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SPOLEČNOST

TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA

Lidé se ocitli v nouzi, tak jsem jim jel pomoci,
ne je soudit, říká dobrovolník z Kroměříže
CO KDYBYSTE NAPŘED
ŘEKL NĚCO O SOBĚ?

Jmenuji se Martin Štencel, je
mi třiadvacet let a studuji v Praze silnoproud a trochu bokem
i teoretickou fyziku, celý život
jsem závodně plaval, v čemž ještě pokračuji, pokud jde o koníčky, moc rád čtu. A teď jsem začal
hrát na ukulele. Mám v podstatě
takové normální studentské záliby.
PŮSOBIL JSTE TEDY JAKO
DOBROVOLNÍK PŘI POMOCI UPRCHLÍKŮM. KDE
JSTE BYL?

V Srbsku, přesněji na srbsko-chorvatské hranici, ale
na srbské straně. Napřed na
srbsko-chorvatském
hraničním přechodu Jamena. Přijeli
jsme tam v noci, bylo tam asi
dva tisíce uprchlíků, kteří tam
nocovali. Potom je Chorvati
odvezli autobusy, takže jsme se
přesunuli na další hraniční přechod do Babske, tehdy to už byl
jediný hraniční přechod, který
zůstával otevřený. Jak už jsem
řekl, byli jsme na srbské straně,
na chorvatskou půdu jsme oficiálně vůbec nesměli vstoupit.
Ale s chorvatskými celníky byla
celkem rozumná řeč, takže když
bylo třeba, občas nás pustili.
PROČ JSTE NESMĚLI NA
CHORVATSKOU STRANU?

Já vlastně ten důvod neznám
a nevím, jestli ho vůbec někdo
zná.
A SRBOVÉ NENAMÍTALI
NIC?

Ti tam spíš vůbec nebyli,
aspoň pokud jde o ozbrojené
složky.
PROČ JSTE SE ROZHODL
JET POMÁHAT?

Doslechl jsem se od kamarádů a známých, že je tam špatná
situace, že ti lidé občas nemají
ani co jíst, začíná jim být zima.
A jsou tam i těhotné ženy, děti
a starci. A protože si myslím, že
lidem v nouzi je třeba pomoci,
a to bez ohledu na to, co si myslím o nějaké politické situaci.
V rámci azylového řízení pak
mohou dopadnout různě. Já
nejsem rozhodně příznivcem
myšlenky, aby každý, kdo chce
do Evropy, byl také přijat. Ale
to je úplně jiná věc. Tady byli
v první řadě lidé v nouzi. Ale
abych se přiznal, bylo v tom asi
i trochu sobectví v tom smyslu, že uprchlíci jsou nyní velké
téma a chtěl jsem si na ně vytvořit nějaký relevantnější názor.
Pořád se říká, že média lžou,
takže jsem to chtěl prostě vidět
na vlastní oči.
JEL JSTE TAM NA VLASTNÍ PĚST, ANEBO S NĚJAKOU ORGANIZACÍ?

Na vlastní pěst to nebylo.
Ale na druhé straně ani s nějakou oficiální organizací.
Bylo to po volné dohodě přes
facebook. Nakonec jsme jeli v
pěti lidech. Jedna žena byla z
brněnské Charity, druhá byla
arabistka, ta tam pochopitelně byla zvlášť užitečná, pak s
námi jela ještě jedna studentka stará asi jako já, a jeden student práv, který si přivydělává
jako zemědělec. Takže jsme
byli poměrně dost různorodá
skupina. Já jsem byl poslední, kdo se přihlásil a v autě
zůstalo ještě jedno místo, tak
mě vzali. Naložili jsme auto
dekami, pláštěnkami a dalšími
věcmi, a vyrazili jsme.

Kroměříž – Student Martin Štencel z Kroměříže
odjel koncem září na Balkán. Ne jako turista, nýbrž jako dobrovolník. Dospěl k názoru, že je tam
mnoho lidí, kteří jsou v přinejmenším svízelné situaci, když se bůhví jak dlouho trmácejí kdesi ze
Sýrie či odjinud, a které navíc zastihl na půli cesty
podzim. Vyhodnotil to tak, že těmto lidem je třeba
pomoci. Kolik z nich prchá opravdu před válkou
a jsou ohroženi na životě, a kolik se třeba také s
touto vlnou svezlo, i když i tito by asi byli radši doma a neriskovali úmorný pochod, to v té chvíli neřešil. To nakonec musí posoudit
kompetentní úřady. Řekl si jen, že lidem v nouzi by se mělo pomáhat. A taky chtěl trochu proniknout pod povrch problému, přesvědčit se na vlastní oči. Po návratu se se svými pocity rád svěřil a dodal:
„Jsem rád, že jsem se z toho mohl trochu vypovídat.“ Naivní mladý
idealista? Nemyslím. Ale posuďte sami.
TAKŽE VY JSTE VEZLI
DEKY, PLÁŠTĚNKY, OBLEČENÍ...

