Izrael a Palestina – Doplňující informace
k případu Farida & Issy
50 let je příliš - Jak okupace začala
Jednoduše řečeno, izraelsko-palestinský konflikt je o půdě – kdo ji kontroluje a kdo na ní žije.
Před padesáti lety vypukla mezi Izraelem a některými sousedními arabskými státy válka, známá jako
šestidenní. Trvala od 5. do 10. června 1967. Výsledkem byl izraelský zábor a okupace Sinajského
poloostrova, Pásma Gazy, celého Jeruzaléma, Golanských výšin a většiny Západního břehu.

V důsledku války muselo své domovy opustit stovky tisíc Palestinců a syrských Arabů, což ještě zhoršilo
už tak vážnou uprchlickou krizi v regionu.
Izrael se následně rozhodl pro kontroverzní výstavbu nelegálních osad na palestinském území.
Oficiálně šlo o posílení vlastní bezpečnosti, ale ve skutečnosti tak vytvořil překážku mírového řešení a
obětem tím způsobuje další utrpení.
Co jsou nelegální osady?
Za 50 let okupace Západního břehu zabral Izrael více než 1 000 km² palestinské půdy k výstavbě
nelegálních osad, které neustále rozšiřuje. (1000 km² je dvojnásobná rozloha Prahy.)

Palestinská žena se snaží zabránit demolici svého domu Izraelci. (Abed Al
Hashlamoun/Epa/REX/Shutterstock)
Izraelská neoblomnost v nelegálním záboru půdy je jednou z hlavních příčin masivního porušování
lidských práv Palestinců.
Aby uvolnil místo pro více než půl milionů izraelských osadníků, zbořil Izrael na okupovaných
palestinských územích 50 000 palestinských budov. Organizace spojených národů tuto praxi v roce
2016 odsoudila jako „hrubé porušování mezinárodního práva”. Nelegální osady se přesto i nadále
rozšiřují.

Palestinská žena čelí izraelským vojákům během protestu na podporu vězňů držících hladovku v
izraelských věznicích. (PA)

K rozdrcení sebemenší opozice uplatňuje Izrael na okupovaných územích systém vojenské správy.
Izraelci, kteří se zastávají lidských práv Palestinců, jsou vládními představiteli označováni za
„zrádce“. Izraelská armáda dlouhodobě trestá jakékoliv projevy protestu a disentu a uplatňuje přitom
brutální a často smrtonosnou sílu jak proti palestinským mužům a ženám, tak i dětem.
Okupace znamená každodenní ponižování, diskriminaci a útisk, bourání domů, nucené vysídlování,
nezákonné zabíjení, svévolné zadržování, omezovaní pohybu a kolektivní trestaní Palestinců.

Od roku 1987 bylo zabito více než 10 200 Palestinců ve srovnání s 1 400 zabitými Izraelci. Mnoho z
těchto zabití může být považováno za válečné zločiny.
Izraelská vojenská správa narušuje každodenní život ve všech jeho aspektech. Ovlivňuje, zda, kdy a
jak mohou Palestinci jet do práce, jít do školy, cestovat do zahraničí, navštěvovat příbuzné, vydělávat
si na živobytí, účastnit se demonstrace, obdělávat půdu a dokonce i to, zda si mohou rozsvítit veřejné
osvětlení.
Ovlivňuje rovněž, jestli se Palestinci dostanou byť jen ke sklenici pitné vody. Izrael totiž tvrdě omezuje
přístup Palestinců k vodě na celém Západním břehu i v Gaze.

Palestinský muž si oplachuje tvář u pramene na Západním břehu. (EPA/REX/Shutterstock)

Izraelští osadníci si užívají své bazény a bohatě zavlažované trávníky díky tomu, že dostávají čtyřikrát
více vody než sousední palestinské vesnice, které jí nemají dostatek ani na vaření, praní či pití, natož
k zavlažování polí a zahrad.
Díky izraelským dotacím a daňovým úlevám jsou farmy a průmyslové podniky založené osadníky na
okupovaných palestinských územích vysoce výnosné. V roce 2015 izraelské ministerstvo hospodářství
odhadovalo, že hodnota vývozu zboží z nelegálních osad do EU se pohybuje mezi 4.6 až 6.9 miliardami
korun.

Nezaměstnanost mezi Palestinci se na okupovaných územích za posledních 17 let zvýšila o 15%. A
zatímco nelegální osadníci prosperují, Palestinci zápasí o půdu, přírodní zdroje a přístup k
infrastruktuře.

