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Praxe se většinou odehrává dříve než teorie. V současnosti se objevují četné aktivity 

v oblasti jazykového zprostředkování či kulturní intermediace, bez toho aniž by zároveň probíhala 

reflexe a ujasnění si základů a podstaty těchto služeb. Na území evropské unie se experimentuje 

se vzdělávacími programy pro interkulturní mediátory a vznikají dohody o najímání tzv. 

„linkworkers“, obecně ale tyto praktické zkušenosti a vzdělávání nejsou doprovázeny 

teoretickým a konceptuálním základem. 

Zdá se tedy, že nadešla vhodná chvíle, abychom se pokusili uspořádat si některé myšlenky 

o interkulturní mediaci a začali tím, v čem tkví její podstata a specifičnost, a v čem je přínosná její 

odlišná povaha a sui generis3 vzhledem k ostatním tipům intervence v sociální práci a dalším 

druhům mediace. V následujícím článku se budeme postupně se zabývat a) oblastmi interkulturní 

mediace b) použitím základních modelů mediace (Lineal, Harvard, Bush, Folger, Coob, Suares, 

1996) v multikulturních kontextech a c) základními technikami těchto obvyklých mediačních 

metod a jejich použitím v multikulturní  praxi; postavou a rolí mediátora, jeho odlišností od 

ostatních sociálních pracovníků a základy jeho vzdělávání. Cílem tohoto článku je tedy definovat 

podstatu, charakteristiky, výhody a nevýhody interkulturní mediace. To nám dále umožní 

přistoupit k ostatním zmíněným otázkám. 

I. „NOVÉ VÍNO VE STARÉM MĚCHU“ 

1. Starobylost a novátorství kulturní mediace 

Intervence třetího mezi strany kulturně a etnicky odlišné, je něco velmi dávného, možná 

tolik jako samotné interetnické vztahy a kulturní kontakt vůbec. Všude tam, kde se potkávali lidé a 

skupiny různých jazyků, náboženství, zvyků, organizačních struktur a kulturních vzorců, vznikala 

vždy potřeba tlumočníka či překladatele – „jazyk“ na který se tak často odkazují španělští 

                                                           
1   MIGRACIONES 2 (1997) str. 125-159, překlad: Jana Magdaléna Vlastníková a Barbora Paštiková 
2 Carlos Gimenéz Romero – antropolog, expert na interkulturní mediaci, Španělsko; ředitel Výzkumného institutu v 
oblastech migrace, etnicity a sociálního rozvoje (IMEDES), vedoucí programu „Migrace a multikulturalita“ na Autonomní 
univerzitě v Madridu (UAM) 
3 „svého druhu“ 
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kronikáři hovořící o koloniálních událostech v Americe – a příležitost „dělat prostředníka“ mezi 

dvěma stranami a jejich nedorozuměními, úmluvami a konflikty. V této souvislosti se můžeme 

zamyslet nad rolí, kterou hrála interkulturní mediace během celé historie v pro řadu misionářů, 

obchodníků, úředníků a domorodých vůdců. 

V současném světě byla interkulturní mediace ustanovena a vyprofilována jako jeden typ 

ze širokého pole působnosti mediace. Systémové projekty jako např. Program mentálního zdraví v 

miamské komunitě, byly zařazeny do modelu „cultural brokerage“, který můžeme přeložit právě 

jako interkulturní mediace (Willingen, 1986). Již na počátku roku 1974 za účasti antropologů byly 

v rámci zmíněného programu pořádány aktivity s cílem zlepšit profesionální zdravotní péči 

uživatelů a pacientů v chudinských čtvrtích Miami, kterou obývají především Afroameričané a 

imigranti z Karibiku (Baham, Kuby, Portorika, Haiti). 

2. Nárůst iniciativ ve vztahu k migrantským komunitám 

2.1.  Zkušenosti v Evropě 

V současnosti díky přílivu nových mezinárodních migrantů se v Evropě objevují různé 

sociální projekty, které by se daly sjednotit pod kategorii „interkulturní mediace“. Neděje se tak 

bez pokroků a omylů, pochybností a diskuzí, a v tomto procesu jsou postupně utvářeny 

společenské a institucionální iniciativy, ve kterých se organizují vzdělávací programy a mediační 

aktivity – skoro vždy spjaté s tíživou situací a marginalizací migrantských komunit. V obecné 

rovině jde o snahu vytvořit mosty – jazykové a sociální – mezi komunitami cizinců a vzdělávacími, 

zdravotními, sociálními a pracovními institucemi, vždy s ohledem na to, že právě přístup „nových 

minorit“ k těmto zdrojům bývá často ztížen a je třeba zprofesionalizovat práci s těmito novými 

klienty a lépe je poznat.  

Příkladem je např. i projekt „London Interpreting Project“ (LIP). Tento program vznikl na 

konci 80. let a vzešel z obav černošské komunity a dalších minorit londýnské společnosti, jejichž 

mateřským jazykem nebyla angličtina, které se potýkali s neschopností využívat sociální, zdravotní 

a vzdělávací služby. Neexistovali zde tlumočníci a jazykový zprostředkovatelský servis a bylo 

potřeba jej vytvořit. 
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LIP se snažil čelit této potřebě zprostředkováváním informací, vzděláváním a podporou 

všech zúčastněných – ať už šlo o uživatele těchto služeb nebo jejich poskytovatele, jednotlivé 

tlumočníky, zástupce menšin nebo zprostředkovatele („linkworkers“) – a usiloval o vytvoření 

komunikačních kanálů s těmito komunitami („community interpreting“). LIP rozlišuje tři typy 

mediace: „jazykovou“, „v rámci profesních týmů“ a „mediaci zaměřenou na klienta“. V každém 

z těchto modelů mediace se role mediátora-interpreta lišila, stejně jako jeho funkce a jeho 

pracovní prostředí. Na druhé straně každá z těchto mediací sloužila pro jinou otázku a situaci a 

měla své výhody a úskalí (Pedro, 1994 a 1995, Malgesini a Giménez, 1997). 

Dalším příkladem evropské iniciativy v oblasti interkulturní mediace je společná zkušenost 

Británie, Belgie a Francie. V roce 1992 na jedné konferenci týkající se zdraví a migrace LIP navázal 

kontakt s „Flemish Intercultural Mediation“. V listopadu toho roku pozval ke spolupráci skupinu 

koordinátorů a lektorů. V tomto kontextu se zrodila myšlenka realizace projektu v rámci NOW 

(New Opportunities for Woman)4. Cílem projektu bylo jmenovat mezinárodní zaštiťovatele. První 

schůzka uskutečněná v květnu roku 1993, která se konala pod heslem HOW NOW! KNOW HOW!, 

byla věnována vytvoření „patronů“ z Belgie, Irska a Holandska s cílem zvýšit možnosti 

zaměstnanosti žen imigrantek skrze vzdělávací programy a kurzy osobního růstu (Pedro, 1994). 

Na konci dubna 1994 byl v rámci projektu NOW ve Francii uspořádán seminář o metodách 

vzdělávání v oblasti interkulturní mediace. 

