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Zambie je jednou ze zemí, kde probíhá ve větším měřítku migrace, aniž by jí byla věnována významnější pozornost světové veřejnosti. Do Zambie přicházejí posledních více než 50 let uprchlíci ze sousedních zemí, zemí Afrického rohu nebo regionu Velkých jezer, tzn. z Demokratické republiky Kongo, Rwandy nebo Burundi. První uprchlíci přicházeli v roce 1967 z Angoly a po mnoho
let představovali nejpočetnější uprchlickou skupinu v Zambii. Velká část z nich byla po roce 2004
repatriována zpět do vlasti, ostatní jsou od roku 2014 formálně integrováni jako občané Zambie.
Postupně vznikalo několik uprchlických zařízení, obvykle u hranic země. Řada z nich byla po čase
uzavřena, v současné době jsou v Zambii čtyři: v Mehebě v okrese Kalumbila, Mayukwayukwě
v okrese Kaoma, Nchelenge u hranic s Demokratickou republikou Kongo a jedno městské tranzitní centrum v hlavním městě Lusace. Nchelenge bylo otevřeno teprve v roce 2018 v reakci na
náhlý příliv konžských uprchlíků. Mayukwaukwa je naopak jedním z nejstarších uprchlických
zařízení kontinentu.
Zajímavé je zastavit se nad tím, jak se Zambie k uprchlíkům staví. Na jednu stranu uprchlíky
už řadu let systematicky přijímá a společnost k nim většinou přistupuje se značnou solidaritou, na stranu druhou země po léta zpřísňovala původně progresivní legislativu. Současné
zákony uprchlíkům stále neumožňují volný pohyb mimo uprchlická zařízení a omezují jejich
přístup k pracovním příležitostem a jiným zdrojům obživy na minimum. Reálně tito lidé sice
pronikají za hranice uprchlických osad do oblastí s lepšími šancemi pro drobné obchodování
a příležitostné práce (odhaduje se, že z evidované populace uprchlických zařízení je v nich
skutečně přítomna asi jen polovina), ale jen díky tichému přihlížení příslušných úřadů. Tento
přístup sice umožňuje uprchlíkům žít téměř běžný život, ale jen za cenu neustálého strachu
ze zadržení nebo vyhoštění. Otevírá se tím rovněž značný prostor pro případné vydírání,
zejména ze strany imigračních úředníků a jejich informátorů, kteří mají osud uprchlíků plně
v rukou.
V červenci 2019 hostila Zambie celkem 82 626 uprchlíků, žadatelů o azyl a dalších dotčených
osob. Z nich většinu tvoří uprchlíci z Demokratické republiky Kongo, dále z Burundi, Rwandy, Somálska a dalších zemí. Z hlediska pohlaví jen mírně převažují muži. Věková struktura uprchlíků
je pestrá, jsou mezi nimi především dospělí mezi 18 a 59 lety, druhou nejpočetnější skupinu tvoří
děti od 5 do 11 let. Od ledna 2018 přibylo celkem 14 105 uprchlíků, zdaleka nejvíce z Demokratické republiky Kongo. Mládež a lidé pod 35 let tvoří přibližně polovinu populace.
Charita Česká republika má v Zambii svoji největší misi. Zároveň je hlavním partnerem Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN pro sektor obživy a ekonomických příležitostí a podílí se na
poskytování služeb uprchlíkům ve vzdělávání a řadě dalších sektorů. Vedle centrály v Lusace má
své pobočky ve všech výše zmíněných uprchlických zařízeních, včetně tranzitního centra přímo
Migrace, rozvoj a cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

