 2016. ISBN 978-0-86210-492-4

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

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

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

OLORUNNISOLA, Anthony A. a Aziz DOUAI. New Media Influence on Social and  
Political  Change  in  Africa.  1.  Hershey:  IGI  Publishing,  2013.  ISBN  1466641975 
9781466641976

STORM, Lise.  Democratization in Morocco: The political elite and struggles in the  
post-independence state. 10. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-44369-5

Rapport final: Vérité, equité et reconciliation. 1. Rabat: Conseil Consultatif des Droits 
de l’Homme, 2009. ISBN 978-9954-1-0007- 2

SAKR, Naomi. Arab Television Today. 10. Londýn: I.B.Tauris, 2007. ISBN 1845115635

OLIMAT, Muhamad S.  Arab Spring and Arab Women. 13. Londýn: Routledge, 2014. 
ISBN 978-1857437126

DREES, Marijke Meier a Sonja de LEEUW. The Power of Satire. 13. Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company, 2015. ISBN 978-9027202291

VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012. 
ISBN 978-80-905109–3-7



85

Reporty

Freedom under control. Freedom Now. Rabat: Freedom Now, 2016

Arab Center for the Development of the Rule of Law and Integrity. Report on the State  
of Media in Morocco. Bejrút, 2006

EL-ISSAWI,  Fatima.  Moroccan  National  Media:  Between  Change  and  Status  Quo. 
Londýn, 2016. Middle East Centre

IBAHRINE,  Mohammed.  Mapping  Digital  Media  Morocco.  New  York  2011  Open 
Society Foundations

ZAID, Bouziane. Public service television policy and national development in Morocco. 
Tampa, 2009

HANAFI, Leila. The implementation of Morocco´s 2004 Family Code Moudawana: 
Stock-taking & recommendations [online]. Kodaň, 2013 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://kvinfo.dk/sites/default/files/studymoudawana.pdf. Studie. The Danish Centre for 
Research and Information on Gender, Equality and Diversity

BROUWER, Lenie a Edien BARTELS. Arab Spring in Morocco: social media and the 
20 February movement [online]. Amsterdam, 2014 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 
http://www.afrikafocus.eu/file/70. VU University

RADI, Abdelaziz. Protests, Movements and Social Media: Morocco´s 20 February 
[online]. Marrakech, 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?
q=Protests%2C+Movements+and+Social+Media%3A+Morocco
%C2%B4s+20+February&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-
ab&gfe_rd=cr&ei=Oa1XWYayJ42BX-7zhLgJ. Quadi Ayyad University

Their eyes on me [online]. In: . Londýn, 2014, s. 15 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 
https://privacyinternational.atavist.com/theireyesonme

2017 Press Freedom Index – ever darker world map. In: Reporters without borders 
[online]. Paříž: Reporters without borders, 2017 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
https://rsf.org/en/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map

Legilastiva

Code de la Presse. In: . Rabat, 2002, DAHIR N° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 

Loi sur la communication audiovisuel. In: . Rabat, 2005, číslo 77-03

Code pénal. In: . Rabat, 1963, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 
NOVEMBRE 1962)

MAROC. Loi relative à la lutte contre le terrorisme. In: . Casablanca, 2003, Dahir n° 1-
03-140 du 26 rabii I 1424, číslo 03-03



86

 . In: . Rabat: HeinOnline World Constitutions Illustrated library, 2011, 1 - 11 - 82 of 14 
rejeb 1432

MAROC. Loi relative à la presse et à l'édition. In: . Tétouan, 2016, Dahir n° 1-16-122 
du 6 kaada 1437, číslo 88-03

MAROC. Dahir portant création de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle. In: . Rabat, 2002, 22 joumada Il 1423, číslo 1-02-212

United Nations convention against corruption. In: United Nations [online]. New York: 
United Nations, 2003 [cit. 2017-07-15], článek 13

Internetové zdroje

NĚMEC, Jan. Arabské jaro - komparace příčin, průběhu a výsledků převratů v Egyptě a  
Libyi [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://vskp.vse.cz/56332. 
Vysoká škola ekonomická

Morocco ramps up crackdown on press freedom with trial over citizen journalism. In: 
Amnesty International [online]. Londýn: Amnesty International, 2016 [cit. 2017-07-15]. 
Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/01/morocco-ramps-up-
crackdown-on-press-freedom-with-trial-over-citizen-journalism/)

Moroccan king must allow Ali Lmrabet to practice journalism. In: Comittee to Protect 
Journalists [online]. Washington: Comittee to Protect Journalists, 2015 [cit. 2017-07-
16]. Dostupné z: https://cpj.org/blog/2015/07/moroccan-king-must-allow-ali-lmrabet-to-
practice-j.php

Las autoridades marroquíes siguen confiscando objetos personales de dos periodistas 
saharauis. In: Voz del Sahara Occidental en Argentina [online]. Política y Derechos 
Humanos, 2016 [cit. 2017-07-16].Dostupné z: 
https://rasdargentina.wordpress.com/tag/said-amidan/

ANOUZLA, Ali. Maroc. Mais où est donc passé Mohamed VI ? In: Courrier 
International [online]. Paříž: Courrier International, 2013 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/06/10/mais-ou-est-donc-passe-
mohamed-vi

ALAOUI, Mohamed Chakir. Décès de Mohamed Larbi Messari, ancien ministre de la 
Communication. In: Le 360 [online]. Casablanca: Web News, 2015 [cit. 2017-07-23]. 
Dostupné z: http://fr.le360.ma/politique/deces-de-mohamed-larbi-messari-ancien-
ministre-de-la-communication-46631

BAKARAH, Tarik El. Morocco’s Disposable Income Among the Lowest in The World. 
In: Morocco World News [online]. Rabat: Morocco World News, 2015 [cit. 2017-07-
23]. Dostupné z: https://www.moroccoworldnews.com/2015/03/155126/moroccos-
disposable-income-among-lowest-world

FONT, Elodie a Marion GUANARD. Au Maroc, la France finance Medi1, vieillissante 
voix du roi. In: L´Obs [online]. Paříž: Le Nouvel Observateur, 2010 [cit. 2017-07-23]. 