2.2. Případ Španělska 

Naléhavá potřeba programů interkultruní mediace se objevila také ve Španělsku. Aby si 

čtenář nebo čtenářka dokázali udělat lepší představu o jejich rozvoji, který je stále ještě v začátku 

(autor mluví o roce 1997, pozn. překladatelky), jako příklad se stručně podíváme na zkušenosti 

některých iniciativ v Madridu, Katalánsku a v Andalusii. Jedním z pionýrských programů v této 

oblasti byla madridská Škola sociálních mediátorů pro migraci (EMSI) navržená již v roce 19925 a 

později otevřená v roce 1995. EMSI byla vytvořena díky spolupráci tří patronů v madridské 

komunitě: Madridský institut vzdělávání (IMAF), odbor sociálních služeb města a Univerzity v 

Madridu. IMAF byl financován také díky evropskému programu HORIZON v jehož rámci byl 

                                                           
4  Komunitní aktivita financovaná z ESF a FEDER s cílem zvýšit vzdělanost a zaměstnanost žen, třetí oblast Programu 
rovných příležitostí mužů a žen. 

5  Myšlenka této školy se zrodila jako jeden z praktických výstupů projektu „Analýza pro etnické skupiny mezinárodních 
migrantů v madridské komunitě“ 
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realizován. EMSI uskutečnila čtyři kurzy „Integrace a interkulturalita“, kterým prošlo 155 účastníků 

– 70% z nich cizinců z celkem 30 národností.  

Témata interkulturní mediace se rozvíjela také v aktivitách a kurzech Centra interkultruních 

aktivit v Madridu (CAIM), zvláště ve vzdělávání „agentů rozvoje v multikulturním prostředí“. Také 

tyto kurzy byly podpořeny z IMAF v rámci programu HORIZON. Aktivity a tým z CAIM byly 

klíčovými pro pozdější zkušenosti v Andalucii.  

Vzdělávací zkušenosti SEMSI byly využity v následném vzniku „Služby sociální interkulturní 

mediace“ v roce 1997 – v rámci evropského programu LIA – díky dohodě s Odborem sociálních 

služeb města Madrid a Nadací madridské autonomní univerzity. Deset mediátorů ze sedmi 

národností poskytovali své služby v městských částech – centrum, Arganzuela, Tetuan, Fuencarral 

(El Pardo a Aravaca) a Moncloa. Oproti převládajícím vzdělávacím aktivitám, tato nová madridská 

iniciativa získala zvláštní význam kvůli svému praktickému a širokému pojetí a také kvůli 

skutečnosti, že mediátoři byli oficiálně zaměstnáni. 

V Andalusii se uskutečnilo několik kurzů, ze kterých vzešly první specifické publikace 

zabývající se touto problematikou ve Španělsku. Vzdělávací kurzy realizovalo Andalucía Acoge ve 

spolupráci s odporníky ze Španělska i zahraničí. Díky podpoře programu HORIZON a Rady pro 

sociální věci andaluské autonomní vlády se vytvořila třístranná mezinárodní tematická síť, ve které 

spolupracovali Andalucía Acoge, Centrum pro interkulturní akci v Bruselu, Katolický výbor za 

migraci. Andalucia Acoge jako první vydává učebnici s názvem „Interkulturní mediace“, ve které 

vychází společně šest článků Margalit Cohen-Emerique, Rochdy Alili a Mohameda Salhab. Později 

Andaluská komice vydává knihu „Přiblížení se k odlišným. Vzdělávání pro interkulturní mediátory“. 

I v Katalánsku se realizují některé vzdělávací programy v oblasti interkulturní mediace. Jak 

neziskové organizace (např. XENOPHILIA) tak ženské organizace pořádali vzdělávací kurzy pro 

migranty v oblasti mediace s cílem, aby mohli být zaměstnáni jako mediátoři a poskytovat své 

služby v různých institucích, např. ve zdravotnictví.  

Zde nemáme prostor k tomu, abychom podrobně analyzovali tyto a další zkušenosti 

různých evropských zemí a autonominích komunit Španělska, ale přesto trvám na tom, že je 

nezbytné položit konceptuální základy této sociální intervence, citlivě a souběžně s jejím 

rozvojem. Co se týče intervence třetí strany mezi dva či více subjektů, všechny mediace jsou 

záležitostí vztahů (Suares, 1996), začneme tedy představením toho, co bylo ve vědecko-sociální 
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literatuře označováno jako „interetnické vztahy“ a co raději budeme nazývat „sociální situace s 

důležitým multikulturním faktorem“. 

II. OD MULTIKULTURALITY K POTŘEBĚ MEDIACE 

1. Interetnické vztahy nebo sociální situace s důležitým multikulturním faktorem 

Díky globalizaci ekonomiky, migraci, novým technologiím a způsobům komunikace, rozvoji 

v oblasti dopravy a dalším jevům jsou situace s významným multikulturním faktorem stále častější. 

Takovými situacemi chápeme sociální situace, ve kterých jsou ve vzájemném vztahu jedinci, 

skupiny nebo instituce kulturně odlišné. Kulturní odlišnost je zde chápána v širším pojetí a 

zahrnuje rozdíly v oblasti etnika, rasy, náboženství, jazyku a národnosti. Pokud jedna nebo více 

těchto rozřazovacích a k identitě se vztahujících kategorií jsou ve vzájemném vztahu odlišné, 

mluvíme o přítomnosti různých kulturních zkušeností, povědomí6.  

Pokud budeme chápat kulturu jako odlišně pojímanou napříč třídami a v souvislosti s 

věkem, genderem, regiony atd., v podstatě všechny sociální situace jsou otázkou 

multikulturalitiy7. Pokud spolu přicházejí do kontaktu dva jedinci patřící ke stejné kultuře, etnické a 

jazykové skupině a náboženské komunitě, v tomto vztahu jsou vždy přítomny rozdílné verze 

kulturního poznání. Z tohoto pohledu jen stěží najdeme situace „monokulturality“. 

Pro účel analýzy interkulturní mediace považuji za potřebné omezit se na to, co jsme 

pojmenovali „situace s významným multikulturním faktorem“, tedy ty situace ve kterých se 

sociální a kulturní odlišnost zúčastněných stane z jakéhokoliv důvodu ústřední nebo alespoň 

významně ovlivňující. V těchto situacích sociální aktéři (jednotlivci, skupiny, organizace, komunity 

atd.) dávají – vědomě nebo nevědomě – výraznou důležitost odlišnosti Jiného nebo svou vlastní 

vzhledem k Jinému a to v oblasti fyzična, chování, jazyka, symboličnosti, vyjadřování hodnot atd.  