73

v hlavním městě Lusace. „Při práci s uprchlíky je třeba kromě čísel vidět konkrétní lidské příběhy.
Některé dávají naději, některé jsou veskrze smutné, daleko za hranicemi toho, co si my žijící
v míru umíme představit,“ říká Lucie Hrabcová, koordinátorka poboček Charity v projektech na
podporu uprchlíků v Zambii.
„V Charitě Česká republika věříme tomu, že lidé jsou téměř vždy schopní se postavit na
vlastní nohy. V komunitě vždy žijí lidé, kteří mají odhodlání a odvahu začít třeba své malé
podnikání, a v delší perspektivě, pokud jsou úspěšní – a řada z nich skutečně je – vytvářejí
pracovní příležitosti nejen pro své rodinné příslušníky, ale i další členy komunity,“ dodává.
Terénní týmy Charity jsou
v Zambii přítomny ve strategických oblastech tak, aby
pracovaly v synergii s ostatními poskytovateli služeb
uprchlické komunitě a zajistily lidem v nouzi přístup
k podpoře. Ta je zčásti poskytována také lidem z hostitelských komunit, často
velmi chudobných. Charitní pobočky fungují, jak již
bylo zmíněno, ve všech třech
uprchlických táborech a také
v Lusace, hlavním městě Za© CHARITA ČR 2019
mbie. V uprchlických osadách se organizace zaměřuje
Podpora mladých uprchlíků a Zambijců je jednou
především na podporu drobz nejdůležitějších součástí vzdělávacího programu
ných zemědělských a podniCharity Česká republika v Lusace. Charita ČR prokatelských aktivit místních
střednictvím čtyř nízkoprahových center organizuje
farmářů a trhovců. Konzultapravidelně každý týden programy pro děti a mládež,
ce a školení, pomoc s právní,
které přispívají ke smysluplnému a tvořivému trávení
obchodní
a finanční problevolného času. Vedle mnohých aktivit, včetně sportovmatikou, poskytování kapiních, jde i o společné čtení knih nebo filmové dny.
tálu a zprostředkování kontaktu s odběrateli pomáhají lidem postupně zlepšovat jejich šance vstoupit na trh a zabezpečit
příjem pro své rodiny. Podobné podpory se dostává uprchlíkům roztroušeným v chudinských
čtvrtích Lusaky. S těmi Charita pracuje prostřednictvím pěti nízkoprahových center a centra
výpočetní techniky, v nichž jsou kromě podpory drobných podnikatelských aktivit nabízeny bezplatné kurzy čtení, psaní a angličtiny pro dospělé, doučování a volnočasové aktivity v klubech
pro děti a mládež, přístup k literatuře nebo třeba počítačové kurzy. V Lusace Charita také zprostředkovává finanční příspěvky na školné pro děti, protože vzdělávání je placené a velmi drahé.
Na celonárodní úrovni také zprostředkovává talentovaným vysokoškolákům univerzitní stipendia
programu DAFI.
Terénní pracovníci a komunitní dobrovolníci Charity denně navštěvují klienty v jejich domovech, obchůdcích a na polích, kde jim pomáhají nalézat řešení pro různé životní situace.
Cílem je zabezpečit lidem bezpečný pobyt, ekonomickou samostatnost a důstojný život
a podpořit jejich harmonické soužití s místní komunitou.
Pomoc klientům pokoušejícím se provozovat ekonomické aktivity v nehostinných podmínkách
zambijské ekonomiky komplikuje restriktivní legislativa a omezená mobilita uprchlíků. Uprchlíci
jsou často okolnostmi nuceni zaplétat se do systému úplatků. Stávají se obětí předsudků a hromosvodem frustrací ostatních obyvatel chudinských čtvrtí. Pokud nemají v pořádku doklady, jsou
snadno vydíratelní a nemají zastání v úřadech. Jejich drobné podnikatelské snahy lehce zhatí
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rozmar imigračních úředníků nebo šikana takzvaných
„kádrů“, pouličních výtržníků s vazbou na politické
podsvětí. Někteří uprchlíci
jsou i v Zambii pronásledováni politickými a kmenovými nepřáteli. Především
ženy a děti jsou velmi často
oběťmi domácího a sexuálního násilí uvnitř i vně uprchlické komunity. Drtivá většina uprchlíků se po zbytek
života vyrovnává s následky
závažných traumat, která
zažili v zemi původu a na
© CHARITA ČR 2019
útěku. Musí se také vyrovnat
V nízkoprahových centrech jsou vedle klubů pro mláse ztrátou rodinných příslušdež organizovány i týdenní kurzy gramotnosti pro
níků a přátel a zpřetrhanými
dospělé, jež jsou vyhledávané a hojně navštěvované
sociálními vazbami. Zejména
nejen uprchlíky, ale i místními obyvateli. V nabídce
starší lidé zažívají potíže při
kontaktních center jsou rovněž kurzy řízení domácího
adaptaci na nové prostředí.
rozpočtu nebo úspor.
Lidé, kteří se v Zambii usadili jako děti nebo se tu narodili, bojují s hledáním identity. Obrovskou překážkou ekonomické
soběstačnosti, zejména pro lidi v uprchlických osadách, je apatie a závislost na systému, která
se objevuje u uprchlíků nucených trávit mnohdy desítky let v prostředí minimálních příležitostí
k seberealizaci.
Tou jsou faktory, s nimiž pracovníci Charity musí citlivě zacházet při poskytování služeb uprchlické komunitě. Charita Česká republika své intervence provádí podle několika modelů. Jedním
z nejúspěšnějších je Graduation Approach Programme. Jde o koncept zaměřený na ty nejchudší
a nejzranitelnější a podporuje je při jejich cestě k zajištění ekonomické soběstačnosti. Přináší
velmi dobré výsledky, byť je nákladnější a časově náročný. Jeho unikátnost tkví v tom, že každý
uprchlík má svého osobního mentora, který si získá jeho důvěru a je mu na této, předem časově
vymezené cestě, průvodcem a rádcem.
Navzdory tomu, že zambijské komunity obvykle uprchlíky přijímají v zásadě vstřícně, je zřejmé,
že nově příchozí to ani v Zambii nemají jednoduché.
Dva z mnoha konkrétních příběhů uprchlíků v Zambii nám umožní uvědomit si, v jakém kontextu
naše práce probíhá a co typicky prožívají lidé, kteří v Zambii našli domov, ať už dočasný nebo
trvalý.

