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Rudé vtajky' ž|'uté hvězdy. srpy a kladiva, gi-
gantické bil.tboardy s vŽdy usměvavým a stoicky
ktidným Ho Či Minem vyzývající k toajatitě ke
Straně a k pýše na příslušnost k vietnamskému
[.idu letos zdobí ulice vietnamských měst více
neŽjindy. Právě tento rok. rok tygra, který má
být dynamický a plný emocÍ, si země připomíná
dvě významná výročí. Vietnamskou metropo[í se
hemžítisíce dělníků. Na pos|'ední chvÍli zdokona-
lují Leninův park a opravují hlavní si|'ničnítahy,
po kterých uŽ na podzim. v den tisíciletého výro-
čÍ města, budou sebevědomě mašírovat stovky
vojáků s celým arzenálem a demonstrovatsílu
vietnamské armády, která před třiceti pěti tety
porazi[a jihovietnamské,'bratry,, a jejich americ-
ké spojence. Právě oslava oněch pětatřiceti let
od pos[ednÍch výstře[ů americko-v'ietnamského
konf|'iktu, pádu Saígonu a znovusjednoceníV'iet-
namu najaře letošního roku hrdě rozzáři[a celou
zemi v čele s Ho Či Minovým městem.
Nicméně od vztyčenívietnamské vlajky na budo-
vě amerického velvys[anectvív Saigonu k sou-
časnému ekonomickému rozvoji oslavovaného
pochodem hrdých vojáků vedta těŽká a náročná
cesta. Země prošla mnoha dalšími krvavými oz-
brojenými střety, s okolnímj sousedy.i uvnitř
státu, překona[a hladomory a zakusita přídělový
systém. 0brat nastal aŽ od druhé poloviny osm-
desátých let v důs[edku po[iticko-ekonomické
reformy Doi Moj' zrušeníamerického embarga
v roce 1994 a nástedného příchodu zahraničních
investorů. I přes ekonomické úspěchy a obnovení
dip|'omatických vztahů mezi USA a Vietnamem'
země stá[e patří k nejchudším na světě.
Ještě třicet pět let po válce můŽemejen stěží
hovořit o klidu zbraní mezi vietnamskými vete-
rány a americkou politickou mocí. Na žádnéze
stran bychom nenašli ani gram munice' MÍsto
vojáků nastoupita armáda právníků navzájem se
přesvědčujících o míře dopadu Agentu Orange/
dioxinů na |' idské zdraví. které si pod[e viet-
namské strany a ceté řady odborníků vybírají
své obětj i dnes.

AMERlcKA oRANŽÁDA
Americký Kongres motivovaný přesvědčením,
Že je to právě on, kdo musí ochrántt ,,ryzí,,
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demokraci j před,,n ekontro|.ovate[ným,, šíře-
ním komunist ické ideo|'ogie napříč ce[ou Asi i .
Pacjf ikem a posléze ceým světem, vys[aI mezi
lety 1962 až 1973 do jndočÍnské džungLe na dva
a pů|. mit ionů vojáků' dvanáct t isíc hetikoptér
a někot ik  mi [ jonů tun arsená[u .  S i Iná  f jnanč-
ní. materiá[níi personáLníamer' ická podpora
proměni| 'a j ihoviďnamskou armádu na téměř
neporaz i te lnou -  a[e  v  úptně j iné vá[ce .  Ne-
schopnost vystopovat hbité bojovníky Národní
osvobozenecké fronty (Vietcongu) ani vojáky
armády severního Vjetnamu donutiLa,,obrán-
ce,, demokracie přistoupit k nejradi ká |.nějšímu
možnému řešení - pouŽití chemických zbraní,
Mezi lety 7962 aŽ 1971 v operaci Ranch Hand
americké letecké sí|.y rozpráši[y nad územím
o ve[ikosti jedné třetiny Česka v obl.asti pře-
váŽnějiŽního Vietnamu na sedmdesát dva mi-
| ' ionů titrů herbicidů. které obsahova[y vysoce
toxické dioxiny' jeŽ škodí Lidskému zdraví uŽ ve
stopovém množství. Záměrem byto jednak z|'ik-
vidovat úrodu a odříznoutVietcong od potravin,
a[e zejména zbavit džung[i |. istů a praktickyj i
proměnit v poušť. ve které se pak z výšky htedá
nepřítel mnohem snáz. V největší míře byt pou-
Žit nechvaIně známý Agent 0range,jehoŽ stopy
vedou i do tehdejšího Českos|'ovenska, s největší
pravděpodobností do Spo[any Neratovice.
Během operace byta většina amerických aj i-
hovietnamských vojáků před negativními v[ivy
chráněna zákazem vstupu do kontaminovaných
oblastípo dobu minimátně čtyřtýdnů od zákro-
ku. Nepříte|' pochopitelně informován neby[.
Tehdejší nařízení vycháze[o ze studie tvrdící, Že
dioxjn po dvou aŽ třech dnech na denním světle
degraduje. a poté tudíŽ nemůže škodit. Njcméně
i přes ochranná opatření řada vojáků po náVratu
z vátky prodě|'a[a zdravotní prob[émy, které
by l ' y  spo jované právě  s  pouŽ i tím herb ic idů.
U veteránů' kteří působi|'i v oblastech se sklady
defol iantů, obsah dioxjnů v krvi mnohonásobně
překračuje zdravotně únosnou hladinu. U první
generace, přímo otrávených vojáků i cjv. it istů,
se intoxjkace projevuje zejména psychickými.
prob|'émy' a|"e i |'ehčími fyzickými onemocněními
(zejména koŽní nemoci) aŽ rakovinou a smrtí'
Kumulovaný d iox jn  v  k rv . i  č lověka ,  k terý  byt
přÍmo vystaven Agentu 0range, působí nega-
t i vně  na genet i ckou výbavu potomstva  aŽ ke
třetÍ generaci. Otráveným se rodÍ děti, které
jsou si[ně mentá[ně j fyzicky postiŽené, pokud
vůbec přežijí těhotenství a porod'