Z tohoto pohledu můžeme říci, že se jedná o situaci s významným multikulturním 

faktorem například, když doktor, který není příslušníkem romského etnika, ošetřuje pacienta 

tohoto etnika. Jeho vnímání a postoj, který zaujímá vzhledem k Jinému, je ovlivňován socio-

kulturní kategorií v aspektech jako jeho větší či menší míra zainteresovanosti a předpokládání 

                                                           
6 Nebudeme zde dopodrobna rozebírat základy konceptu kultury ani všechny ostatní koncepty s ním spojené. Blíže o těchto 

termínech (kultura, etnicitita, etnická skupina, etnická menšina, multikulturalismus a další) pojednávám v publikaci: 
MALAGESINI, GIMÉNEZ: Příručka konceptů spojených s migrací, rasismem a interkulturalitou (viz bibliografie) 
7
 Podrobnější rozpracování konceptu kultury a fenoménu migrace najdeme v článku Giméneze v Entreculturas z r. 1994 (viz 

bibliografie) 
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toho, jak daný pacient bude dodržovat léčbu. Ze strany romského pacienta může jít o větší 

stydlivost, se kterou sdělí či nikoliv lékaři, že se léčí také metodami své etnické skupiny atd. 

1.1 Rozmanitost situací 

Ve všech multikulturních situacích jsou dva nebo více jedinců či aktérů ve vzájemném 

interetnickém vztahu, což je sociální vztah, který je viditelně ovlivňován odlišnou interkulturní 

identitou jedinců. Podle počtu a povahy zúčastněných jedinců, obsahu a formy vytvořeného 

vztahu, okamžitého a globálního kontextu, ve kterém se odehrává, vzniká nespočet rozdílných 

multikulturních situací.  

1.2 Podle zúčastněných aktérů 

Zúčastněné subjekty, které vstupují do vzájemné interakce, se nám zdá nejvhodnější 

rozdělit na jednotlivce, skupiny a instituce. „Skupiny“ užíváme ve stejném významu jako 

„kolektivy“ a „komunity“. Z pohledu čistě formální a klasifikační analýzy, kombinace těchto tří 

elementů vždy ve vztahu dvou z nich, nám umožňuje rozlišit celkem šest typů multikulturní 

situace. 

a) Vztah jedinec - jedinec. Příkladem tohoto typu jsou smíšené páry a manželství mezi 

lokálními a migranty. Dalšími příklady tohoto typu interetnických vztahů, ve kterých je přítomná 

rozdílná kulturní zkušenost jsou: lékař/pacient, učitel/žák (patřící k majoritě nebo minoritě), 

soudce/obžalovaný, právník/klient, policie/migrant atd.  

b) Vztah jedinec - skupina. Příkladem tohoto dalšího typu vztahu může být například 

zkušenost evropského misionáře, který pracuje v komunitě africké vesnice nebo zkušenost 

neziskové organizace, jejíž zaměstnanec pracuje v zemi, kde je rozvojový projekt realizován8.  

c) Vztah jednotlivec - instituce. Příkladem by mohli být členové komunity přistěhovalců a 

nemocnice, kde jsou ošetřeni, nebo škola, kterou navštěvují jejich děti. Kvůli své historii, 

pravidlům, personálu, organizaci, většinové klientele, svátkům, jazyku, symbolům, zvykům atd.,  

jak lékařská nebo zdravotní instituce, či školská nebo akademická, mají rozdílnou etnokulturní 

                                                           
8 V posledním vydání časopisu Lékařů bez hranic, jsem se vyjadřoval pozitivně vzhledem k většímu zastoupení migrantů 
v rozvojových projektech, kteří mohou sehrát roli mediátorů mezi dvěma světy. 
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logiku než klient - přistěhovalec – uveďme jako příklad Senegalce nebo Polku – kteří každý znají 

jiný (vlastní) zdravotní nebo školský systém. 

d) Vztah skupina - skupina. Vztah skupina - skupina by například byl případ, kdy se dvě 

profesní skupiny sejdou na určitém jednání, aby spolu sdílely zkušenosti atd. Tento další vztahový 

aspekt najdeme také v sousedské každodenní interakci v nějaké městské čtvrti nebo vesnici kde 

se usadily různé etnické skupiny. 

Podívejme se na případ madridské čtvrti Lavapies, kde vedle sebe žijí a sousedí spolu 

původní obyvatelé se skupinami lidí cizího původu, kteří se v této zóně v centru města během 

posledních deseti let usazovali. Jsou to například Maročané, Senegalci, Číňané, Evropané, atd. 

Neměli bychom také přehlédnout, že mezi původními obyvateli je velká romská menšina, která má 

v této čtvrti silnou tradici. Věnují se obchodu se starožitnostmi a sídlí v ulicích v okolí Rastro. Ve 

čtvrti jsou také silně zastoupeny různorodé skupiny a subkultury, které je těžké nějak pojmenovat 

(sousedé o nich mluví jako o „druggies“, „punkerech“, „squatterech“), dále také mešita, 

evangelistické církve baptistů a Romové, kteří tuto převážně katolickou čtvrť zpestřují 

nábožensky. Kolemjdoucí narazí na spoustu kostelů, klášterů a nadací. Když se spolu sousedé z 

Lavapies – staří a noví, Španělé a cizinci, vzájemně potkávají v domech, ulicích, na náměstích, v 

sociálních službách, obchodech a na trzích, ve školách, na oslavách atd., jsou jistě přítomny 

skupinové kategorizace a vnímání, hodnocení a ztotožňování se. 

e) Vztah skupina – instituce. Také v tomto druhu vztahů můžeme zmínit různé příklady: ty 

mezi skupinou studentů cizího původu ve škole, skupinu muslimských pacientů v katolické 

nemocnici nebo pacienty katolické kultury v židovské nemocnici. Také například skupina 

obviněných, která stojí před soudem (jak se například stává v případě evropských občanů 

zadržených kvůli pašování drog v asijských zemích). Velká část společensko-pracovních vztahů v 

organizacích, jejichž pracovníci mají zázemí výrazně odlišné kultury, může být také příkladem 

tohoto typu vztahů. 

f) Vztah instituce – instituce. Když k interakci dochází mezi občanskými sdruženími, 

správními odděleními, školami, nemocnicemi, kluby, zájmovými skupinami, obcemi, soudy, 

policejními orgány atd. Pokud je ve zmíněné interakci dáván důraz na etnokulturní faktory (buď 

zúčastněnými lidmi nebo skupinami, nebo kvůli tématu či problému, který je třeba řešit), 

nacházíme se v interinstitucionálním rámeci, ve kterém je vhodná interkulturní mediace. 
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Toto rozlišení šesti typů multikulturních situací se nám jen snaží ukázat různorodost 

vztahových možností či rámců interakce, ve kterých může být interkulturní mediace účinná. 

„Jedinec“, „skupina“ a „instituce“ bývají vždy přítomni. Musím zároveň upozornit že, kromě 

formálního nebo klasifikačního měřítka, všechny každodenní vztahy ovlivňují jedince, kteří patří, 

nebo jsou řazeni do skupin, a kteří mají nějaké pouto – nebo ho naopak přetrhli – s intitucemi. 

