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Rozhovor týdne
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Nakolik se jako bílá žena cítíte
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v Praze. Nicméně je to tím, že
podařilo se
se tam pohybuji jako žena. To
prudce snížit
znamená, že nechodím do
společností, kde není vhodné,
aby žena byla. Při oblékání
respektuji statut místních žen,
to znamená, že například nechodím v šortkách, pokud
nejsem na pláži. A chovám se
jako žena. To znamená, že
pokud něco chci od vedení té
které vesnice, tak to nejprve
řeknu jejich manželkám.
Proč zrovna Afrika? Co vás na
ní přitahuje?

Je možné srovnat Afriku v době, kdy jste do ní přišla s dnešní
Afrikou?

Vůbec ne. Dokonce ani ne s
Afrikou před deseti lety.
Všechny změny, které ve
středoevropském prostoru trvaly sto let, se tam zkracují na
dvacet let. Ať se to týká elektrifikace, komunikace nebo
spojení. Dnes nehraje takovou
roli etnický původ, jako kdysi,

úmrtnost dětí. Dřív ze sedmi
nebo osmi dětí, které má průměrná africká rodina, přežily
dvě. Dnes jich přežije pět nebo
šest. Třeba Nigérie, která má
85 milionů obyvatel, má čtyři
miliony prvňáčků. A ta země
pro ně nemá učitele.
Pracovala jste také v Zimbabwe. To asi nebyla v posledních
letech země příliš vstřícná k
bělochům, že?

To je dáno delším vývojem
této země. První ústava, která
v Zimbabwe vznikla v roce
1980, byla velmi demokratická. V té době byl Robert Mugabe ještě premiérem, prezidentem se stal až později.
Ústava prezidentovi dovolovala maximální počet dvou
volebních období v úřadu.
Mugabeho touha po moci
okolo roku 2000, kdy již byl
ženatý se svou druhou a velmi ambiciózní manželkou
Grace, zesílila. Aby
si svou moc
udržel, třináctým
dodatkem změnil
Ústavu tak, aby
mohl kandidovat vícekrát.

Aby toho dosáhl, tak připomínal svým druhům, že nebyla dokončena pozemková
reforma a že v zemi je spousta
bílých farmářů, kteří mají obrovské pozemky. Nepřímo
vyzval syny válečných veteránů, že pokud mají zájem, může jim ta půda patřit. Takže na
přelomu století došlo k největším okupacím bílých farem, po kterých zůstalo v
Zimbabwe ze 400 tisíc britských farmářů asi 40 tisíc rodin. To bylo velmi kruté. Šestnáctiletým mladíkům se do
rukou dostaly zbraně. Nikdo
neví jak, ale zásobovala je
pravděpodobně Mugabeho
strana. Ukázalo se, že i když ta
země má demokratické principy, tak účastníci těchto nájezdů nikdy nebyli potrestáni.
Rozdělení půdy znamenalo
konec efektivního
hospodářství, čehož
důsledkem je dnes
potřeba potravinové pomoci pro
dva a půl milionu
lidí.