Ano, hlavně teplé oblečení.
Přišel totiž podzim a na ten
mnoho uprchlíků oblečeno nebylo. Jídlo jsme nevezli, to je
zbytečné, protože ho jde koupit
za stejnou cenu tam. Totéž platí
pro vodu, ta se kupuje taky až
na místě, nemá smysl ji vozit
přes půl Evropy. Ale hodně tam
pomáhá i všelijaké nářadí a nástroje. Často poslouží i taková
obyčejná věc, jako je třeba izolepa.
A CO VAŠI RODIČE? KONZULTOVAL JSTE S NIMI
SVŮJ ZÁMĚR? NEROZMLOUVALI VÁM TO TŘEBA?

Mamka mně to opravdu
rozmlouvala, ale táta mne spíš
podporoval. Ale i ta mamka
mně to rozmlouvala spíš jenom
tak. Myslím si, že nakonec byla i
ona ráda, že jsem jel. Asi měla
trochu strach, ale nic dramatického se nedělo.

menší skupiny. Našel jsem si v
té skupině někoho, kdo mluvil
anglicky. Naštěstí tam vždycky
někdo takový byl, protože já jinak než anglicky neumím. Tak
jsem jim řekl to, co jsme věděli.
Třeba to, že teď půjdou pěšky
nějakého půl kilometru a pak
je do autobusu naloží Chorvati. Ale že na ten autobus budou
možná muset nějakou dobu čekat, protože Chorvati jich mají
málo. A pak že pojedou do 17
kilometrů vzdáleného kempu,
kde je ubytují, dostanou najíst.
A že jsou tam sprchy. Zvlášť ty
hodně uprchlíků uvítalo. Na
druhé straně měli strach, že
jim tam vezmou otisky prstů.
Ale tam to Chorvati nedělali,
otisky brali jen těm, kteří chtěli
požádat o azyl v Chorvatsku. A
těch moc nebylo. Takže jsem je
ujistil, že jim to nehrozí. To pro
ně bylo velice důležité. A taky
jsem částečně zprostředkovával

rozdíl od nás neměli přístup na
území nikoho.
A CO OFICIÁLNÍ SRBSKÉ
A CHORVATSKÉ ÚŘADY?
JAK TY SE K VÁM CHOVALY?

Srbové s námi moc nekomunikovali. A pokud jde o Chorvaty, byli celkem vstřícní, ale
měli prostě svoje rozkazy. Jinak
ta komunikace nebyla nic moc.
Nevěděli jsme třeba, kolik autobusů přijede. Někdy přijelo pět
i víc autobusů za půl hodiny,
jindy se přes hodinu nedělo
nic. Jenže my jsme museli být ve
střehu 24 hodin denně. Nebylo
možné, abychom tam nebyli,
když přijeli uprchlíci.
HODNĚ SE MLUVÍ O TOM,
KDO VŠECHNO DO EVROPY PŘICHÁZÍ. STAČIL JSTE SI
VŠIMNOUT, JAKÁ BYLA ASPOŇ ZHRUBA NÁRODNOSTNÍ
SKLADBA TĚCH BĚŽENCŮ?

JAK JSTE NA TĚCH HRANICÍCH BYL DLOUHO?

Od pátku do pondělí večer.
Čtyři dny.
A JAK TAKOVÝ NORMÁLNÍ DEN NA HRANICI VYPADÁ?

No, tam vlastně žádný den
normální není, každý je úplně
jiný. Ale chápu, nač se ptáte.
Kdybych měl jeden z těch dnů
popsat, tak ve dvě jsem vstával a nastoupil na hranici na
čtyřhodinovou šichtu. Pak jsem
se šel trochu dospat, i když na
té hranici se toho moc nenaspí. Ale když jsem nastoupil
na směnu, byla noc, po chvíli
mně dobrovolníci přivedli skupinu uprchlíků. Většinou to byl
celý autobus, ale někdy to byly

POKUD VÁM DOBŘE ROZUMÍM, CÍLEM A SMYSLEM VAŠÍ „MISE“ BYLO
ASPOŇ TROCHU POMOCI LIDEM, KTEŘÍ JSOU TAK JAKO
TAK V NOUZI, ANIŽ BYSTE V
TEN MOMENT ŘEŠIL, JESTLI
MAJÍ NÁROK NA AZYL NEBO
NE.