1.3. Podle druhu navázaného vztahu 

Ať již díky jejich obsahu, tak i díky jejich vlastnostem najdeme i zde široké spektrum 

možností. „Interetnický vztah“ který spojuje dva sociální nebo institucionální subjekty, může být 

rodinný, pracovní, asistenční (přístup k sociálním službám), školský nebo vzdělávací, rezidenční 

(například sousedský), zdravotní nebo lékařský, soudní nebo trestní, atd. Společně se svým 

obsahem se každý vztah vyznačuje souborem charakteristik vzhledem k příslušnému postavení, 

roli ve hře, existenci nebo neexistenci otevřeného konfliktu, hierarchické úrovni účastníků, potřeb 

ve hře, chování zúčastněných, atd. 

Jde o poznávácí znaky, které bychom mohli představit protikladnou formou. Vodítkem je 

zde jejich větší či menší „vertikálnost“ nebo „horizontálnost“. Mezi zúčastněnými stranami v 

tomto vztahu může být stejná, nebo rozdílná role: rovnost/nerovnost, hierarchie/horizontálnost, 

konkurence/spolupráce, konflikt/harmonie, dobrovolnost/povinnost, dominance/rovnost, atd. 

1.4. Podle kontextu 

Jak jsme již výše zmínili, interkulturní situace jsou tak časté, že by se dalo téměř tvrdit, že 

většina, ne-li téměř všechny sociální situace, jsou multikulturní, přičemž v menšině jsou kulturní 

situace „monoklturní“. Důležité je zjistit, proč v určitých kontextech nebo okolnostech se 

„etnokulturní faktor“ stává důležitým, klíčovým a náročným. 

Můžeme rozlišit „bezprostřední kontext“ a „globální kontext“. Například odmítnutí 

marockého pracovníka můžeme považovat za bezprostřední kontext, protože jde o zvláštní 

okolnosti vzhledem k aktérům a povaze vztahu, ale také jako globální kontext, vzhledem k 

evropskému aktuálnímu nedostatku pracovních příležitostí a velké nezaměstnanosti oproti 

padesátým a šedesátým letům. 
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2. Specifické problémy v interkulturních situacích 

Interetnické vztahy jsou často spojeny se vzájemným zájmem a obohacováním, nebo 

jednoduše s „normalizovanou“ existencí či soužitím. Je také ale obvyklé, že toto vše s sebou 

přináší zároveň vznik rozdílů a postojových, komunikačních a symbolických bariér. Tento soubor 

problémů, nečekaných událostí, potenciálních konfliktů a potřeby dorozumění vytváří sociální 

vztahovou a komunikační realitu příznivou pro intermediaci. 

Co představuje přítomnost různých kulturních prostředí pro vtahy mezi jednotlivci, 

skupinami a institucemi? Co obvykle přináší skutečnost, že lidé, kolektivy nebo sociální systémy, 

které jsou v kontaktu, se kulturně liší? Hodně věcí, zde jsou některé z nich: 

a) Od vyhýbání se, odporu či zavrhnutí „jiného“, až naopak, k zájmu a zvláštní 

náklonnosti k němu, 

b) Sociální rovnost/nerovnost v prostředí mezilidských vztahů mezi členy se sociální s 

těmi s kulturně podobnými/rozdílnými, 

c) Výskyt specifických komunikačních nebo nekomunikačních problémů: předsudky, 

neznámé hodnoty, kulturní nedorozumění, 

d) Setkání nebo střet v každodenním životě, které může doprovázet zvláštní či jiné 

chování, někdy spojené s nepříjemnými pocity (oděv, vůně, zvuky, pozdravy, způsob vyjadřování 

se či mlčení, strategie flirtování, styl práce či odpočinku, diety a stravovací návyky atd.), 

e) nepřiměřenost některých institucí a služeb k novým klientům a klientkám. 

3. Potřeba mediace 

Vycházíme z toho, že žádoucí či ideální je, aby v každém vztahu: a) se obě strany přijaly 

jako rovnocenní účastníci jednání (uznání), b) došlo k důkladnému pochopení nejen slov, ale 

hlavně obsahu sdělení a jejich důsledků (komunikace), c) byla respektována odlišnost druhé 

strany, pokud nikomu neubližuje (soužití), d) se umělo předejít možným konfliktům nebo je 

vyřešit (umírnění konfliktu). V některých kontextech a společnostech je zvláště důležité vytvoření 
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„mediačních oblastí“, což jsou sektory, sociální sítě či instituce, jejichž postoje a chování vedou ke 

tvorbě dialogu a regulování konfliktů mezi vztahujícími se sociálními subjekty. 

Z tohoto hlediska je potřeba, vhodnost a příležitost interkulturní mediace dána z různých 

důvodů či motivů: 1) podpora uznání druhého jako účastníka rozmluvy – partnera (Taylor), 2) 

podpora lepšího pochopení a efektivní komunikace s druhou stranou, 3) překonání překážek, 

které znemožňují vztah: překonání předsudků a stereotypů, překonání strachu a nedůvěry 4) 

snaha naučit se soužití, 5) zefektivnění potenciálu vzájemného obohacení se, které se skrývá v 

nehierarchických situacích multikulturality, 6) snaha zabránit konfliktním situacím nebo je 

regulovat. 

III. CHARAKTERISTIKA INTERKULTURNÍ MEDIACE 

Interkulturní mediace je formou nebo variantou mediace sociální. Jsou již dobře známy 

různé oblasti a kontexty, ve kterých se používá sociální mediace: v rodině, v mimosoudním 

vyrovnání, při konfliktech na pracovišti, v pedagogické praxi, atd. Tyto oblasti nejsou odloučené, 

ale navzájem se překrývají (viz pro přehled, Grover Duffy, Grosch a Olczak, 1996 a také Gottheil a 

Schiffrin, eds. 1996). Interkulturní mediace se stává samostatnou oblastí díky novým přístupům 

ke kulturní diverzitě. Pokud je nám známo, hlavním podnět pro tyto nové přístupy interkulturní 

mediace je výzva, kterou představuje mezinárodních migrace a utváření nových komunit a 

etnických skupin. Nicméně bychom neměli opomenout různorodé a bohaté zkušenosti mediace v 

případě vztahů domorodého lidu a lokálních „menšin“, i když se tyto aktivity často nenazývaly 

interkulturní mediací. V následující analýze bereme v úvahu oba typy sociokulturní rozmanitosti – 

ta v rámci domorodých „menšin“ a ta, kterou představují přistěhovalecké komunity (viz Kymlicka, 

1996). 

Stojíme před novou a zcela jedinečnou oblastí, zejména proto, že představuje kulturní 

pestrost, tedy je spektrum etnických, rasových, jazykových, náboženských, atd. faktorů, které 

hluboce ovlivňují vztah mezi zúčastněnými stranami, jejich vnímání konfliktu a možné výstupy, 

jejich komunikaci nebo naopak nedostatečnou komunikaci a osobou mediátora. 