87

Dostupné z: http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-
medias/20100920.RUE8582/au-maroc-la-france-finance-medi1-vieillissante-voix-du-
roi.html

Morocco 'bans the sale and production of the burka'. In: BBC [online]. Londýn: BBC, 
2017 [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-38574457

DE 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

AMANI, Issandr El. Chomsky on the Western Sahara and the “Arab Spring”. In: The 
Arabist [online]. Arabist, 2012 [cit. 2017-07-25]. Dostupné z: 
https://arabist.net/blog/2012/10/31/chomsky-on-the-western-sahara-and-the-arab-
spring.html

BOUCHMOUH, Nadir a Kristian Davis BAILEY. A Moroccan village's long fight for 
water rights. In: Al Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2015 [cit. 2017-07-23]. 
Dostupné z: http://www.aljazeera.com/news/2015/12/moroccan-village-long-fight-
water-rights-151205121358666.html

LAVOIX, 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.

Moroccan editor given politicized prison sentence. In: Comittee to Protect Journalists 
[online]. New York: Comittee to Protect Journalists, 2010 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://cpj.org/2010/06/moroccan-editor-given-politicized-prison-sentence.php

SAADANI, Hala. Morocco: What is fuelling unrest in the Rif? In: Al Jazeera [online]. 
Al Jazeera Media Network, 2017 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/06/morocco-fuelling-unrest-rif-
170601141849532.html

Editor of Morocco news website arrested on way to cover Rif protests. In: Comittee to 
Protect Journalists [online]. New York: Comittee to Protect Journalists, 2017 [cit. 2017-
07-21]. Dostupné z: https://cpj.org/2017/07/editor-of-morocco-news-website-arrested-
on-way-to-.php

UN must monitor human rights in Western Sahara and Sahrawi refugee camps. 
In: Amnesty International [online]. Londýn: Amnesty International, 2016 [cit. 2017-07-
16]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/un-must-monitor-
human-rights-in-western-sahara-and-sahrawi-refugee-camps/

El Bachir Khada: “Soy cofundador de Equipe Media y no hay espacio para las 
sentencias de ocupación”. In: Sahara Press Service [online]. Laayoune: Sahara Press 
Service, 2017 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: 
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/03/22/7861.html



88

Morocco. In: Freedom House [online]. New York: Freedom House, 2017 [cit. 2017-07-
16]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/morocco

Morocco/Western Sahara. In: Amnesty International [online]. Londýn: Amnesty 
International, 2017 [cit. 2017-07-16]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-
morocco/

TRISTAM, Pierre. Mohammed VI's Regime of Censorship in Morocco. In: Middle East  
News [online]. New York: ThoughtCo, 2016 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: 
http://middleeast.about.com/od/morocco/a/censorship-morocco.html

Case history: Ali Anouzla. In: Front Line Defenders [online]. Dublin: Front Line 
Defenders, 2016 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: 
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-ali-anouzla

Investigative journalism Morocco: atrocities brought to light. In: Free Press Unlimited 
[online]. Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/investigative-journalism-morocco-
atrocities-brought-to-light

These seven Moroccan human rights defenders are on trial. In: Free Press Unlimited 
[online]. Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org//en/news/these-seven-moroccan-human-rights-
defenders-are-on-trial

Morocco 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

Morocco: Rachid Niny, editor of Al Massae daily, was released after serving his full 
sentence. In: Alkarama [online]. Ženeva: Alkarama, 2012 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.alkarama.org/en/articles/morocco-rachid-niny-editor-al-massae-daily-was-
released-after-serving-his-full-sentence

Divorce Between Rachid Nini and Al Massae. In: Morocco World News [online]. Rabat: 
Morocco World News, 2012 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2012/04/33610/divorce-between-rachid-nini-and-
al-massae/

International appeal to the Moroccan authorities to drop charges against human rights 
defenders. In: Free Press Unlimited [online]. Amsterdam: Free Press Unlimited, 2015 
[cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org/en/news/international-appeal-to-the-moroccan-
authorities-to-drop-charges-against-human-rights-defenders

Journalists and activists stand trial in Morocco. In: The Guardian [online]. Londýn: 
Guardian News and Media, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/19/journalists-activists-trial-morocco



89

After a 10-year ban and a hunger strike, one Moroccan journalist is getting back to 
work. In: Columbia Journalism Review [online]. New York: Columbia Journalism 
Review, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
https://www.cjr.org/watchdog/ali_lmrabet.php

BONNICI, Toni. Fury in Morocco after Spanish paedophile Daniel Vino Galvan 
pardoned. In: The Times [online]. Londýn: Times Newspapers, 2013 [cit. 2017-07-18]. 
Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/fury-in-morocco-after-spanish-
paedophile-daniel-vino-galvan-pardoned-wk9hv8l8qc5

Portrait of Ali Anouzla. In: Reporters without borders [online]. Paříž: Reporters without 
borders, 2013 [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: https://rsf.org/en/hero/ali-anouzla