Přesně tak.
JISTĚ ALE MÁTE SVŮJ
NÁZOR NA TENTO BEZESPORU VELKÝ IMIGRAČNÍ
PROBLÉM.

Předně bych chtěl říci, že
to, že jsem byl někde pomáhat
uprchlíkům, vůbec neznamená, že by snad můj názor byl
relevantnější než nějaký jiný.
Samozřejmě že jsou zde rizika,
například si myslím, že sunnité
mohou být problematičtí. Integrace v Evropě také postupuje
pomalu a jistě se dělají chyby.
Navíc zkušenosti z různých
evropských zemí jsou různé.
Takže je těžké rozhodnout,
jaký způsob integrace je ten
nejlepší. Ale jsem přesvědčen,
že určité – a nezanedbatelné
– množství těchto lidí jsme
schopni vstřebat. V Evropě už je
teď nějakých 40 milionů muslimů, takže nějakých pár set tisíc
dalších by nemusel být zase tak
velký problém.
MĚLA BY SE EVROPSKÁ
VSTŘÍCNOST TÝKAT TAKÉ
JIŽ ZMIŇOVANÝCH KOSOVSKÝCH ALBÁNCŮ, MAKEDONCŮ A TAK DÁLE?

Myslím si, že
tito lidé nejsou v
ohrožení života.
Nejsou sice rozhodně v komfortní situaci,
já jim ji nezávidím, přeju jim
všechno nejlepší, ale ve svých
zemích přímo
ohroženi nejsou. To se týká
i
některých
zemí v Africe,
které jsou sice

VY VŠAK ŽIJETE V KROMĚŘÍŽI, TO JE MALÉ
MĚSTO, JISTĚ SE TAKOVÁ VĚC TADY NEUTAJÍ. A PŘITOM V KROMĚŘÍŽI NENÍ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ UPRCHLÍKŮM
NIJAK ZVLÁŠŤ NAKLONĚNO.
ZAZNAMENAL JSTE NA VAŠI
CESTU PO NÁVRATU NĚJAKÉ
REAKCE, TŘEBA OD ZNÁMÝCH?

Musím říci, že zatím mám
jen pozitivní reakce. Ale ono
to může být taky tím, že ti, kdo
s tím třeba nesouhlasí, mlčí
nebo si to aspoň netroufnou
říct mi to přímo do očí. Určitě
jsou lidé, kteří si myslí, že je to
nerozumné nebo špatné, ale zatím mi to nikdo neřekl. Naopak
ti, kteří to považují za dobré,
mně to dají najevo. Mnozí jsou
dokonce nadšeni a dožadují se
informací.

nebylo jasné, o koho jde. Myslím, že k takovým věcem dochází. Ale opakuji, toto nebyla naše
starost. Jestli opravdu někdo
rozstříhá svůj pas, neznamená
to, že si zasluhuje zmrznout. Navíc v Evropě a v 21. století.

komunikaci s chorvatskými policisty, zvlášť když bylo uprchlíků v tu chvíli příliš mnoho.
A PROČ SE BRÁNÍ OTISKŮM PRSTŮ?

Úplně přesně to nevím. Možná se bojí, že je pak zadrží a nepustí dál. Ale v každém případě
je to akt, který výrazně zasahuje do soukromí. Mohli si připadat jako zločinci.
Ale abych to dokončil, prostě
jsem pomáhal při komunikaci,
to byl můj úkol po dohodě s koordinátory.
A TI KOORDINÁTOŘI BYLI
TAKY ČEŠI?

Prakticky ano. Byl mezi nimi,
pokud vím, taky jeden Němec
a jedna Slovenka. Ale na tom
místě bylo víc organizací. Například Lékaři bez hranic, Červený
kříž a některé další. Pokud jsem
si všiml, nejvydatněji pomáhali Lékaři bez hranic. I když na

Rozhodně to nejsou žádní
barbaři. Čekal jsem, že budou
kulturně odlišnější. Ale žádný
velký rozdíl tam není. Děti si
hrají stejně jako ty naše, lidé
mají dokonce podobný humor...
... A DÍVAJÍ SE NA STEJNÉ FILMY, POSLOUCHAJÍ
STEJNOU MUZIKU, OBLÉKAJÍ
SE STEJNĚ – ASPOŇ DĚTI A
MUŽI – JAKO MY, NE?

Přesně tak. Jsou to lidé jako
my.
KRITICI POUKAZUJÍ NA
TO, ŽE V DRTIVÉ VĚTŠINĚ
JDE O MLADÉ MUŽE. JE TO
TAK?