Jakmile jsme položili rámec pro situace vyžadující interkulturní mediaci, budeme se 

zabývat vymezením jí samotné. Začneme výchozí definicí a poté nastíníme společné a výjimečné 

body této formy mediace, vzhledem k mediaci jako takové. 
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1.  Výchozí definice 

Co je interkulturní mediace? Jak ji můžeme definovat? Výchozím bodem bude definice, 

kterou považuji za funkční, jasnou a která se navíc může vztahovat i k našim předešlým 

zkušenostem. Výchozí úvaha: protože se pohybujeme na poli velké různorodosti zkušeností, 

okolností, potřeb a rolí, musíme si dát velký pozor, pokud bychom nedefinovali interkulturní 

mediaci příliš striktně a uzavřeně. Taková definice by mohla mít negativní důsledky nejen proto, že 

by neodpovídala realitě, nebo proto že bychom nevyužili všechen potenciál či možnosti, které 

interkulturní mediace nabízí, ale také bychom riskovali, že přispějeme k vytvoření kulturalismu, ať 

již u domorodců, nebo starousedlé menšiny, u přistěhovalců nebo v konečných interetnických 

vztazích. 

Interkulturní mediaci – nebo sociální mediaci v multikulturních kontextech- chápeme jako 

způsob intervence třetí strany, zvláště v sociálních situacích významné multikulturality, 

orientované směrem k dosažení uznání, sblížení se, vzájemného pochopení a komunikace, 

naučení se soužití, zmírnění konfliktů a institucionálního souladu mezi sociálními či 

institucionálními aktéry etnokulturně rozdílnými. 

Tato definice interkulturní mediace nám na jedné straně umožňuje chápat interkulturní 

mediaci jako další druh mediace, a na druhé straně poukážeme na její odlišnost tím, že jsme 

upřesnili zejména její bezprostřední multikulturní kontext (interetnické vztahy nebo významné 

multikulturní situace) a její cíle, mety či záměry (které jdou od sblížení se mezi subjekty k 

restrukturalizaci institucí). 

2. O mediaci a konfliktu. Odkazuje vždy interkulturní mediace na nějaký interetnický či 

multikulturní konflikt? 

Zde musíme vložit vysvětlení, které považuji za zásadní. Jak v klasických studiích o 

mediaci, tak v těch nejnovějších, je vždy odkazována do kategorie konfliktu a jeho řešení. Takto je 

o ní pojednáváno v manuálech o mediaci. Klasický Touzardův manuál (1981) se jmenuje „Mediace 

a řešení konfliktů“ a první kapitola se věnuje „úvaha o sociálním konfliktu“. Další příklad můžeme 

najít v aktuálním textu: v knize Suarese (1996) se první kapitola jmenuje „Mediace – co je to?“, a 

začíná svůj první oddíl názvem „Úvod do pojmu konflikt v mediaci“. Souhrně lze říci, že dříve i 

dnes je mediace spojována s konfliktem a jeho řešením, nebo mírněním. 
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Nicméně, formální nebo neformální zkušenosti kulturní mediace překračují rámec 

interkulturního nebo interetnického konfliktu. Zásah třetí strany mezi etno-kulturně rozdílnými 

aktéry není vždy zaměřen na překonání určitého sporu, ale někdy si klade za cíl mezi nimi nastolit 

komunikaci, nebo, lépe řečeno, protože „komunikace vždy existuje“, tuto komunikaci zlepšit. 

Navíc, v těchto případech, kdy jde o překlenování nebo utváření vazeb, interkulturní 

mediace mezi určitou veřejnou institucí (například školou nebo nemocnicí, viz zmiňovaný projekt 

v Miami) nechce dosáhnout vyřešení konfliktu mezi účastníky a institucí, ale nesouladu mezi 

oběma, ať se jedná o nedostatečný přístup k institucionálním zdrojům menšinových skupin, nebo 

nevhodné chování k členům této skupiny od personálu instituce. 

Pokud nechápeme kategorii "konflikt" tak široce, aby zahrnovala situace špatné sociální a 

interpersonální komunikace, institucionálního nesouladu, atd., musíme se shodnout na tom, že 

interkulturní mediace přesahuje oblasti aplikace na oblast konfliktu. 

Není náhodou, že vznikají definice, ve kterých mediace není omezena jen na regulaci 

konfliktu, ale tato důležitá aktivita je podle nich pouze jedním z jejích zájmů. 

Příkladem toho je definice mediace, kterou zmiňuje Six: "Akce provedená třetí stranou, 

mezi dvěma svolnými jednotlivci nebo skupinou, kteří se účastní dobrovolně a svobodně, a na 

kterých závisí konečné rozhodnutí, jehož cílem je nastolit, nebo obnovit vztahy mezi nimi, nebo se 

vyhnout, či ozdravit již narušené vztahy“ ( citováno v Salhab 1995, b), s. 36). 

Je zřejmé, že zde existuje oblast mediace, která nemá co do činění přímo s konfliktem. Six 

rozlišuje čtyři typy mediací. Na jedné straně ty, kterým říká „kreativní a obnovující“, jejichž cílem je 

„dosáhnout toho, aby vznikl nebo se obnovil vztah“ na druhé straně mediace „preventivní a 

léčebné", které jsou „určeny k ukončení konfliktu " (tamtéž, s. 36). V komentáři k tomuto 

konceptu Salhab dodal: "aktivita mediátora není omezena pouze na vyřešení konfliktu, ale může 

mít různé formy" (1995, 36). 
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3. Interkulturní mediace jako forma mediace 

Interkulturní mediace je druh mediace, konkrétněji druh sociální mediace. Pokud chápeme 

interkulturní mediaci jako způsob sociální intervence, řadíme ji, ale zároveň ji odlišujeme, od 

ostatních forem nebo způsobů sociální činnosti, což může být politická mobilizace, sdružování, 

sociálně-kulturní animace, sociální práce, šíření myšlenek, plánovaný rozvoj nebo ochrana 

komunit. 

Podle našeho názoru, to nejdůležitější z nové “interkulturní mediace” nespočívá ve vzniku 

nové oblasti aplikace (tak jako máme oblast rodiny, pracovní oblast, oblast vzdělávání), ale jedná 

se předevsím o specifické zaměření a metodologii, jak se postavit k mediaci v multikulturních 

kontextech. V tomto smyslu interkulturní mediace také pracuje s rodinnými, sousedskými, 

pracovními nebo vzdělávácími oblastmi, pokud v nich najdeme situace, které jsme nazvali 

multikulturními. 

Jako forma sociální mediace má interkulturní mediace s ostatními jejími formami společné 

všechny principy a charakteristické rysy mediace. Pojďme nejprve zvážit tyto společné rysy, a 

později vyjmenujeme čtyři vlastnosti, které považujeme za specifické. 

Existují různé definice mediace, ale můžeme vycházet z toho, že mediace je alternativní 

formou řešení nebo mírnění konfliktů. Například pro Ortegu je “mediace mechanismem, kde 

dochází k interevenci třetí strany, která se snaží pomoci přímo zůčastněným stranám dosáhnout 

vzájemně uspokojivé dohody. “ (Ortega, 1995, 33) 

Mediace se liší od ostatních mechanismů, kterých se účastní třetí strana, jako je supervize, 

smírčí řízení, rozhodčí řízení, soud.  Nebudeme zde detailně popisovat rozdíly mezi mediací a 

těmito dalšími formami řešení konfliktů (viz Touzard, 1981, Ortega, 1995, Lederach, 1986 a1992, 

Saures, 1996, Schiffrin, 1996), ale vyjmenujeme sedm principů či vlastností Mediačního systému. 

