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VLADIMÍRA STRAKOVÁ

PRAHA Na veřejnosti nemluví ji-
ným jazykem než francouzštinou.
Řečí, které se rozhodl zasvětit svůj
profesní život poté, co se mu nepo-
dařilo setrvat v čele Senegalu.

Abdou Diouf je od roku 2003 ge-
nerálním tajemníkem Mezinárodní
organizace Frankofonie (OIF), kte-
rá v tomto roce slaví 40. výročí
vzniku. Česko je vůbec první pozo-
rovatelskou zemí OIF, do které se
začátkem května vypravil.

„Nebývá tradicí, aby generální
tajemník pro Frankofonii oficiálně
navštívil některý z pozorovatel-
ských států. Čili je to pro nás pre-
miéra,“ řekl Diouf na úvod setkání
s českými novináři. Česká republi-
ka s OIF spolupracuje v kulturní,
ekonomické i politické oblasti už
od roku 1999. Navíc je zde ze
všech středoevropských zemí stále
největší zájem o studium francouz-
štiny.

A právě úroveň její výuky Diou-
fa zajímala nejvíce. Během tříden-
ního pobytu navštívil několik škol,
kde se vyučuje francouzština, a se-
tkal se s několika politickými před-
staviteli včetně prezidenta Václava
Klause.

Při obědě s ministryní školství
Miroslavou Kopicovou vyslovil
přání, aby se Česká republika zapo-
jila do mezinárodních sportovních
her, které OIF každé čtyři roky or-
ganizuje. „Když jsme byli mladí,
obdivovali jsme vašeho Emila Zá-
topka, který byl opravdu veliký
šampion. Vždycky předběhl Fran-
couze Mimouna, teprve když Záto-
pek odešel, mohl Mimoun zvítězit.
A ještě si vzpomínám na výbornou
tenistku Martinu Navrátilovou.
Jste zemí sportovců, a proto by-
chom chtěli, abyste se zapojili. Po-
třebujeme vysokou úroveň účastní-

ků, aby hry dostaly své jméno ve
světě,“ zdůraznil.

Se stavem francouzštiny v Čes-
ké republice byl Diouf víceméně
spokojen. „Francouzský jazyk je
zde brán vážně, a to jak v oblasti vý-
uky, tak v diplomatickém životě.
A opravdu jsem cítil velký zájem
a motivaci o upevnění toho, co už
bylo v této oblasti získáno a touhu
jít ještě dál,“ konstatoval. Daleko
skeptičtější však byl, když debata
přešla na postavení francouzštiny
v mezinárodních organizacích. „To

je v současnosti největší problém,
protože všude začíná převládat ang-
lofonní přístup,“ povzdechl si. Zdů-
raznil zejména nutnost zachování
národních jazyků. „Je to jakýsi kul-
turní a lingvistický nádech, který
tím světu poskytujeme.

Je potřeba za to bojovat, protože
pokud neuhájíme jazykovou rozma-
nitost, sklouzneme do jednoho jazy-
ka a posléze do jedné myšlenky.
Myslím, že by to vedlo k jakési smr-
ti tohoto světa, protože tento svět
žije právě díky různorodosti a to je

to, co my musíme nadále rozvíjet.
Je to těžké, ale ne úplně nemožné.“

V čele Senegalu
V době, kdy Diouf vystřídal v čele
OIF Egypťana Butruse Butruse
Ghálího, měl za sebou pestrou ka-
riéru. Narodil se 7. září 1935 v měs-
tečku Louga na severu Senegalu.
Po základní a střední škole v neda-
lekém Saint Louis pokračoval ve
studiích práv na univerzitě v Daka-
ru a později v Paříži. V pětadvaceti
letech začal pracovat v Senegalu

jako vysoký státní úředník a během
60. let vystřídal mnoho význam-
ných politických funkcí. Byl také
blízkým spolupracovníkem tehdej-
šího prezidenta Léopolda Sédara
Senghora, který ho v roce 1970
jmenoval předsedou vlády.

Tím bylo zároveň naznačeno,
kdo bude Senghorovým příštím ná-
stupcem. Druhým prezidentem Se-
negalu byl Diouf jmenován v lednu
1981 po dobrovolné demisi svého
předchůdce. Zároveň stanul v čele
Socialistické strany (PS). V roce

1983 dovedl svoji stranu k vítěz-
ným volbám a sám poprvé zvítězil
v prezidentských volbách. Podob-
ně uspěl ještě v letech 1988 a 1993.
Prohra přišla teprve v roce 2000,
kdy byl prezidentem zvolen Abdou-
laye Wade. Diouf porážku uznal
a se ženou se odstěhoval do Paříže.

Senegal byl kdysi francouzskou
kolonií, samostatnost získal v roce
1960. Diouf za svojí vlády s Paříží
úzce spolupracoval. Rozuměl si
hlavně s prezidentem Françoisem
Mitterrandem, se kterým měl vel-
mi podobné politické smýšlení
a dopomohl mu k tomu, aby Fran-
cie posílila hospodářský vliv na af-
rickém kontinentu. Snažil se ale
i zlepšit postavení Senegalu ve svě-
tě. Projevil se jako schopný diplo-
mat, který pomáhal k řešení kon-
fliktů v okolních afrických státech.
I když se už odmítá vyjadřovat k si-
tuaci v domovském Senegalu, spo-
lu s OIF se nadále snaží pomáhat af-
rickým státům v přechodu k demo-
kracii. „Jde to pomalu, nejde to
vždycky tak, jak bychom chtěli, ale
kde to jde, tam se snažíme tu situa-
ci aspoň trochu popostrčit,“ řekl.
„Dělám maximum proto, aby byla
posílena demokracie v Africe i v ce-
lém frankofonním prostoru,“ uza-
vřel.