Izraelští vojáci ve střetu s Palestinci během demolice domů na Západním břehu. (Abed Al
Hashlamoun/Epa/REX/Shutterstock)

Palestinské dítě se běží schovat před deštěm ve škole na Západním břehu. V únoru izraelská armáda
demontovala učebny postavené z darů francouzské vlády. Děti se pak musely učit venku. (AHMAD
GHARABLI / AFP / Getty)

Palestinská žena a děti procházejí kolem hlídkujících izraelských vojáku u izraelské separační zdi. (
ABBAS MOMANI/AFT/Getty Images)

Izraelští vojáci u mešity Al Aksa v Jeruzalémě. Izraelské síly zaútočily na poklidné shromáždění
Palestinc, před mešitou poté, co Izrael zrušil bezpečnostní opatření zavedená v červenci v souvislosti
se zabitím dvou policistů. (Amnesty International)

Novorozeně v inkubátoru na jednotce intenzivní péče v porodnici v Gaza City, duben 2017. Kvůli
výpadkům elektřiny způsobeným nedostatkem paliva v jediné funkční elektrárně v Gaze, je nemocnice
závislá na generátorech. (SAID KHATIB/AFT/Getty Images)

Co je vlastně zboží z osad?
Jednoduše řečeno, zboží z nelegálních osad je produkováno na území a ze zdrojů, které Izrael zcizil
Palestincům.
Izraelské osady exportují především ovoce a zeleninu, vejce, drůbež,
kosmetiku, med, olivový olej, víno, pramenitou vodu, textilní výrobky a
hračky. Produkty z nelegálních osad jsou vyváženy do mnoha zemí
včetně Velké Británie, USA, Dánska, Francie, Belgie, Německa nebo
České republiky. Veškeré zboží z osad je poznamenáno porušováním
lidských práv. Tento obchod musí skončit.
Jak to můžeme napravit?
Tento nelegální obchod je komplexní problém, ale existuje řešení. Vlády
mnoha zemí dlouhodobě odsuzují osady, přesto se však tyto i nadále rozšiřují. Je zřejmé, že pouhé
odsuzovaní už nestačí. Státy musí podniknout důraznější kroky.
Zákazem dovozu zboží z nelegálních osad a nařízením firmám , aby se nepodílely na tamní výrobě nebo
na jejím rozšiřování, by jednotlivé země mohly zlepšit životy milionů Palestinců.
Palestinců jako jsou Farida al-Atrash a Issa Amro.

Příběh Farida a Issi
Issa Amro a Farid al-Atrash jsou stateční palestinští aktivisté, kteří čelí obviněním před izraelským
vojenským soudem za to, že uplatňovali svá práva na svobodu projevu a shromažďování. Issa a Farid
stanou 21. prosince 2017 před vojenským soudem, a pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim vězení.

Issa (na snímku, vlevo) je 37letý inženýr, zakladatel a koordinátor skupiny Youth Against Settlements
(Mladí proti osadám, YAS) v Hebronu na okupovaném Západním břehu. Je mezinárodně uznávaným
představitelem nenásilného aktivismu proti nelegálním izraelským osadám. Jak sám smutně říká, tyto
osady „ničí palestinskou identitu“.
Issa také dokumentuje porušování lidských práv v Hebronu, organizuje mírové protesty a o osadách a
izraelské vojenské okupaci informuje návštěvníky, novináře a diplomaty.
Twitter:
YouthAgainstSettlmnt (@YASHebron) 8. října 2017:
Izraelští osadníci házeli kamení na auta Palestinců a zranili děti
https://t.co/Y5bRw6d57Kpic.twitter.com/vaCmcGwZhM

Izraelský osadník v okupovaném Hebronu. [Getty]
Farid, kterému je 41 let, je právník z Betléma a vedoucí jižní sekce Nezávislé komise pro lidská práva
(CHR), jejíž hlavní úlohou je kontrolovat palestinské orgány. Je také členem sítě místních palestinských
skupin občanského odporu, které organizují pochody, stávky a právní kampaně.
Ve vazbě s nimi zacházeli velmi tvrdě. Oba čelí desítkám obvinění, které se váží k aktivismu, včetně
„úmyslného poškození majetku“, „podněcování“ a „urážení vojáka“.
Některá z obvinění - jako například „účast na pochodu bez povolení“ nejsou dokonce ani mezinárodně
uznanými trestnými činy. Jiné se týkají účasti na protestních pochodech, které se ani neodehrály nebo
jsou založena na falešných svědectvích, jako například obvinění z toho, že Farid napadl vojáka,
přičemž videozáznam jasně dokazuje, že ve skutečnosti napadl voják Farida.

Když Amnesty nedávno mluvila s Faridem, popsal v hrůzostrašných detailech své loňské zatčeni na
demonstraci v Hebronu. Se zavázanýma očima ho zavřeli do bedny, do které se sotva vešel. Byl v ní
„jen malý dýchací otvor. Připadal jsem si jako v hrobě“, řekl.

Důvod, proč proti takovému zacházení Farid bojuje, je jednoduchý: „Pokud se nepostavíme izraelské
okupaci, staneme se otroky“.
„Chceme rovnost“
Obvinění proti Issovi i Faridovi jsou bezdůvodná. Jsou trestáni za svou práci obhájců lidských práv.
„Nechceme Izrael zničit,“ řekl nám Issa: „Chceme rovnost“.
Jediné, co Issa a Farid chtějí, je mít opět domov a žít ve spravedlivé společnosti bez diskriminace a
násilí.
Postav se za Issu a Farida prostřednictvím Amnesty Maratonu psaní dopisů.

