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Súhrn 
 

Skúsenosti reportéra a fotografa s tým, ako sa ľudia v krízových oblastiach sveta 
vyrovnávajú s následkami vojen a prírodných katastrof  

(Kosovo, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Afganistan, Haiti, Japonsko) 

Andrej Bán (Bratislava) 

 

 

Témou workshopu je, ako sa ľudia v krízových oblastiach - teda v krajinách postihnutých vojnami a prírod-
nými katastrofami - vyrovnávajú s následkami toho, čo museli prežiť. Ide o osobné dlhoročné skúsenosti re-
portéra, fotografa, ktorý pod vplyvom silného emocionálneho zážitku založil humanitárnu organizáciu Člo-
vek v ohrození. Roku 1999 som bol svedkom vojny v Kosove a exodu civilistov z horiacich domov. Išlo najmä 
o ženy, deti a starých ľudí, čo mnou - ako človekom - hlboko otriaslo a pýtal som sa sám seba, ako účinne mô-
žem pomôcť. Špecifické na tomto workshope je aj to, že nejde o príspevok odborníka v danej oblasti, psycho-
terapeuta, ale o svedectvo novinára, ktorý sa dlhodobo do niektorých oblastí (Balkán , Kaukaz, Pakistan) 
vracia, často v období, kedy iní novinári o dané miesta stratili záujem a presunuli sa ako "karavány" do ob-
lastí iných aktuálnych vojen či prírodných katastrof. A práve vtedy, teda v mesiacoch a rokoch, ktoré nasle-
dovali, som jasne videl, že prežité traumy na obyvateľov doliehajú o to viac, o čo ťažšia je ich ekonomická či 
všeobecne životná situácia. No zároveň som videl ako mimoriadne je dôležitá opora a súdržnosť rodín a blíz-
kych spoločenstiev v takýchto časoch. Aj výskumy odborníkov potvrdzujú, že ak je človek, ktorý prežil také 
traumy, ukotvený v bezpečných vzťahoch s najbližšími, tak aj objektívne "ťažšiu situáciu" (napríklad stratu 
domu, domova) prežije a zvládne lepšie ako ten, kto utrpel "menšiu stratu", no je sám alebo odkázaný skôr 
na seba. Je to aj o hierarchii potrieb: najprv si ľudia, ktorí prežili vojnu alebo prírodnú katastrofu, musia 
uspokojiť základné potreby (teplo, bývanie, jedlo, hygiena), až potom - alebo súčasne - potrebujú napr. psy-
choterapeutickú asistenciu, resp. potrebujú sa len tak s niekým, kto ich so záujmom vypočuje, porozprávať.  
A práve túto úlohu, čo potvrdzuje aj moja skúsenosť, plnia často pracovníci humanitárnych organizácií. 
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