NENÍ voJÁK JAKo VoJÁK
5kupina dvě stě devadesáti t isíc amerických
veteránů, kteří na sobě nebo svých potomcích
pozorova [i zdravotní či psychické komp[i kace,
v roce 1'984 vyrazi[a do boje s největší z firem,
které zásobovatyj iŽní Vietnam herbicidy - se
známým gigantem Monsanto. Vysoudit i  odškod-
nění  ve  výš i  180 mi | . ionů amer ických do[arů.
Stejného uznání chyby se dočkatj . i  další zahra-
n iční vo iác j  amer i cko-v je tnamském konf t jk -

0 osmadvacetiletého Tran Van Haie a jeho
mentálně postiženého bratra se stará
pouze jejich matka. Dioxinem intoxiko-
vaný otec zemřel před lety na rakovinu

tu - Korejci. Vietnamštíveteráni a postiŽení
civilisté z obou dvou válčících stran se o totéŽ
snažíj iŽ od roku 2003. Neúspěšně.
Trva[o deset let od obnovenÍ diptomatických
vztahů mezj oběma zeměmi, neŽ skupina viet-
na mských veterán ů prostřed nictvím organizace
VAVA poda|'a u Brooklynského oblastního sou-
du ve státě New York Žalobu na 36 amerických
chemiček, které dodáva|'y jedovaté defolianty
americké armádě. Jednou ze Žalovaných firem
by|.a také Monsanto,  která j iŽ jeden souboj
v kauze d iox iny prohrá| .a.  Paradoxně i  p řes-
toŽe sejedna[o o soud v totožné věci - stejná
chemjkál' ie, shozená na tom samém místě a v tu
samou dobu, v ietnamštíveteráni  a c iv i [ is té
úspěch těch amer ických nezopakova[ i .  Soud
Žalobu zamítl pro nedostatek důkazů. VAVA se
okamŽitě odvolala, ale i tento pokus byl v roce
2008ze stejného důvodu neúspěšný'

NE BEZ BOJE
Vietnamská vtáda odhaduje. Že z devadesáti-
m jLionové popu[ace byty aŽ tř i  mil iony přímo
vystaveny působení dioxinů a nejméně 800 000
máváŽné probtémy. Po váLce počet postižených
dioxiny konstantně narůstal. a to i přesto, Že se
toxické herbicidy od roku 1971'v zemi plošně ne-
použÍvaý. Důvodem byl'a zejména téměř nulová
i nformovanost o vlivu dioxinů na zdravotní stav
i ntoxi kova ných tidi převáŽně vesničan ů. V[astně
aŽ do přelomu tisíciletÍ, kdy nastoupi[a osvěta
o prob[ému, tjdé nemě|'i vůbec ponětí, co bylten
prášek, kterýjim za války padaL na h[avy, vlastně
zač. Destruktivní socioekonomické dopady dio-
xjnového démona na aŽ tři generace otrávených
tidíjsou nedozírné. Matky. které rodi[y postiŽené
děti, byý obviňovány ze špatného předchozího
chování za kteréjsou takto trestané. Pocitviny
v sobě dusi[y po desetjletí a přitom neměly ani
tuchy. Žejsou intoxikované a navždy odkázané
k plození postiŽených dětí. AŽ do konce tisíciletí
počet obyvateI země konstantně vzrůstaI a čtyři
a více dětí nebyly Žádnou vzácností. Mnoho 'in-

