ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Vojtěch Mrázek

ROČNÍK: 2.

NÁZEV PROJEKTU: Dobrovolnický projekt v organizaci Jordan Valley Solidarity
VÝŠE STIPENDIA: 4000 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Palestinská autonomní území

TERMÍN REALIZACE: 16. 7. až 20. 8. 2014
 Stručný popis projektu/výzkumu: Neformální palestinská organizace Jordan Valley Solidarity,
která spolupracuje s International Solidarity Movement a se kterou jsem spolupracoval, má sídlo ve
vesnici Fasayil al Fouqa v Jordánském údolí na Západním břehu Jordánu. Jordánské údolí patří dle
dohod z Osla (téměř celé) do oblasti C, je tedy pod plnou izraelskou civilní a vojenskou správou.
Jeho obyvatelé trpí mnoha negativními dopady izraelské okupace, jako jsou konfiskace půdy, vody a
zdrojů elektrické energie, uzavírání oblastí za účelem vytváření vojenských zón a půdy pro židovské
osadníky, násilné vyhánění z domovů a demolice obydlí či infrastruktury. Organizace Jordan Valley
Solidarity byla založena před několika lety s cílem upoutat pozornost právě na demolice domů a
vyhánění původního obyvatelstva. Za tuto dobu už dosáhla několika úspěchů, které neušly
pozornosti mezinárodního společenství. Po dobu trvání stáže se mi, společně s dvěma spolužačkami
podařilo být součástí této organizace.
 Stručný souhrn vykonaných činností:
o Pomocné práce při stavbě školy v Samře (vesnici severněji v Jordánském údolí): transport
cihel na místo stavby, výroba pojící hmoty – kombinace vody, hlíny proseté od kamenů a
slámy, pokládaní cihel – stavění zdí, upevňování konstrukcí pro okna.
o Výroba nepálených cihel v centru Jordan Valley Solidarity ve Fasayil al Fouqa. Směs hlíny,
slámy a vody jsme tvarovali speciálními formami. Díky ostrému slunci a nulovým srážkám
byla cihly za několik dní použitelné pro stavbu.
o Navštěvování komunit postižených okupací, neformální rozhovory s nimi. Jakožto zdroj
cenných informací posloužila opakovaná návštěva osady zvané Al Hadidya. Zde se svou
rodinou sídlí Abu Sakher, mimo jiné také člen Jordan Valley Solidarity, jehož osud je v rámci
izraelské okupace symbolický. Domov (respektive stany a podobné jednoduché přístřešky)
mu byly zdemolovány šestkrát. Jeho dcera se jmenuje Somoud, z arabštiny přeloženo
Resistance (odpor). Narodila se totiž v sanitce čekajíc na izraelském checkpointu.
o Neformální rozhovory s návštěvníky Jordan Valley Solidarity: po dobu našeho pobytu
navštívilo centrum organizace ve Fasayil al Fouqa několik členů jiných organizací (například
Green Olive Tours), mnoho lokálních dobrovolníků a také někteří novináři. Rozhovory
s každým z nich přinesly inspirativní a především pestré informace a názory ohledně
konfliktu.
o V neposlední řadě také denní práce a údržba centra v Jordan Valley Solidarity: především
úklid a vaření.
 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci: Při práci jsem nahlédnul do
postupů běžných v odvětví udržitelného stavitelství. Zjistil jsem, jak využít tamních materiálů k
rychlé a relativně levné stavbě školy, zhlédnul jsem, jak vypadá již postavená budova. Kromě
praktických dovedností jsem se dozvěděl také mnoho informací spjatých se zaměřením mého studia,
s mým odborným zájmem a především bakalářskou prací. Během rozhovorů s „obyčejnými“
palestinskými lidmi jsem zjistil, jak vypadají dopady okupace, mohl jsem přímo porovnat
palestinskou vesnici v zóně C s izraelskou osadou. Mohl jsem rovněž srovnat poznatky získané
rešerší literatury s realitou. Byl jsem svědkem čerstvě zdemolovaných domů, byl jsem přímým
účastníkem vojenských kontrol na checkpointech. Díky flexibilní pracovní době jsem měl možnost
také částečně cestovat na izraelském území, kdy jsem se při kontaktu s izraelskými obyvateli mohl
dozvědět více informací také z opačného pohledu konfliktu. Podařilo se mi rovněž hovořit
s osadníky a s dívkou, která vyrůstala v religiózně laděné osadě.
 Návrh prezentace výstupů: Článek v časopise či na webu
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