V. I. (27 let, žena, uprchlice ze Rwandy)
V. I. ještě není třicet let, už toho ale dosáhla víc, než řada lidí zvládne za celý život. Přes den
tato mladá žena nosí uniformu zdravotní sestry, večer je podnikatelkou, v noci vysokoškolskou
studentkou. Je také svobodnou matkou a jedinou živitelkou několikagenerační rodiny.
V. I. se narodila v konflikty rozvrácené Rwandě. Bylo jí osm let, když se její rodina rozhodla
k útěku. V Zambii, kam se dostala s oběma rodiči a sourozenci, se dívka stala cílevědomou
školačkou. Díky rodině a později vlastním úsilím si dokázala vydělat peníze na nákladné studijní
poplatky. Po střední škole se kvalifikovala jako sestra. V zemi, která trpí extrémní nezaměstnaností a uprchlíkům prakticky neumožňuje legálně pracovat, se jí podařilo vybudovat si pověst
nenahraditelného dříče, prokousat se byrokracií a získat úvazky ve dvou různých nemocnicích.
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Tento příjem V. I. brzo přestal stačit. Její matka zestárla, otec vážně onemocněl a potřeboval
léky. Konverzačním tabu je pro V. I. případ jejího staršího bratra. Ten se na podpoře domácnosti
nepodílí, pije a nepečuje o svých pět dětí. V souladu s tradicí je ale pro rodinu nepřijatelné jej
zcela opustit. V. I. dvakrát naspořila na otevření obchůdku se smíšeným zbožím, který bratrovi
předala v naději, že o něj bude schopen pečovat. Bratr kapitál dvakrát po sobě promarnil. V. I. se
začala pokoušet provozovat podnikání sama. Opět dokázala najít kličky v zákonech, které uprchlíkům znesnadňují provoz podnikání v Zambii. Uzavřela obchodní partnerství s místním podnikatelem, vlastníkem sítě nočních barů. V jedné z jeho provozoven otevřela pod jeho záštitou
malou restauraci. Tu sice mohla provozovat večer po pracovní době, podnik se ale v obtížných
podmínkách zambijské ekonomiky rozjížděl ztěžka. V. I. se začala dostávat do kritické finanční
situace a uvažovala o ukončení provozu.
Do programu na podporu drobného podnikání se vlastně nejprve zapsala jen její matka P.
I. Chtěla dceři po smrti manžela vypomoci tím, že se pokusí obstarat malý příjem. Terénní
pracovnici Charity, takzvané mentorce podnikatelských dovedností, trvalo několik týdnů,
než rozluštila, kdo opravdu pohání ekonomický motor rodiny. V. I. je rezervované povahy,
získat její důvěru nebylo snadné. Mentorka se nakonec seznámila s unikátním příběhem V.
I. S mladou ženou postupně prošla manuály podnikatelských dovedností. Přestože tato klientka byla v porovnání s typickými účastníky programu vzdělaná, našla v textech informace, které pro ni byly cenné. Mluvit otevřeně o rodinných okolnostech bylo pro klientku těžké.
Zambijská mentorka díky svým znalostem africké klanové kultury dokázala najít i způsob,
jak vhodně uchopit téma problematického bratra a jeho role v domácnosti. Společně vypracovaly strategii. Peněžní částku, kterou účastníci programu získávají na rozvoj svých
obchodních aktivit, rodina investovala do oživení restaurace v nočním baru.
V. I. v současnosti zaměstnává dvě místní kuchařky. Ve spolupráci se zambijským obchodním
partnerem zvažuje otevření další pobočky. Kromě dvou zaměstnání a péče o rodinu zvládá i znovu studovat. Chce získat vyšší zdravotnickou kvalifikaci. Konečná stanice? Lékařská atestace.