RSF asks Morocco to end all reporting restrictions in Western Sahara. In: Reporters 
without borders [online]. Paříž: Reporters without borders, 2016 [cit. 2017-07-16]. 
Dostupné z: https://rsf.org/en/news/rsf-asks-morocco-end-all-reporting-restrictions-
western-sahara

GERMAIN, Valentin. Le printemps arabe au Maroc. Les clés du Moyen Orient [online]. 
2013 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: http://www.lesclesdumoyenorient.com/le-
printemps-arabe-au-maroc.html

CHAPON, Amanda. «Apologie du terrorisme», une notion trop vague pour le CNDH. 
In: TelQuel [online]. Casablanca: Devocean, 2015 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
http://telquel.ma/2014/12/23/apologie-du-terrorisme-notion-trop-vague-cndh_1427446

Escalating repression by Moroccan forces captured on video. In: The Observers 
[online]. 2011 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://observers.france24.com/en/20110531-escalating-repression-forces-captured-video

Morocco approves constitutional reforms. In: CNN [online]. Turner Broadcasting 
System, 2011 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/07/01/morocco.vote.reforms/index.html

EL AMRAOUI, Ahmed. Moroccan elections: Disappointing voter turnout. In: Al 
Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2016 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/10/moroccan-elections-disappointing-voter-
turnout-161007140007092.html

Pourquoi le Code de la presse de Khalfi est liberticide. In: TelQuel [online]. Casablanca: 
Devocean, 2015 [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: http://telquel.ma/2015/12/03/pourquoi-
code-presse-khalfi-liberticide_1472770

Carte de presse professionnelle. In: Ministère de la Culture et de la Communication 
[online]. Rabat: Ministère de la Culture et de la Communication [cit. 2017-07-12]. 
Dostupné z: http://www.mincom.gov.ma/carte-de-presse-professionnelle/

RSF publie ses recommandations sur les projets de loi sur la presse. In: Reporters sans 
frontières [online]. Paříž: Reporters sans frontières, 2014 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-publie-ses-recommandations-sur-les-projets-de-loi-sur-la-
presse



90

United Nations Convention against Corruption Signature and Ratification Status as of 
12 December 2016. In: United Nations [online]. New York: United Nations, 2016 [cit. 
2017-07-15]. Dostupné z: 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

ALAMI, Aida. Morocco’s Leading Independent Magazine Is Shut Down. In: HuffPost 
(U.S. Edition) [online]. New York: HuffPost, 2010 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.huffingtonpost.com/aida-alami/moroccos-leading-independ_b_444845.html

ROUDABY, Youssef. Comment Hespress s'est hissé au sommet. In: TelQuel [online]. 
Casablanca: Devocean, 2015 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://telquel.ma/2015/03/12/comment-hespress-hisse-sommet_1438110

GOVERDE, Rik. It's a bad time for journalists and activists in Morocco. In: Middle 
East Eye [online]. Londýn: Middle East Eye, 2015 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: 
http://www.middleeasteye.net/columns/its-bad-time-journalists-and-activists-morocco-
939801447

FAKIM, Nora a Nouri VERGHESE. Where are Morocco's revolutionary activists? In: 
Al Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2014 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/where-are-morocco-revolutionary-
activists-20147211312638844.html

STITOU, Imad. Morocco finally gets new government, but at what cost? In: Al-Monitor 
[online]. Al-Monitor, 2017 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/04/morocco-government-islamist-party-majority.html

Morocco: Rif protesters punished with wave of mass arrests. In: Amnesty International 
[online]. Londýn: Amnesty International, 2017 [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/morocco-rif-protesters-punished-with-
wave-of-mass-arrests/

AL-ZUBAIRI, Adel. Morocco’s youth movement slams official media. In: Al Araybiya 
News [online]. Dubaj: Al Arabiya Network, 2017 [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: 
http://english.alarabiya.net/articles/2011/03/27/143209.html

Top Sites in Morocco. In: Alexa [online]. Washington: Amazon, 2017 [cit. 2017-07-10]. 
Dostupné z: http://www.alexa.com/topsites/countries/MA

Ministre de la Communication : 2015, une « année distinguée » en matière de 
promotion de liberté de la presse. In: Ministère de la Culture et de la Communication 
[online]. Rabat: Ministère de la Culture et de la Communication, 2016 [cit. 2017-07-10]. 
Dostupné z: http://www.mincom.gov.ma/slide_a_la_une/ministre-de-la-communication-
2015-une-annee-distinguee-en-matiere-de-promotion-de-liberte-de-la-presse/

AL ABDALLAH, Mohammad. In Morocco, social media are the fifth estate. In: International Journalists
´Network [online]. Washington: International Center for Journalists, 2011 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: 
http://ijnet.org/blog/morocco-social-media-are-fifth-estate



91

LAILY, Kaoutar. Télé Maroc: Rachid Niny promet une chaîne "sans tabous". 
In: Huffpost Maroc [online]. The Huffington Post International, 2017 [cit. 2017-07-06]. 
Dostupné z: http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/22/tele-maroc-rachid-niny-
nouvelle-chaine_n_16748878.html

CHAIBI, Mehdi. Au Maroc, les chaînes de télévision privées n'ont pas droit de cité. In: 
Huffpost Maroc [online]. The Huffington Post International, 2016 [cit. 2017-07-28]. 
Dostupné z: http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/13/teles-privees-
maroc_n_8967334.html

