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Věc: Výzva poslancům Parlamentu ČR a Ministerstvu zahraničí ČR ve věci nedávné návštěvy 
čtyř poslanců v Izraeli

Vážení poslanci Parlamentu ČR, členové zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, předsedové poslaneckých 
klubů, vážený ministře zahraničí a vážený první náměstku ministra zahraničí, 

obracíme se na Vás jménem občanských iniciativ Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, 
ISM Česká republika a Přátelé Palestiny znepokojených nedávnou návštěvou čtyř předních českých politiků, mj. 
dvou vrcholných ústavních činitelů České republiky, v Izraeli, jmenovitě místopředsedů Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Petra Gazdíka (TOP 09 a STAN) a Jana Bartoška (KDU-ČSL) a poslanců Daniela Korteho (TOP 
09 a STAN) a Robina Böhnische (ČSSD).

Tímto si Vás dovolujeme vyzvat, abyste návštěvu čtyř poslanců českého parlamentu v Izraeli důrazně odsoudili.

Jsme přesvědčeni, že tato cílená návštěva, při které čeští poslanci vyjádřili izraelským útokům na Gazu podporu 
coby aktu „nutné sebeobrany“, je faktickým schválením pokračujícího zabíjení stovek palestinských civilistů 
izraelským leteckým a dělostřeleckým bombardováním a v důsledku i podporou možných válečných zločinů, jak 
na ně upozorňuje OSN. V tomto kontextu nelze interpretovat tuto návštěvu jako „soukromou“, ale spíše jako 
oficiálně „neoficiální“ podporu Izraele v jeho drastických krocích v pásmu Gazy.

Jsme zklamáni oficiální reakcí českého ministerstva zahraničí, které slovy ministra Lubomíra Zaorálka 
prohlásilo, že na cestě není nic nestandardního, protože se tam poslanci „jeli seznámit se situací“. Pokud by se 
však skutečně chtěli seznámit se situací, proč nenavštívili pásmo Gazy? Proč nenavštívili ostřelované uprchlické 
tábory, nemocnice, školy? Proč nenavštívili příbuzné obětí masakrů? Proč se nevyjádřili ani jednou větou proti 
zabíjení palestinských civilistů, celých rodin, včetně mnoha dětí?

Nejen ministru Zaorálkovi tak chceme připomenout, že tato „standardní“ podpora izraelským útokům je 
vyjadřována navzdory upozorněním Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové, že Izrael se 
nejspíše dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. V kontextu pokračující vojenské invaze do Gazy, 
jež si vyžádala na straně palestinských obyvatel již více než tisíc obětí (z toho 80 procent civilistů, převážně dětí 
a žen), sedm tisíc zraněných a dvě stě tisíc lidí bez domova, se ohrazujeme proti zavádějícímu výkladu nutícímu 
nás věřit, že Izrael se pouze brání. Upozorňujeme, že je to po desetiletí praktikovaná a mezinárodním 
společenstvím soustavně odsuzovaná izraelská vojenská okupace palestinských území, před kterou se 
v nerovném zápase brání palestinská populace. Jak poukazují mnozí blízkovýchodní analytici, karanténní systém 
blokády zavedený Izraelem nad  územím pásma Gazy z ní činí trenažér nových zbraní či laboratoř s lidským 
utrpením.

Chce-li si Izrael získat respekt, po kterém tolik volá, měl by dodržovat smlouvy, ke kterým se sám zavázal. 
V souvislosti s posledním izraelským tažením podotýkáme zejména na Izraelem soustavně porušovanou rezoluci 
č. 242 RB OSN z r. 1967 nařizující Izraeli stažení z okupovaného území. Podpora Izraele v jeho bojových akcích 
je tak vším jiným jen ne podporou mezinárodního práva a práv lidí na sebeurčení a vlastní život.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_29_07_2014.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48330#.U9OqN0Cc64I


Jsme znepokojeni tím, že iniciativy jako byla nedávná cesta čtyř českých představitelů do Izraele dlouhodobě 
poškozují renomé České republiky a jsou tak faktickým pokračováním nekritické podpory Izraeli ze strany ČR, 
a to přinejmenším v posledních deseti letech – během mandátu dvou pravicových a jedné úřednické vlády – vlád 
Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase. Pokračuje tak v nich jednostranná podpora Izraeli, která Českou 
republiku činí o to více spoluzodpovědnou za porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.

Vzhledem k výše uvedenému vyzýváme: 

• Poslance Parlamentu ČR, členy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, předsedy poslaneckých 
klubů všech tří uvedených stran (zejména dvou stran vládní koalice – ČSSD a KDU-ČSL) a 
představitele Ministerstva zahraničí ČR – jmenovitě ministra zahraničí Zaorálka a prvního náměstka 
Druláka, aby jasně odsoudili cestu čtyř poslanců do Izraele, jakož i jasně odsoudili zabíjení civilistů 
v okupovaném pásmu Gazy ze strany Izraele,

• členy zahraničního výboru a další zainteresované poslance, aby jakmile to bude možné podnikli cestu 
do pásma Gazy (případně i do Izraele), udělali si názor přímo na místě a aby podali o zjištěních 
veřejnou zprávu, například ve formě veřejného slyšení.

Jsme přesvědčeni, že situaci nelze řešit vojenskou agresí, ale donucením Izraele, aby dodržoval své mezinárodní 
závazky a ukončil tak dlouholetou nelegální okupaci palestinských území, která je vlastní příčinou napětí 
na Blízkém východě.

Okupace, která vede k masovému zabíjení civilistů, jehož jsme dnes svědky, tak nemůže být podmínkou 
ke zklidnění situace, kterou sama vyvolává; neboť okupace není mír.

Všechny výše uvedené politické reprezentanty tímto žádáme, aby nás laskavě v co nejkratší době informovali 
o krocích, které v tomto ohledu podnikli. Dovolujeme si upozornit, že reakce budou zveřejněny a jako takové 
budou sloužit i k doporučení kandidátů v příštích volbách.
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