A. M. (47 let, muž, uprchlík z Burundi)
Většina zaměstnanců v obchodě vlastněném A. M. jsou Zambijci. Pro některé je šéfem, pro jiné
dokonce rodičovskou figurou. Ze své vlasti uprchl v roce 1998. Neměl žádné peníze, do nového domova už ale přišel vybaven určitými obchodnickými dovednostmi. Burundská a rwandská
podnikatelská komunita v Zambii je silná. Místní ji často oceňují pro dobré obchodní praktiky,
které prokazatelně inspirovaly některé pozitivní změny v zambijské podnikatelské kultuře. Jde
například o větší vstřícnost k zákazníkům v rozsahu otevíracích hodin, zambijské obchody se tomuto vzoru nakonec přizpůsobily. Cizinci pokoušející se otevřít obchůdky ale také často vzbuzují
závist. Přistěhovalci jsou někdy vnímáni jako ti, kdo se ve větší míře angažují v kontroverzních
politických a kriminálních aktivitách, ať už je racionální rámec takových obvinění jakýkoli. Obchodníci jako je A. M. se proto stávají snadno terčem xenofobních útoků.
V roce 2016 A. M. nežil v přebytku, stál ale s manželkou díky obchodu se smíšeným zbožím na
vlastních nohou. Byl schopen posílat děti do školy a zabezpečit rodině další základní potřeby.
Zambie se mezitím potácela v chronické hospodářské krizi s vysokou nezaměstnaností mládeže.
V hlavním městě došlo v tomto roce k několika vraždám, které byly prezentovány jako nesoucí
rysy čarodějnických rituálů a účelově spojovány s cizineckými komunitami. Údajné rituální vraždy spustily v jindy tolerantních obyvatelích lusackých chudinských čtvrtí vlnu frustrace, která se
přelila v rabování obchodů cizinců. Obchod rodiny A. M. se stal terčem těchto útoků a byl prakticky zničen.
Když se v následujícím roce A. M. dostal do programu Charity Česká republika, mentoři
s jeho případem pracovali jinak než s většinou ostatních účastníků. Soustředili se na synergii
podpory plynoucí z programu Graduation Approach a plného vyžití podpory burundské komunity. Většina uprchlíků při útěku ztratí kontakt se svými rodinami a klany. V případě A. M.
76

Migrace, rozvoj a cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

ale byla práce s určitým sociálním kapitálem v rámci burundské obchodní komunity možná.
Tento klient si v komunitě dokázal vyjednat zapůjčení prostor pro nový obchod a půjčku. Za
peníze poskytnuté programem Charity pak koupil jednu poraženou krávu a trochu zeleniny. Tyto dvě komodity se staly prvním zbožím, které položil na pult obnoveného obchodu.
V současnosti v něm prodává smíšené zboží koupené od indických dodavatelů a provozuje
malou masnu. Zaměstnává kromě rodiny několik místních pracovníků, včetně mladého zambijského muže, který do Lusaky přišel za vidinou studií, ale skončil na ulici. A. M. se stal
jeho neformálním pěstounem.
V září roku 2019 propukly v Lusace proticizinecké nálady kvůli xenofobním nepokojům v Jihoafrické republice. Pracovníci Charity Česká republika dostali tip, že obchod A. M. bude znovu vyrabován. Komunita zambijských přátel ale dokázala útoku předejít. A. M. v jednom rohu obchodu
ale i tak na památku nechává vystavený balvan, který byl v roce 2016 použit na zničení jeho
prvního podniku.
Podpora mladých uprchlíků
a Zambijců je jednou z nejdůležitějších součástí vzdělávacího programu Charity
Česká republika v Lusace.
Charita ČR prostřednictvím
čtyř nízkoprahových center
organizuje pravidelně každý týden programy pro děti
a mládež, které přispívají ke
smysluplnému a tvořivému
trávení volného času. Vedle mnohých aktivit, včetně
sportovních, jde i o společné
čtení knih nebo filmové dny.
© CHARITA ČR 2019

Vestine, původem z Rwandy, uprchla do Zambie, když
jí byly 4 roky. Je svobodnou matkou a pracuje jako klinická referentka v Healfast Medical Center v Lusace.
V době, kdy spolu se svou rodinou čelila existenčním
potížím, byla přijata do Graduation Approach programu pořádaným Charitou Česká republika a úspěšně
jím prošla. Po dokončení programu založila vlastní
restauraci a provozuje ji zdárně dodnes.
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V nízkoprahových centrech
jsou vedle klubů pro mládež
organizovány i týdenní kurzy gramotnosti pro dospělé,
jež jsou vyhledávané a hojně
navštěvované nejen uprchlíky, ale i místními obyvateli.
V nabídce kontaktních center
jsou rovněž kurzy řízení domácího rozpočtu nebo úspor.
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Mapa: Přehled uprchlických zařízení v Zambii z perspektivy největší uprchlické skupiny, občanů Demokratické republiky Kongo.
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