BELMEKKI, Lamia. Al Mokawil : MFM radio tend le micro aux entrepreneurs. 
In: Challenge[online]. Casablanca: Challenge, 2016 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
http://www.challenge.ma/al-mokawil-mfm-radio-tend-le-micro-aux-entrepreneurs-
64996/

Liste des radios au Maroc. In: Maghreb Radio [online]. Maghreb Radio, 2017 [cit. 
2017-07-06]. Dostupné z: http://www.maghreb-radio.com/liste-radio-maroc

Morocco: Restore Accreditation to Al Jazeera. In: Human Rights Watch [online]. New 
York: Human Rights Watch, 2011 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: 
https://www.hrw.org/news/2011/04/05/morocco-restore-accreditation-al-jazeera

JOFFE, George. Sealed borders and closed minds between Morocco and Algeria. In: 
The New Arab [online]. 2015 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/5/8/sealed-borders-and-closed-minds-
between-morocco-and-algeria

20ème vague du CIRAD : MFM toujours la 1ère radio généraliste du Maroc. In: Media 
Marketing  [online]. Casablanca: Le Cénacle, 2017 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.mediamarketing.ma/article/FHHDFAB/20aeme_vague_du_cirad__mfm_tou
jours_la_1aere_radio_gaenaeraliste_du_maroc.html

Radiométrie : Les tops et les flops. In: Les Eco [online]. Casablanca: Éco, 2016 [cit. 
2017-07-28]. Dostupné z: http://www.leseco.ma/medias/54098-radiometrie-les-tops-et-
les-flops.html

IRAQI, Fahd. 15,4 millions de Marocains écoutent chaque jour la radio. In: Le 
360 [online]. Casablanca: Web News, 2015 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
http://fr.le360.ma/medias/154-millions-de-marocains-ecoutent-chaque-jour-la-radio-
34655

Chiffres: Presse payante. In: Organisme de justification de la diffusion [online]. 
Casablanca: Organisme de justification de la diffusion, 2016 [cit. 2017-07-28]. 
Dostupné z: http://www.ojd.ma/Chiffres/(category)/payante

LALAMI, Laila. Journalist Rachid Nini Jailed in Morocco. In: Newsweek [online]. New 
York: Newsweek, 2011 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.newsweek.com/journalist-rachid-nini-jailed-morocco-67985

Les principaux journaux du Maroc. In: Zamane [online]. Zamane, 2014 [cit. 2017-07-
28]. Dostupné z: http://zamane.ma/fr/la-saga-de-la-presse-marocaine-34/)



92

Morocco: Press, Media, TV, Radio, Newspapers. In: Press Reference [online]. Advameg 
[cit. 2017-07-08]. Dostupné z: http://www.pressreference.com/Ma-No/Morocco.html

Western Sahara Basic. In: United Nations News Centre [online]. New York: United 
Nations, 2017 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.un.org/en/decolonization/pdf/Western%20Sahara
%202015%20profile_15Dec2015.pdf

Countries That Recognize the Sahrawi Arab Democratic Republic. In: Wide angle 
[online]. Thirteen, 2004 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: 
http://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/sahara-marathon-countries-that-
recognize-the-sahrawi-arab-democratic-republic/1052/

Le 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

Morocco. In: Transparency International [online]. Berlín: Transparency International, 
2017 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
https://www.transparency.org/country/MAR/item/P39

Libération. Paříž, 2016, 44, Dostupné z: http://www.liberation.fr/liseuse/publication/30-
08-2016/1/

Charlie Hebdo: Le Maroc interdit les journaux étrangers republiant les caricatures du 
prophète. In: Bladi [online]. Bladi.net, 2015 [cit. 2017-07-08]. Dostupné z: 
https://www.bladi.net/charlie-hebdo-maroc-caricatures-prophete,40941.html

Moroccan king reappoints Abdelilah Bekirane as PM. In: Al Jazeera [online]. Al Jazeera 
Media Network, 2016 [cit. 2017-06-27]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/10/moroccan-king-reappoints-abdelilah-bekirane-
pm-161010182453418.html

L'ombre de l'impunité: La torutre au Maroc et au Sahara Occidental. In: Amnesty 
International [online]. Londýn, 2015 [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/001/2015/fr/

Morocco Demographics Profile 2016. In: Index Mundi [online]. Index Mundi, 2016 [cit. 
2017-07-03]. Dostupné z: 
http://www.indexmundi.com/morocco/demographics_profile.html

Maroko. In: Ministerstvo zahraničních věcí [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních 
věcí [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/index.html

Morocco Unemployment Rate. In: Trading Economics [online]. Trading Economics, 
2017 [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
https://tradingeconomics.com/morocco/unemployment-rate



93

HICKS, Celeste. Why did the African Union readmit Morocco after its 33 years in the 
cold? In: African arguments [online]. African arguments, 2017 [cit. 2017-07-02]. 
Dostupné z: http://africanarguments.org/2017/02/02/how-did-morocco-manage-to-
rejoin-the-african-union-after-33-years-in-the-cold/

Poverty has Fallen in the Maghreb, but Inequality Persists. In: The World Bank [online]. 
Washington: The World Bank Group, 2016 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-the-
maghreb-but-inequality-persists

CHALFAOUAT, Abderrahim. Moroccans living abroad: revenues and challenges. In: 
Middle East Monitor [online]. Londýn: The Middle East Monitor, 2014 [cit. 2017-07-
27]. Dostupné z: https://www.middleeastmonitor.com/20140818-moroccans-living-
abroad-revenues-and-challenges/

