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Wole Soyinka potvrzuje, že po Trumpově vítězství zničil
svou zelenou kartu
Laureát Nobelovy ceny, který minulý rok vyhrožoval zničením své zelené karty, potvrdil, že tak
učinil při protestním aktu před inauguračním obřadem 20. ledna 2017.
Soyinka, první africký spisovatel, který získal Nobelovu cenu za literaturu, byl v 60. letech dvakrát zav?en za svou kritiku
nigerijské vlády, je proslulý napsáním protestní básn? na toaletním papí?e ve své cele na samotce. V roce 1994 byl
Soyinkovi prezidentem Sanim Abachou de facto zkonfiskován pas poté, co Nigerijce nabádal, aby neplatili dan?, protože
z jejich pen?z má užitek armáda. Po letech v dobrovolném exilu a p?ednáškách v zahrani?í našel nakonec téhož roku,
s pomocí bývalého prezidenta Jimmyho Cartera, úto?išt? v USA. Pozd?ji, v roce 1997, byl Abachovým režimem
odsouzen k trestu smrti v nep?ítomnosti.

2. listopadu 2016, šest dn? p?ed americkými volbami, Soyinka prohlásil p?ed studenty v Ertegun House na Univerzit?
v Oxfordu, že vede sv?j soukromý „Wolexit“ a že pokud Trump vyhraje, zni?í svou zelenou kartu. „Kdyby nanešt?stí
vyhrál, ze všeho nejd?ív vyhlásí, že všichni držitelé zelených karet, budou-li se chtít vrátit do USA, o n? musí znovu
požádat. No, na to ?ekat nebudu,“ ?ekl tehdy. „V okamžiku, kdy vyhlásí jeho vít?zství, sám zelenou kartu roztrhám a
za?nu balit.“

V rozhovoru pro úterní Atlantic Soyinka potvrdil, že pokud Trump vyhraje, hodlá dodržet sv?j slib zni?it zelenou kartu
b?hem Trumpových oslav Dík?vzdání se svou rodinou v USA.

Soyinka se vrátil do Nigérie poté, co Abacha v roce 1998 zem?el, a ?ekl, že u?inil svou zelenou kartu
„neprovozuschopnou“. Neuvedl, jakým zp?sobem ji zni?il, ale ?ekl: „Nemám dostatek síly v prstech, abych zelenou
kartu roztrhal. Dokud bude Trump u moci a budu muset nutn? navštívit Spojené státy, dám p?ednost front? na regulérní
víza s ostatními. Už nejsem sou?ástí spole?nosti, dokonce ani jako resident.“

Soyinka popsal ?in jako katarzní: „Osvobodil jsem se od nejistoty, nepohodlí, vnit?ního zmatku.“

V rozhovoru s nigerijským ?asopisem Interview v listopadu Soyinka ?ekl, že zni?il zelenou kartu p?i p?íprav? Trumpovy
inaugurace 20. ledna a že „cítil katastrofu až do morku kostí“, když sledoval, jak p?icházejí volební výsledky. „Trumpova
ze? se už buduje,“ ?ekl. „Zdi se budují v mysli a Trump vzty?uje zdi, ne pouze p?ed duševní krajinu Ameriky, ale i p?es
krajinu globální.“

z The Guardian p?eložil Luboš Snížek.