Za prvé, každá mediace předpokládá přijetí nebo začlenění intervenující “třetí strany”, 

vždy za souhlasu všech zúčastněných stran. Jedná se o zásadu dobrovolnosti. Dodejme k tomuto 

principu, že tato dobrovolnost spočívá v tom, že všechny strany k procesu mediace nejen 

dobrovolně přistoupí, ale také v něm dobrovolně setrvávají, a mají právo odstoupit v jakékoliv 

chvíli, přičemž je nikdo nemůže nutit k obnovení procesu. 
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Z hlediska interkultuní mediace bychom měli vzít v úvahu, že k ní obvykle dochází v 

podmínkách asymetrie a nerovnosti. Dalo by se říci, že se takto děje téměř z principu definice 

toho, co jsou “interetnické vztahy”. Je třeba dbát na to, aby slabší strana také vyjádřila svůj 

souhlas s procesem mediace. To přepodkládá “condition sine qua non”9, protože ideální je, aby to 

byla právě ona nejslabší strana, kdo ji vyžaduje. 

Pokud tento předpoklad není splněn, hrozí vždy přítomné riziko, že budou mediátoři 

vnímáni jako “agenti moci“. Za druhé, jediným cílem mediace je pomoci “rozhádaným” stranám. 

Nejde o to je řídit, poučovat, atd., a už vůbec ne jim něco nakazovat. I zde musíme vložit malou 

poznámku ve vztahu k multikulturním kontextům. Interkulturní mediátor často nezasahuje v 

případě explicitních konfliktů, ale v oblastech, jako je zlepšení komunikace a porozumění, soužití 

mezi etnicky diferencovanými sociálními subjekty, podpora profesionálů, kteří pracují 

s menšinami, atd. Na druhé straně, alespoň prozatím, k zásahu interkulturního mediátora nebo 

mediátorky nedochází tak často ve formálních kontextech (například v oblasti soudnictví), ale 

spíše v méně formálním, každodenním a komunitním prostředí. Tato šíře povinností a úkolů může 

vest k menší ostražitosti k dodržování tohoto principu pomoci zúčastněným stranám, takže 

bychom se vždy měli ujistit, že “to, co se dělá” doopravdy představuje pro zúčastněné strany 

pomoc nebo podporu. 

Za třetí, mediace předpokládá nepovinnost účastníků se podřídit, nebo přijmout zásahy, 

které navrhne mediátor. Podle slov Ortegy mediátor “nemá moc rozhodovat, ledaže by byl 

primárními stranami jasně stanoven a dohodnut opak”. (Ortega, 1995, 33). Pokud dojde k 

interkulturní mediaci mezi nějakou institucí a souborem či komunitou jednotlivců, zodpovědné 

osoby z této instituce (centrum sociálních služeb, nemocnice, škola, atd.) se mohou v některé 

chvíli snažit o to, aby mediátor vysílal ke kolektivu rozhodnutí, která organizace již předem 

provedla, aniž by je znala, nebo se na nich dokonce podílela druhá strana. To povede k 

nedorozuměním, pokud ne přímo k neúspěchu mediačního procesu. Všem zúčastněným je třeba 

co nejdříve ujasnit, že mediátoři nemají stejné funkce jako sociální pracovník, doktor či profesor. 

Také může u mediátora docházet k tendenci úzce spolupracovat s odborníkem tak, že 

nakonec rozhoduje v jeho oblasti (například rozhodnutí v případech sociální péče, zdravotnictví 

nebo vzdělávání, atd.). Rozhodovat se sám za sebe totiž není jeho skutečnou původní funkcí, 

                                                           
9 „podmínka, bez které nelze“ 
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spíše by měl pomoci k tomu, aby se strany společně rozhodly pro optimální řešení. Pokud by se 

hodilo či bylo potřeba, aby mediátor něco rozhodl, musí dojít – jak velmi dobře uvádí Ortega – k 

předešlému souhlasu a srozumění obou stran. 

Za čtvrté, vešekrá mediace je založena na důvěře zúčastněných stran v mediátora a v tuto 

metodu, přimčemž je celou dobu vytvářena snaha o vytvoření příznivého prostředí a co 

nejpružnější kontext pro vedení sporu či překonávání nesouladu. Ještě je třeba k této základní 

myšlence podotknout, jak nesmírně těžké, ale důležité, je získat, nebo alespoň získávat tuto 

důvěru ve vztazích, které jsou obvykle “nabité” předsudky či stereotypy. Nejdůležitějším úkolem 

mediátora je pomáhat odstranit tyto chybné postoje a poznatky, které jsou nepodložené a 

nepravdivé. Pokud dojde k většímu sblížení a pochopení  mezi stranami a k zmírnění stereotypů, je 

to úspěch, ke kterému mediator klíčově přispěl. 

Za páté, neutralita. Již toho bylo hodně napsáno o dichotomii neutralita/zapojení se. Tato 

obecná zásada mediace je diskutována, objasňována a rozvíjena různými autory. Například Sara 

Coob rozpracovala dvě vlastnosti, na které tradičně neutralita odkazuje: “nestrannost” a 

“ekvidistance”10. Relační asymetrie, ve které běžně interkulturní mediátor pracuje, význam 

emočních a sociálně-afektivních složek a další faktory, přináší i v interkulturní mediaci potřebu 

důkladně projednat, jak chápat “neutralitu”, a kdy se může zapojit mediátor. 

Za šesté, v mediaci musí být dosaženo transformace konfliktu či nesouladu tak, aby se 

zůčastněné strany cítily jako spoluúčastníci řešení. Proto musíme brát v úvahu jak důvod ke 

konfliktu, tak vtah mezi stranami. Připomeňme zde, že interetnické vztahy mohou být 

asymetrické. Interkulturní mediátor by měl posílit role zůčastněných stran a spolupráci v 

sociálních a politických kontextech, ve kterých bylo těmto etnickým komunitám – někdy 

demografickým menšinám a někdy většinám – upíráno, třeba i celá století, jakékoliv zapojení. 

Tímto přístupem nemáme v úmyslu předvést nemožnou a frustrující kvadraturu kruhu11, ale ukázat 

obtížnost úkolu a nutnost uznání upřímné vůle té strany, která je nejvíce spojena s dominantním 

pólem (úředníci oddělení zapojeného do mediačního procesu, odpovědné osoby nějaké instituce, 

zástupci etnické komunity nebo „dominantní kultura“.) 

                                                           
10 zachovávající správný odstup 
11 Kvadratura kruhu je jeden ze tří nejslavnějších antických konstrukčních problémů. 
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Konečně, dalším charakteristickým znakem mediace je neexistence poražených a vítězů. 

Jinak řečeno, v procesu mediace všichni vyhrávají. Také v případě interkulturní mediace má tento 

princip plnou platnost, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost těm případům, kdy se jedná o 

vztah mezi nějakou správní institucí a jednotlivci, nebo menšinovou skupinou (např. 

přistěhovalci), protože v každém případě musí obě strany mít pocit, že něco vyhrály a neprohrály. 