HEMIDACH, Amjad. Illiteracy Rate in Morocco Decreases to 32 Percent. In: Morocco 
World News [online]. Rabat: Morocco World News, 2015 [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2015/10/170473/illiteracy-rate-in-morocco-
decreases-to-32-percent/

Morocco: National Education Profile 2014 Update. In: Education Policy Data Center 
[online]. Washington: Education Policy Data Center, 2014 [cit. 2017-07-27]. Dostupné 
z: https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Morocco.pdf

JACOBSEN, Jax. Moroccan newsweeklies confiscated over royal poll. In: Comittee to 
Protect Journalists [online]. New York: Comittee to Protect Journalists, 2009 [cit. 2017-
07-03]. Dostupné z: https://cpj.org/blog/2009/08/moroccan-newsweeklies-confiscated-
over-royal-poll.php

Internet Users. In: Real Statistics Project [online]. Londýn: Internet Live Stats, 2016 
[cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://www.internetlivestats.com/internet-users/morocco/

Morocco Literacy. In: Index Mundi [online]. Index Mundi, 2016 [cit. 2017-07-03]. 
Dostupné z: http://www.indexmundi.com/morocco/literacy.html

Télévision marocaine par satellite. In: SatExpat [online]. 2017 [cit. 2017-07-06]. 
Dostupné z: http://www.satexpat.com/pays/maroc

Nos Chaînes. In: Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision [online]. Rabat: 
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné 
z: http://www.snrt.ma/nos_chaines_presentation.php

La Télévision Numérique Terrestre. In: Société nationale de radiodiffusion et de 
télévision [online]. Rabat: SNRT [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.snrt.ma/tnt.php

Chaînes. In: Maroc Telecom [online]. Casablanca: Maroc Telecom [cit. 2017-07-28]. 
Dostupné z: http://tvadsl.iam.ma/Chaines.aspx Chaînes. In: Maroc Telecom [online]. 
Casablanca: Maroc Telecom [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://tvadsl.iam.ma/Chaines.aspx



94

Chiffres cles de l'audience TV. In: Centre Professionel d'Audiometrie [online]. Rabat: 
Centre Professionel d'Audiometrie, Marocmetrie, 2017 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Laudience%20de%20la%20tlvision%20du%20mois
%20Ramadan%202017%20VF.pdf

L’histoire secrète de 2M Maroc. In: TelQuel [online]. Casablanca: Devocean, 2009 [cit. 
2017-07-28]. Dostupné z: http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-
117742.html

Moroccan state TV shows women how to conceal evidence of domestic violence with 
make-up. In: The Independent [online]. Londýn: Independent Digital News & Media, 
2016 [cit. 2017-07-28]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/morocco-tv-how-to-hide-domestic-
violence-with-makeup-sparks-outrage-a7442396.html

MADDY-WEITZMAN, Bruce. From Hassan to Mohammed: A New Era for Morocco. 
In: The Washington Institute [online]. Washington: The Washington Institute for Near 
East Policy, 1999 [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/from-hassan-to-mohammed-a-
new-era-for-morocco

WHITNEY, Craig R. Popular New King Has a Goal: A Modern Morocco. The New York 
Times [online]. The New York Times Company, 1999 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/1999/11/12/world/popular-new-king-has-a-goal-a-modern-
morocco.html

CHARLES, Truehart. `King of the Poor' is Shaking Up Morocco's Ancient Monarchy / 
Mohammed has a big heart -- and a big vision. The Washington Post [online]. The 
Washington Post, 1999, 3 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 
http://www.sfgate.com/politics/article/King-of-the-Poor-is-Shaking-Up-Morocco-s-
2897232.php

Right to inform constantly blocked. In: Reporters without borders [online]. Paříž, 2017 
[cit. 2017-04-30]. Dostupné z: https://rsf.org/en/morocco-western-sahara

BENCHEMSI, 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/

Morocco 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

NOBLET, 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

ALAMI, Aida. Moroccan Government Cracks Down on Journalists and Activists. In: 
The New York Times [online]. New York 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 



95

https://www.nytimes.com/2015/10/12/world/africa/moroccan-government-cracks-down-
on-journalists-and-activists.html?_r=0

HIDASS, Ahmed. Le nouveau Code de la presse et de l’édition au Maroc : «Real 
change or more of the same ?». In: Observatoire Arabe du Journalisme [online]. 
Observatoire Arabe du Journalisme, 2016 [cit. 2017-07-10]. 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

NINY, Rachid. The last one. In: Al-Akhbar English [online]. Rabat, 2012 [cit. 2017-05-
01]. Dostupné z: http://english.al-akhbar.com/node/818883561

GOVERDE, 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_Morocco.html

Expulsé 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/

MADDY-WEITZMAN, Bruce. From Hassan to Mohammed: A New Era for Morocco. 
In: Washington Institute [online]. Washington: Washington Institute, 2005 [cit. 2017-04-
01]. Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/from-hassan-
to-mohammed-a-new-era-for-morocco

LEWIS, Aidan. Why has Morocco’s king survived the Arab Spring? In: BBC [online]. 
Londýn, 2011 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-15856989

EL-KHALFI, Mustapha. Conflict in Moroccan Sahara: Myths and realities. In: Al 
Jazeera [online]. Al Jazeera Media Network, 2015 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/conflict-moroccan-sahara-myths-
realities-150710064216243.html

TIMELINE: Western Sahara, a 50-year-old dispute. In: Reuters [online]. 2008 [cit. 
2017-04-02]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-sahara-polisario-
idUSL2163728820080104