FRANKOFONIE
Mezinárodní organizace
Frankofonie (OIF) byla založena
20. března 1970.
Sdružuje 56 členských
a 14 pozorovatelských států.
Mezi nimi je od roku 1999 i Česká
republika. Organizace se snaží
o rozvoj francouzštiny ve světě.
Členy OIF mohou být v současnosti
i země, kde francouzština není
oficiálním jazykem.

inzerce

Sopka opět přerušovala
létání. V Británii a Irsku

Chlapec přeživší havárii
letadla se vrátil domů

„Obdivovali jsme vašeho Zátopka“
Šéf Mezinárodní organizace Frankofonie Abdou Diouf v Praze hovořil o strachu z nadvlády angličtiny a o úctě k českému sportu

LONDÝN Islandská sopka Eyjafjal-
lajökull o víkendu i čtyři týdny od
začátku erupce chrlila do ovzduší
popel, a představovala tak znovu
potenciální hrozbu pro leteckou do-
pravu v Evropě.

Včera odpoledne byl proto uza-
vřen letový prostor nad severní čás-
tí Británie. Národní úřad letecké do-
pravy (NATS) oznámil mimo jiné
přerušení provozu na letištích
v Manchesteru, Birminghamu
nebo Liverpoolu. Omezení se do-
tkla i některých dalších letišť ve
Skotsku a na ostrově Man. Londýn-
ské letiště zůstávalo v provozu, ale
letiště v irském Dublinu mělo být
podle plánů uzavřeno až do dneš-

ních dopoledních hodin. Včera se
zastavil i letecký provoz na severo-
irském letišti v Belfastu.

Německá společnost Lufthansa
testovacím letem zjišťovala koncen-
traci vulkanického prachu nad Ev-
ropou. Po zpracování dat i podle
meteorologické situace se rozhod-
ne o případném uzavření evropské-
ho letového prostoru. Vyhodnoce-
ní letu nad Německem, Skandiná-
vií, Británií a severní částí Atlanti-
ku očekává Lufthansa začátkem
týdne. K přesunu mračna vulkanic-
kého popílku v ovzduší přispívaly
i povětrnostní podmínky. Sopečný
mrak se pohyboval ve výšce šest až
devět kilometrů. čtk

HAAG Devítiletý nizozemský chla-
pec Ruben, jediný přeživší po stře-
deční havárii libyjského letadla se
104 lidmi na palubě, v sobotu přile-
těl z Libye zpátky do Nizozemska.
Ve speciálně vypraveném letu jej
kromě strýce a tety doprovázeli i lé-
kaři.

Letadlo Cessna 560XL vybave-
né speciálním zdravotnickým zaří-
zením přistálo na vojenském letišti
v Eindhovenu na jihu Nizozemska.
Spíše odlehlé místo bylo zvoleno
záměrně, aby chlapce neobtěžova-
la nežádoucí pozornost zvědavců
a médií. Přímo z letiště odvezla ho-
cha do nemocnice sanitka s tmavý-
mi skly.

V nizozemských médiích se
o Rubenovi mluví jako o „zázraku
z Tripolisu“ a zájem veřejnosti
o jeho osud je v této zemi ohrom-
ný. V pátek se chlapec od tety
a strýce poprvé dozvěděl, že jeho
rodiče a jedenáctiletý bratr při letec-
ké katastrofě zahynuli.

„V rámci daných možností se
Rubenovi daří dobře ... Máme před
sebou ještě těžké období. Doufá-

me, že média budou naše soukromí
respektovat,“ konstatovali Rubeno-
va teta a strýc, kteří za synovcem
do Tripolisu dorazili ve čtvrtek.

„Lékařský tým byl fantastický“
Navíc veřejně ocenili péči, které se
mu dostalo v libyjské nemocnici:
„Lékařský tým byl fantastický
a velmi profesionální.“ Rodině prý
také pomáhají soustrastné a po-
vzbudivé vzkazy od lidí z Nizozem-
ska a z Libye.

Airbus společnosti Afrikíja hava-
roval ve středu ráno nedaleko při-
stávací dráhy letiště v Tripolisu.
Nehodu přežil pouze malý Ruben
van Assouw. Podle lékařů utrpěl
čtyři zlomeniny nohou a ztratil hod-
ně krve. Chlapcova rodina patřila
k početné skupině nizozemských
turistů, kteří se na palubě airbusu
A330-200 libyjské společnosti Af-
rikíja vraceli z dovolené v Jihoafric-
ké republice. Příčiny pádu letadla,
které bylo v provozu teprve od loň-
ského září, nebyly ještě o víkendu
známy. Na místě se je pokoušel
zjistit mezinárodní tým. čtk

Oslavy založení Frankofonie. V den 40. výročí OIF promluvil Abdou Diouf v Elysejském paláci Foto Reuters – Olivier Laban-Mattei