toxikovaných rodičů měto da|'šía da[šípotomky
v domnění, Žejej ich postiŽeníjsou náhodná,
avšak otravu dioxiny předáva[i dál, tentokráte
ve zmutované oodobě DNA.

Autorka: Tereza Kušniráková

V zemj, která nezná termín sociá[nÍ zabezpe-
čenÍ, ve které se podpora nemocných, handi-
capovaných, ovdovětých nebo starých opírá
o konfuciánskou tradici a rodinou so[idaritu,
má post iŽení cetéjedné generace katastro-
fátnídůstedky. V mnoha provinciích nejen na
j ihu můžeme nalézt vesnice,  ve kterých jsou
stovkytakto postiŽených rodin. Rodiče někdy
i na ce[á desetiletÍ nejsou schopni pracovat,
jetikoŽ ve|'mi handicapovaní potomci vyŽadují
celodenní péči. Nehledě na to. Že není nikoho,
kdo by se postaral o ně, až budou staří, nebo
ojejich děti ' aŽ oni zemřou.
Generace stárnoucích veteránů, dnešních pa-
desátníků a šedesátníků, se vyda[a do boje za
budoucnost svých dětí a své země. Americká
v[áda dosud uznaLa ekologické dopady v ob-
[astech, kde bytAgent 0ragne shazován' a za
tÍmto účelem zaloŽj|.a fond na sanaci krajiny.
Z tohoto fondujsou však odškodňovány pouze
ty provincie. které by|'y přímo zasaŽeny. Avšak
většina poškozených obyvate[je ze severní části
Vietnamu, která vysíla[a své vojáky bojovat na
jih. Jednou z nejvíce trpících oblastÍje provin-
cieThai Bjnh leŽícínecelých 100 ki[ometrů na
jihovýchod od hlavního města Hanoje. Jedná se
o převáŽně zemědělskou ob[ast, která za války
představova[a významný zdroj vojáků. Po vátce
se zpět domů nevráti lo na 50 000 z nich, coŽje
téměř stejný početjako všech zabitých americ-
kých vojáků. Dnes v provincii úřady evidují na
30 000 postiŽených dioxinem. ale pouze u 19 538
se uznává nárok na finanční podporu. Stát kaŽdé
takové osobě přispívá částkou přibtiŽně 700 ko-
run, aLe to nepokryje ani náktady na [éky, které
se pohybují od jednoho tisíce výše.
Lidé z Thai Binh nemají na výběr. Možnosti vý-
děLkujsou ma[é a nároky na péči o postižené po-
tomky vysoké. Právě tito vojáci. jejich manŽe|'ky
a potomci se vyda[i do boje s nepřítelem, který
když na ně shazovaI pomalou. alejistou smrt.5e
ani neodvážitjim podívat do tváře. Po zamítnutí
odvo[ánís odkazem na nedostatek důkazů se
Tran Ngoc Son, pětapadesátitetý veterán sám
otrávený dioxinem, rozhodl, Že kdyŽje americ-
kému soudu pár příběhů má[o, dostanejich víc.
V únoru 2008 nasedI na stařičké kolo a vydaI se
napříčVietnamem sbírat důkazy. Po roce a pů[
a 1 700 ujetých kjLometrech na začátku letošní-
ho srpna oficiátně předaI p[nou nákupnítašku
sešitů popsanou tisíci výpověďmi |'jdí, které
na cestě potkával .  a také pet ic i  podepsanou
20 950 620 tidmi jako dŮkaz, Že dioxiny jsou
tátky. jejichŽ výroba by mě[a být ce[osvětově
zastavena a navždy zakázána. Na podzim. třicet
devět let od posledního oficiálního shozu Agen-
tu 0rage naj iŽníVietnam, se Vietnamci  opět
vydají do boje s ftoti|'ou amerických gigantů
ajej ich v|.ajkovou [odí Monsanto' l r !

Autorka je studentkou sociólní geogrofie na
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