Barriers to Democracy: Morocco’s Limitations on Press Freedom. In: Yungblood 
Magazine [online]. Washington, 2016 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 
https://yungbloodmag.com/2016/02/01/barriers-to-democracy-moroccos-limitations-on-
press-freedom/

AIT AKDIM, Youssef. La solitude du caricaturiste marocain Khalid Gueddar, menacé 
de mort. In: Le Monde Afrique [online]. Washington: Le Monde, 2016 [cit. 2017-04]. 
Dostupné z: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/28/la-solitude-du-
caricaturiste-marocain-khalid-gueddar-menace-de-
mort_5004633_3212.html#s9pcYTpzZ1uDucvd.99



96

ZURUTUZA, Karlos. Breaking the Media Blackout in Western Sahara. In: Internet 
Press Sevice [online]. Řím: Internet Press Service, 2015 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
http://www.ipsnews.net/2015/08/breaking-the-media-blackout-in-western-sahara/

QUARANTE, Olivier. 59 journalistes et militants européens expulsés du Sahara 
occidental depuis 2014. In: Nouvelles du Sahara [online]. Olivier Quarante, 2015 [cit. 
2017-04]. Dostupné z: http://www.nouvellesdusahara.fr/56-journalistes-et-militants-
europeens-expulses-du-sahara-occidental-depuis-2014/

DE ARAGÓN, Isabel. Arrest of two journalists from Equipo Mediático in Gulimín. In: 
Western Sahara Human Rights Watch [online]. 2016 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
http://www.wshrw.org/en/arrest-of-two-journalists-from-equipo-mediatico-in-gulimin/

RACHIDI, Ilhem. Inside the movement: what is left of Morocco’s February 20? In: 
Middle East Eye [online]. Anglie, Wales: M.E.E. Limited, 2015 [cit. 2017-03-04]. 
Dostupné z: http://www.wshrw.org/en/arrest-of-two-journalists-from-equipo-mediatico-
in-gulimin/

Investigative journalism Morocco: atrocities brought to light. In: Free Press Unlimited 
[online]. Amsterdam, 2015 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/investigative-journalism-morocco-
atrocities-brought-to-light

TRISTAM, Pierre. Mohammed VI's Regime of Censorship in Morocco. In: About news 
and issues [online]. ThoughtCo, 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: 
http://middleeast.about.com/od/morocco/a/censorship-morocco.html

Une journaliste du Monde expulsée de Dakhla par le Maroc ..Suite : 
https://www.yabiladi.com/articles/details/47964/journaliste-monde-expulsee-dakhla-
maroc.html. In: Yabiladi [online]. 2016 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
https://www.yabiladi.com/articles/details/47964/journaliste-monde-expulsee-dakhla-
maroc.html

Morocco’s House of Representatives Passes Law to Reform Press Code. In: Morocco 
World News [online]. Rabat, 2016 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
https://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189756/moroccos-house-of-
representatives-passes-law-to-reform-press-code/

BOUZIANE, Zaid. New Press Code in Morocco to Still Send Journalists Behind Bars. 
In: Media Power Monitor [online]. 2015 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
http://www.mediapowermonitor.com/content/new-press-code-morocco-still-send-
journalists-behind-bars

CPJ urges Morocco to improve press conditions. In: Comittee to Protect Journalists 
[online]. New York, 2010 [cit. 2017-04]. Dostupné z: https://cpj.org/2010/09/cpj-urges-
morocco-to-improve-press-conditions.php

Morocco expels more foreign TV journalists. In: Reporters without borders [online]. 
Paříž: Reporters without borders, 2016 [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: 
https://rsf.org/en/news/morocco-expels-more-foreign-tv-journalists



97

Les autorités ont tranché: pas de Freedom (Now) au Maroc. In: H24 Info [online]. 
Casablanca: Geomedia, 2013 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
https://www.h24info.ma/maroc/les-autorites-ont-tranche-pas-de-freedom-now-au-
maroc/23096/

Maroc : Les nouvelles lois sur le statut du journaliste et du Conseil de la presse. In: 
Webmanagercenter [online]. 2016 [cit. 2017-04]. Dostupné z: 
http://www.webmanagercenter.com/2016/01/11/167858/maroc-les-nouvelles-lois-sur-le-
statut-du-journaliste-et-du-conseil-de-la-presse/

ATER, Amine. Audiovisuel: Ce qui va changer avec la nouvelle réforme. In: L
´Economiste [online]. Casablanca: Eco Medias, 2016 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
http://www.leconomiste.com/article/1001044-audiovisuel-ce-qui-va-changer-avec-la-
nouvelle-reforme

EL OUARDIGHI, Samir. La loi réformant la HACA soulève des appréhensions. In: 
Medias24 TECH [online]. Casablanca: Medias24, 2016 [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 
https://www.medias24.com/MAROC/MEDIAS-IT/165944-La-loi-reformant-la-HACA-
souleve-des-apprehensions.html

Journée Internationale du Droit d’Accès à l’Information. Appel de Transparency Maroc. 
In: Transparency Maroc [online]. Casablanca: Transparency Maroc, 2014 [cit. 2017-07-
15]. Dostupné z: http://dai-transparencymaroc.com/wp-content/uploads/2015/02/Appel-
de-Transparency-Maroc.pdf

JAABOUK, Mohammed. Maroc : Le projet de loi sur le droit d’accès à l’information 
enfin adopté en commission. In: Yabiladi [online]. Casablanca: Web Stratégie, 2016 [cit. 
2017-07-15]. Dostupné z: https://www.yabiladi.com/articles/details/45683/maroc-
projet-droit-d-acces-l-information.html