4. Specifičnost interkulturní mediace 

Zatím jsme zmínili společné zásady všech forem mediace, a vyjasnili si některé extrémy ve 

vztahu k interkulturní mediaci.  Co je tedy poznávacím znakem interkulturní mediace? Vyžaduje 

zvláštní přístup či perspektivu, nebo v podstatě spočívá v použití obecných zásad mediace v 

multikulturních souvislostech? Jde o nový obor, nebo se jedná spíše o příčný a komplementární 

přístup k různým oblastem použití? Z našeho pohledu jsou zde čtyři vlastnosti, které mohou být 

identifikovány jako konkrétnější nebo rozlišovací vlastnosti interkulturní mediace od ostatních 

způsobů mediace (rodinná, pracovní spory, soudní mediace, mediace v pedagogické praxi, 

mediace a komunikace, mediace sousedská, atd..) 

1. Etnokulturně rozdílná povaha zúčastněných stran. 

2. Následky této rozdílnosti ve vztahu mezi stranami. 

3. Význam vlastního kulturního zázemí mediátora. 

4.    Cílem jsou interkulturní vztahy. 

4.1. Etnokulturně rozdílná povaha zúčastněných stran 

 V systému kulturní mediace je výchozím bodem to, že jednotlivci, skupiny nebo instituce 

mají, si přičítají, nebo jim jsou přiřazovány rozdílné kulturní identity. Podle konkrétních 

společenských kontextů sociální a veřejné subjekty zdůrazňují své rasové rozdíly (fyzická nebo 

biologická rasa a „sociální rasa“), rozdílnost původu, národnosti, náboženství, lingvistiky, zvyků, 

atd. Jakékoliv z těchto znaků jsou buď zvýrazněny, zmíněny či prostě ignorovány po celou dobu 

procesu. 



17 

  
PROJEKT FORMOVÁNÍ PROFESE „SOCIOKULTURNÍ MEDIÁTOR“ – INSPIRACE PORTUGALSKÝM MODELEM JE PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO 

FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

 

Nezapomeňme, že rozdíly jsou vždy vnímány a použity v souvislostech nerovnosti a 

napětí. Nezapoměňme také na to, subjekty a skupiny s „etnickými“, „etnicko-rasovými“ nebo 

„etnokulturními“ rozdíly sebou nesou také nerovnosti spojené s třídní a gendrovou dominancí. Z 

tohoto důvodu je jednou z důležitých schopností mediátora v multikulturní oblasti znalost toho, 

jak tyto rozdíly fungují a vzájemně působí na postavení jedince ve společenském řádu, který 

podléhá „etnicko-rasovému“, třídnímu a genderovému uspořádání. 

Jen na základě tomuto komplexnímu konceptu nebude mediátor vtažen do kulturalistické 

perspektivy, která vysvětluje nerovnosti a rozdíly jen na základě kultury, kterou chápe jako již 

předem danou, statickou a uzavřenou. Interkulturní mediátor musí velmi pozorně analyzovat 

měnící se sociopolitický a ideologický kontext, který obklopuje systém vztahů, do kterých 

zasahuje, protože v něm je klíč k tomu, jak hodnotit a strategicky využít rozdíly u každého z 

aktérů. 

 4.2. Následky této rozdílnosti ve vztahu mezi stranami. 

Každá mediace působí na určitý vztah. Jakýkoliv sociální rozpor (nejedná se zde o vnitřní 

psychické konflikty) má vztahový charakter. Skutečnost, že všechny strany disponují rozdílnými 

sociokulturními identitami, které jsme zmiňovali už dříve – ať skutečnými nebo jim přiřazovanými, 

„objektivními“ či „subjektivními“ – hraje při mediaci velkou roli. Kromě chování, zjevného a 

projeveného, je tu i vnímání. Každá strana má určité znalosti a neznalosti o té druhé. Jejich 

postoje jsou podmíněny stereotypy, předsudky, obavami a etnocentrickými postoji. Kromě toho 

může mít každá strana rozdílnou „kulturu konfliktu“. Zde používáme tento koncept, který použil 

antropolog Ross (1995) ve srovnávací praxi násilí v různých společnostech. Podle Rosse kultura 

konfliktu odkazuje na „pravidla, postupy a konkrétní instituce určité společnosti ve vztahu ke 

konfliktu“ (1995, 44). 

      Obecněji řečeno, Ross poukazuje, že „kultura definuje to, čeho si lidé váží, co je žene do sporů, 

dále ukazuje vhodné formy chování během určitých sporů a stanovuje instituce, které pak tyto 

spory zpracovávají. Stručně řečeno, kultura konfliktu zahrnuje to, pro co lidé v určitě společnosti 

bojují, rivaly proti kterým bojují a výsledky tohoto sporu“. (tamtéž, 44, 45). Interkulturní mediátor 

by měl vzít v úvahu různé myšlenky, hodnoty a vnímání aktérů konfliktu, konsensu, spolupráce, 

atd. 
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 4.3. Význam vlastního  kulturního zázemí mediátora. 

     Na rozdíl od jiných forem mediace, kde zúčastněné strany mají podobné kulturní zázemí a 

vzájemně a implicitně uznávájí, že patří ke stejné kultuře nebo do stejného socio-kulturního světa, 

v interkulturní sociální mediaci je kulturní identita mediátora nebo mediátorský aspekt, třeba vzít 

v úvahu. Čím je určován vlastní hodnotový systém a vlastní „kulturu konfliktu“ mediátora?  Jaký 

vliv může mít na výkon jeho práce stávající dominantní diskurs – společenský a jeho osobní – 

vzhledem k tématu přítomných kulturních, rasových, etno-lingvistických a náboženských projevů? 

V tomto okamžiku vzniká otázka: Kdo je tedy ideální mediátor z hlediska kultury? V zásadě 

se jedná o následující tři možnosti. Aby mediátor nebo mediátorka: 

I. Byl "bikulturní" ve vztahu k těmto dvěma kulturním prostředím. 

II. Nepatřil do žádné z těchto dvou přítomných kultur. 

III. Patřil k jedné z nich. 

Z pohledu absolutní rovnosti jak osobní, tak profesní, a z jedinečné kaziustiky interkulturní 

mediace se zdá, že v principu je nejlepší první možnost, protože nejvhodněji zajišťuje přímé 

znalosti a zkušenosti se dvěma logikami v této kulturní interakci, zatímco třetí možnost se zdá být 

tou nejméně vhodnou, protože by mohla ohrozit klíčovou zásadu mediace, kterou je neutralita a 

nestrannost. Aniž bychom přestali vnímat tyto potenciální výhody a nevýhody, přikláníme se k 

myšlence, že důležité je, aby osoba mediátora měla velkou schopnost zprostředkovávat 

komunikaci, a za druhé, aby se uměla citlivě přiblížit k přítomným kulturním logikám. 