Je to opravdu nejpočetnější skupina. Takových padesát
šedesát procent. Ale na druhé
straně je tam spousta malých
dětí. Opravdu hodně. Těch starých je tam opravdu málo, ale
to asi není překvapivé, těm se už
jednak nechce stěhovat a taky
by tu cestu nemuseli přežít. Ale
jsou tam i těhotné ženy, i těch
je dost.
NEPŘIPADÁ VÁM, ŽE REAKCE ČECHŮ NA TENTO
BEZESPORU VELICE VÁŽNÝ
CELOEVROPSKÝ PROBLÉM
JE PŘECE JEN TROCHU ZBYTEČNĚ VYHROCENÁ AŽ HYSTERICKÁ?

To se mi opravdu zdá. Strany
se nesmyslně napadají, jedni
jsou prý sluníčkáři a druzí xenofobní hovada. Já chápu, že lidé
mají z neznáma strach. Ten je
naprosto přirozený. Člověk, který má tyto pocity, si rozhodně
nezaslouží, aby mu někdo nadával, že je rasista. To nikomu a
ničemu nepomůže. Ale v Česku
se žádná konstruktivní debata
vlastně nevede. Jenom jedni nadávají druhým. Což je nešťastné
a je to vidět i ve výsledcích české politiky. Je tady velký strach
z uprchlíků, a přitom k nám
vlastně skoro nikdo jít nechce.
JDE TO DOKONCE TAK
DALEKO, ŽE MÉDIA JSOU
PLNÁ ZPRÁV O TOM, JAK JSOU
TI BĚŽENCI NEKULTURNÍ, JAKÝ
PO SOBĚ NECHÁVAJÍ NEPOŘÁDEK. S TÍM BYSTE TAKY MOHL
MÍT ZKUŠENOST, NE?

Tak k tomu bych se rád vyjádřil. Opravdu i já jsem viděl po
uprchlících velký nepořádek.
Ale když se řekne A, mělo by se
říci i B. Ten nepořádek vzniká

Je jasné, že
Evropan to pozná jen těžko. A
já jsem samozřejmě neměl čas
mluvit s každým z nich jednotlivě. Ale rozhodně tam byli Syřani, těch bylo dost, mluvil jsem
s chlapíkem z Iráku, s Afgháncem, s Íráncem. Ale údajně tam
taky bylo hodně lidí z Balkánu.
NA TO JSEM SE CHTĚL
TAKY ZEPTAT. HODNĚ SE
TOTIŽ MLUVÍ O TOM, ŽE MEZI
UPRCHLÍKY JE HODNĚ TŘEBA KOSOVSKÝCH ALBÁNCŮ
NEBO MAKEDONCŮ, KTEŘÍ
PROSTĚ JEN VYUŽÍVAJÍ SITUACE...

Na nikoho takového jsem
osobně nenarazil, ale něco takového popírat nemohu, je to
docela možné. Myslím, že takoví
jsou a mají tendenci se vydávat
za Syřany, protože vědí, že právě Syřané jsou v Evropě přijímaní spíš. A taky mně kolegové
říkali, že viděli rozstříhané třeba afghánské pasy. Taky tady to
možná znamenalo snahu, aby

Martin Štencel prožil část letošního roku na Balkáně jako
dobrovolník. Pomáhal tam mj. na srbsko-chorvatském hraničním přechodu Jamena utečencům, kteří míří z Afriky do Evropy.

chudé, ale není tam hladomor.
Mohou žít třeba v jiných afrických zemích, kde je přece jen o
něco líp. Takové lidi podle mého
názoru není Evropa povinná
přijímat.
ŘÍKÁ SE TAKÉ, ŽE TU
SOUČASNOU VLNU EMIGRANTŮ, ZEJMÉNA ZE SÝRIE,
SPÍŠE PŘEDSTAVUJÍ VZDĚLANÍ LIDÉ, ELITY ANEBO STŘEDNÍ TŘÍDA. MĚL JSTE NA HRANICÍCH TAKOVÝ POCIT?

většinou proto, že se nikdo na ta
místa neobtěžuje dovézt pytle na
odpad. Ale jakmile jsme je tam
dali, bylo to hned o poznání lepší. A když nás uprchlíci viděli, že
do nich sbíráme odpad, připojili
se. K tomu bych připojil takovou
dojemnou historku, kterou mi
popisoval dobrovolnický kolega.
Dal malé holčičce bonbon. Ta mu
za chvilku přinesla papírek s tím,
že neví, co s ním má dělat.
Karel Toman