Communiqué du presse. In: Transparency Maroc [online]. Rabat: Transparency Maroc, 
2014 [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: http://dai-transparencymaroc.com/wp-
content/uploads/2015/02/Communiqu%C3%A9-de-presse-de-TM-au-sujet-de-
ladoption-par-le-conseil-de-gouvernement-du-projet-de-loi-n%C2%B03113.pdf



98

 Seznam příloh

Příloha č. 1: Překlad vybraných částí marocké ústavy, zdroj Draft Text of the 
Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011 (text)

Příloha č. 2: Překlad vybraných částí marockého tiskového zákona, zdroj Loi 
relative à la presse et à l'édition (text)

Příloha č. 3: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a 
prosincem 2014 dvacet případů porušení svobody slova, většinou vůči 
internetovým novinářům, zdroj Freedom under control (graf)

Příloha č. 4: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a 
prosincem 2014 dvacet případů porušení svobody slova, většinu iniciovaly místní 
autority, zdroj Freedom under control (graf)

Příloha č. 5: Karikatura prince Moulaye Islayma, za jejíž publikaci byli 
perzekvováni karikaturista Khalid Gueddar a šéfredaktor Taoufik Bouachrine, 
zdroj Cartoonists Rights Network International (obrázek)

Příloha č. 6: Karikatura mešity reagující na kauzu imáma zneužívajícího 
prostitutky, za níž byl karikaturista Khalid Gueddar vyslýchán, zdroj Cartoonists 
Rights Network International (obrázek)

Příloha č. 7: Hodnocení svobody projevu v Maroku 2017, zdroj Freedom House 
(grafické znázornění)

Příloha č. 8: Index svobody médií 2017, zdroj Reporters without borders (obrázek)

Příloha č. 9: Ilustrační fotografie profilu Maroka a Západní Sahary na stránkách 
Amnesty International, zdroj Amnesty International (obrázek)

Příloha č. 10: Fotografie mne a Abdelkadera Zaariho u něj v kanceláři, zdroj 
Abdelkader Zaari (obrázek)

Příloha č. 11: Fotografie mne, Hichama Draidiho a jeho matky na večeři u nich 
doma, zdroj Hicham Draidi (obrázek)

Příloha č. 12: Moderní a stylový monarcha Mohammed VI. s DJ Snakem, zdroj 
Moroccan Ladies (obrázek)

Příloha č. 13: Mapa Maroka a Západní Sahary, zdroj Deposit Photos (mapa)

Příloha č. 14: Mapa země znázorňující lingvistické rozložení, zdroj McGill (mapa)



99

Přílohy

Příloha č. 1: Překlad vybraných částí marocké ústavy, zdroj Draft Text of the 
Constitution Adopted at the Referendum of 1 July 2011

Článek 25

Svoboda myšlenky, názoru a projevu ve všech ve všech podobách je zaručena.

Svoboda tvorby, publikace a prezentace v literárním a uměleckém smyslu a vědeckého a 
technického výzkumu je zaručena. 

Článek 28

Svoboda tisku je zaručena a nesmí být omezena jakoukoli formou předchozí cenzury.

Všichni mají právo svobodně vyjadřovat a šířit informace, nápady i názory, a to v rámci 
limitů stanovených zákonem.

Veřejní činitelé sektor tisku a jeho profesní a etické normy podporují, a to 
demokratickým a nezávislým způsobem.

Pravidla organizování a kontroly sdělovacích prostředků stanovuje zákon. Ten zároveň 
zaručuje přístup k těmto prostředkům, a to s respektem k jazykové, kulturní a politické 
pluralitě marocké společnosti. 

V souladu s ustanoveními článku 165 této ústavy, Vysoký úřad audiovizuální 
komunikace tento respekt k pluralitě akceptuje. 

Článek 165 

Vysoký úřad audiovizuální komunikace je v sektoru vysílání povinen respektovat 
pluralitu projevů, názorových proudů a myšlenek stejně jako právo na informace a to s 
respektem k základním civilizačním hodnotám a zákonům království. 

Příloha č. 2: Překlad vybraných částí marockého tiskového zákona, zdroj Loi 
relative à la presse et à l'édition

Článek 71

Články 104 a 106 mohou být použity v případě, že publikace, periodický tisk nebo 
elektronické médium naruší islámské náboženství, režim monarchie nebo teritoriální 
integritu království nebo v případě pomluvy či urážky soukromého života krále či 
dědice trůnu či člena královské rodiny nebo v případě narušení úcty ke králově osobě. 
Články mohou být použity stejně tak pokud publikace, periodický tisk nebo 
elektronické médium přímo nabádají ke spáchání trestného činu nebo přestupku, nebo 
pokud podněcují k diskriminaci či nenávisti mezi lidmi. 
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Článek 72 

Trestá se pokutou 20 000 až 200 000 dirhamů ten, kdo zveřejní, rozšíří nebo přenese ve 
špatné víře nepravdivá fakta, obvinění, nepřesná fakta, smyšlené nebo překroucené 
informace, pokud tak narušil veřejný pořádek nebo vyvolal strach mezi obyvateli, a to 
bez ohledu na to, jaký prostředek k šíření dotyčný použil, obzvláště pokud tak učinil 
projevem, křikem nebo hrozbami v místech setkávání veřejnosti, co se týče psaného 
slova, tak obzvláště pokud tak učinil v tisku prodávaném za peníze nebo v tisku 
distribuovaném, prodávaném či vystaveném v místech setkávání veřejnosti nebo na 
štítcích či plakátech vystavených zrakům veřejnosti nebo jinými prostředky 
audiovizuálními či elektronickými a všemi dalšími elektronickými prostředky 
využívanými za tímto účelem. Stejný čin je trestný pod pokutou 50 000 až 500 000 
dirhamů, pokud má toto zveřejnění, šíření či rozmnožování dopad na disciplínu nebo 
morálku armády. 