 5. Interkulturalita jako cíl 

Termín “interkulturalita” je dalším z dnešních polysémických konceptů (jako například 

rozvoj). Jedni ji chápou v podstatě jako něco, co se zabývá vztahy mezi kulturami, jiní, jako Perotti, 

navrhují, aby interkulturalita byla jakýmsi návrhem nebo projektem, jakýmsi ideálním stavem 

toho, jak by měly věci fungovat. Na základě tohoto, a na základě zkoumání témat vzdělávání, 

mediace a interkulturní komunikace, jsme navrhli, jak by měla být pojímána (viz Malgesini a 

Giménez, 1997).  Chápeme ji jako projekt, který vede k vytvoření mezilidských a společenských 

vztahů, v nichž nedochází k žádné diskriminaci z důvodu rasy, etnického původu, kultury, jazyka, 
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náboženství a národnosti, a ve kterém se strany uznávají jako partneři, správně komunikují, 

navzájem se obohacují, atd. Vzájemné působení kultur, tedy interkulturalita, je cílem (nebo 

souborem cílů) kam směřovat tvrdou práci a proces mediace. 

 6. Výhody a nevýhody interkulturní mediace 

 6.1. Klady interkulturní mediace 

Stejně jako jakékoliv jiné formy mediace, interkulturní mediace přináší řadu výhod ve 

srovnání s jinými způsoby zapojení třetích stran do mírnění konfliktů. Tyto výhody mohou být 

vidět v tom, čemu je díky ní zabráněno, čeho je dosaženo, a především tím, co to pro obě strany 

znamená. Mediace je rozumnou úlevou soudům a značnou úsporou času a peněz. Na druhé 

straně, vytváří zprostředkování pružnějšího rámce pro vedení sporů, často se díky ní dosahují 

dlouhodobé dohody a ve výsledku zabraňuje existenci vítězů a poražených. 

Její velká výhoda však spočívá v ziscích, které přináší všem stranám – zvyšuje začleňování 

jednotlivců a komunit, zvyšuje kreativitu a zodpovědnost, učí účastníky, jak řešit budoucí konflikty 

(Suares, 1996, 51-55; Ortega, 195, 43-45). Spolu s těmito výhodami společnými pro všechny typy 

mediace uvádíme některé další výhody specifické pro interkulturní mediaci, jako například to, že 

má potenciál učit její účastníky toleranci nebo může být účinnou alternativou k obtížnému 

přizpůsobování se sociokulturních institucí neustále se měnícímu prostředí, atd. 

Tyto a další výhody interkulturní mediace jsou odvozeny od jedné, která je ústřední: její 

rozhodující přínos je dosažení občanského soužití. Od městské čtvrti po lokální společenství, od 

státu k mezinárodnímu společenství, filozofie interkulturní mediace může být společným 

nástrojem pro další oblasti – organizaci a aktivní občanství, společenskou transformaci určité 

země, která se nachází v období změn, budování míru ve společnostech rozdělených a 

roztříštěných konflikty (viz  Lederach, 1994), při začleňování sociální politiky integrace 

přistěhovalců, atd. Všechny tyto jevy jsou velmi složité a překračují limitované mechanismy 

mediace, ale i tak pro ně mediace může mít velký přínos. V komunitách a v zemích, kde je velká 

etnicko-rasová, náboženská a jazyková rozmanitost, přináší použití interkulturní mediace tu 

výhodu, že podporuje sbližování, umožňuje setkání a diskuzi, usnadňuje vyjednávání a zejména 

vzdělává k hodnotám soužití. 
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6.2. Zápory interkulturní mediace 

Jednou z největších chyb, kterých se můžeme dopustit je, že si nepřipustíme nevýhody, 

omezení, slabiny a rizika mediace. Podívejme se, jaké nevýhody může přinést použití interkulturní 

mediace. Ty, které mají společné všechny ostatní formy mediace. 

Musíme si dobře uvědomit, že veškerá mediace – a především interkulturní – může někdy 

uškodit nejslabší straně, která by třeba dostala více přímo soudní cestou. Jedná se o zobecnění, 

které vychází z kritiky ve vztahu k účasti žen v procesech mediace, kterou zprostředkovala 

feministická myslitelka Jannet Rijkin. Podle Suarese (1996), který shrnul Rijkin, tato “tvrdí, že ženy 

dosahují horších výsledků, když se obrátí na mediaci při řešení problému, než když je řeší přímo v 

soudním systému”. Pokud jde o peníze, dávky, kterých ženy dosáhnou, jsou nižší, a dále říká, že se 

vůbec nemluví o případech násilí…“ (Suares, 1996, 53). Pokud jde o interkulturní mediaci, měli 

bychom vzít na vědomí tuto kritickou argumentaci, protože  "interetnické vztahy" nebo "kulturní 

setkání" jsou zřídka mezi sobě rovnými, ale obvykle se vyskytují mezi "většinou" a "menšinou", 

pokud jde o moc. Vyvrací tedy praxe interkulturní mediace fakt, že téměř nikdy se zúčastněné 

strany nescházejí v situacích parity, ale nerovnosti, asymetrie a hierarchizace? Suares pokračuje: 

“Rijkin rovněž tvrdí, že v některých případech je dosaženo nevýhodných dohod, zejména v 

případech, kdy se jen jedna strana chce dohodnout (většinou žena), například na výši alimentů pro 

dítě, protože ze strachu, že by u soudu přišly o vše, ustoupí, aniž by maximálně hájily svůj postoj“ 

(tamtéž, s. 54). Proto si znovu musíme položit otázku: Může být škodlivé pro členy autochtonní 

menšiny či přistěhovaleckého společenství využití mediace, aniž by zkusili jiné, přímější způsoby 

tlaku a nárokování? 

Druhá nevýhoda, kterou přinesl Suares, se vztahuje k té předešlé a byla zmíněna vědci 

mediačního systému v USA: „Další nevýhoda, kterou přináší mediace, je omezený přístup ke 

spravedlnosti pro zúčastněné strany, protože tím, že je povinná, a v mnoha případech při ní dojde 

k dohodě, se lidé odklánějí od soudního systému, což přináší další problém pro justici a to, že není 

v kontaktu s každodenním životem, což vede k tomu, že nemá zpětnou vazbu, a že se nepřijímá 

zákony více v souladu s tím, co se právě děje v komunitě“ (Suares, 1996, 54). Toto je opět 

překážka pro oblast interkulturní mediace. Tím, že nastane tato „vzdálenost“ soudního systému 

od konkrétních problémů týkajících se národnostních menšin nebo přistěhovaleckých skupin, 

dochází k vážnému a negativnímu jevu, kdy se nebudou adaptovat ani „multikulturovalizovat“ 

zákony a nařízení. 
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Kromě výše zmíněného, špatný přístup k interkulturní mediaci může v průběhu času 

zhoršovat etnicko-rasové, jazykové nebo náboženské rozdíly a posílit již rozšířený kulturalismus. 

Zjednodušující nebo jednostranná prezentace manželských, rodinných, pracovních atd., konfliktů, 

jako konfliktů „etnických“ nebo „interkulturních“ jen proto, že jsou do nich zapojeni lidé nebo 

skupiny jiné etno-kulturní příslušnosti, je jedním z nejjasnějších nebezpečí nebo negativních 

následků interkulturní mediace. 
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