Stejnou pokutou se trestají i tyto činy spáchané stejným způsobem:

Přímé podněcování k trestné činnosti související s vraždou, tělesnou celistvostí lidských 
jedinců, terorismem, krádeží, ničením

Omluva válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, genocidy nebo teroristického činu

Přímé podněcování k nenávisti nebo diskriminaci

Trestá se pokutou 20 000 až 100 000 dirhamů jakákoli urážka definovaná zákonem. 

Článek 73

Je zakázáno:

 vyrábět nebo vlastnit za účelem podnikání, distribuovat nebo zajišťovat distribuci či 
umístění či vylepení či vystavení,

importovat nebo se na importu podílet, exportovat nebo se na exportu podílet,

převážet nebo se na převozu podílet za účelem uvedeným výše

nabízet zdarma, veřejně nebo neveřejně 

v jakékoliv formě před zrakem veřejnosti distribuovat nebo zajišťovat distribuci nebo 
vrátit do oběhu

veškeré spisy, tisky, kresby, grafiky, fotografie nebo vysílání s erotickým nebo 
pornografickým obsahem nebo ty, které by mohly nabádat ke kuplířství, prostituci nebo 
sexuálnímu zneužívání nezletilých.
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Článek 104

V případě sankcionování autora či provozovatele na základě článku 71 tohoto zákona 
lze pozastavit periodický tisk nebo blokovat elektronické médium či technickou 
podporu na základě soudního rozhodnutí po dobu jednoho měsíce, pokud se jedná o 
deník, týdeník nebo čtrnáctideník nebo o dvě po sobě následující vydání, pokud se jedná 
o měsíčník, tak po dobu čtvrt roku, půl roku nebo roku. V případě sankcionování na 
základě článku 72 nebo 73 tohoto zákona lze pozastavit periodický tisk nebo blokovat 
elektronické médium či technickou podporu vydané na základě soudního rozhodnutí po 
dobu jednoho měsíce, pokud se jedná o deník, týdeník nebo čtrnáctideník nebo o dvě po 
sobě následující vydání, pokud se jedná o měsíčník, tak po dobu čtvrt roku, půl roku 
nebo roku. Soud může rozhodnout o zveřejnění a šíření soudního rozhodnutí na náklady 
pachatele. Toto pozastavení neovlivňuje závazky média plynoucí z pracovních smluv, 
veškeré povinnosti plynoucí ze smluv zůstanou zachovány stejně jako všechny další 
právní povinnosti plynoucí z ostatních smluv spojených s řízením periodického nebo 
elektronického média.

Článek 106

Předseda příslušného soudu prvního stupně může na žádost státního zástupce nebo člena 
vlády na základě rozhodnutí vydaného do osmi hodin po obdržení poptávky nařídit 
zabavení libovolného počtu periodických publikací nebo stažení mediálního obsahu a 
zablokování přístupu, pokud jde o elektronické noviny, a to pokud jde o činy trestné na 
základě 1. Kapitoly Hlavy III. o ochraně veřejného pořádku zvláště pak na základě 
článku 71. Vydané rozhodnutí je platné okamžitě. 

Státní zástupce nebo člen vlády může v zabavení publikací nebo ve stažení mediálního 
obsahu a blokování přístupu pokračovat v rámci předběžného opatření až do konečného 
rozhodnutí o případu během jednoho měsíce. Státní zástupce je zavázán informovat 
předsedu soudu, který rozhodnutí vydal, o zabavení každého čísla či stažení mediálního 
obsahu nebo blokace stránek: předseda soudu během následujících 24 hodin vydá 
nařízení, které rozhodnutí o zabavení, stažení či blokaci potvrdí nebo zruší.

Příloha č. 3: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a 
prosincem 2014 dvacet případů porušení svobody slova, většinou vůči 
internetovým novinářům, zdroj Freedom under control 
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Příloha č. 4: Organizace Freedom Now zaregistrovala mezi dubnem 2014 a 
prosincem 2014 dvacet případů porušení svobody slova, většinu iniciovaly místní 
autority, zdroj Freedom under control 

Příloha č. 5: Karikatura prince Moulaye Islayma, za níž jejíž publikaci byli 
perzekvováni karikaturista Khalid Gueddar a šéfredaktor Taoufik Bouachrine, 
zdroj Cartoonists Rights Network International
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Příloha č. 6: Karikatura mešity reagující na kauzu imáma zneužívajícího 
prostitutky, za níž byl karikaturista Khalid Gueddar vyslýchán, zdroj Cartoonists 
Rights Network International

Příloha č. 7: Hodnocení svobody projevu v Maroku 2017, zdroj Freedom House 

Příloha č. 8: Index svobody médií 2017, zdroj Reporters without borders 
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Příloha č. 9: Ilustrační fotografie profilu Maroka a Západní Sahary na stránkách 
Amnesty International, zdroj Amnesty International

Příloha č. 10: Fotografie mne a Abdelkadera Zaariho u něj v kanceláři, zdroj 
Abdelkader Zaari

Příloha č. 11: Fotografie mne, Hichama Draidiho a jeho matky na večeři u nich 
doma, zdroj Hicham Draidi 
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