Republika
Šimon Peres
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Tel Aviv –Yafo a Jeruzalém
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IZRAEL A PALESTINA
Izrael a Palestina – dvě nesmiřitelná území, která se nacházejí v oblasti Blízkého východu, se stala doposud snad nejmedializovanějším konfliktem všech dob. Mylně je tento konflikt označován za
pradávný spor. Jedná se o novodobý konflikt, který vyvstal poté, co byl radou OSN roku 1948 založen samostatný Izraelský stát. Za obecné příčiny tohoto konfliktu můžeme považovat zejména rozdíly
ideologické, náboženské, územní a přírodní. Hned po vzniku státu Izrael na Blízkém východě došlo k Arabsko-izraelským válkám, jejichž důsledky (zejména územní spory) jsou patrné dodnes. Po
několika neúspěšných jednáních mezi oběma stranami vyvstává otázka, zda-li má toto území naději na klid a stabilitu? V celosvětovém měřítku je pro vznik Palestinského státu 49% populace. Mezi
výrazné odpůrce však patří Spojené státy Americké, jejichž slovo hraje rozhodující roli. Jaká je tedy role Západních mocností? A jak se máme dívat na postoj české vlády, která je proti vzniku Palestiny?
Jedno je jisté – budoucnost je nejistá a Izraelsko-palestinský konflikt je zcela nepochybně konfliktem globálním a nepřímo se dotýká života nás všech.

V současné době je u vlády pravicová
strana Likud, která je spíše nesmířlivá
k Palestincům. Problémem jsou i
masové sociální nepokoje uvnitř Izraele
(zejména problematika drahého
bydlení) a zhoršení bilaterálních vztahů
s dlouholetými spojenci - Tureckem a
Egyptem.
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Zdroj: Šlachta, M. a kol., 2007, s. 72.

Počet Židů ve světě (v tis.)

Nedostatek vodních zdrojů zejména na
území Palestinské autonomie. Lidé často
nemají přístup k dostatečnému množství
vody (bariéry). Přes 50 % celkové izraelské
spotřeby vody se využívá také pro závlahu
(nutné pro zemědělství).
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O tom, jak velkou roli hrají Západní
mocnosti (zejména USA, kteří striktně
podporují Izrael) v tomto sporu, může
vypovídat poslední aktuální dění – USA
zastavila příspěvky UNESCO v reakci na
to, že Palestinci chtějí vstoupit do OSN.

Palestinští uprchlíci ve světě
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Zdroj: http://artintifada.files.wordpress.com/2009/01/orthodox-jews-2.jpg

Stále se zvyšující procento ortodoxních věřících židů
v Zemi. Muži, kteří patří k charedimu
(nejkonzervativnější směr ortodoxního judaismu) se
celoživotně vzdělávají a nepracují. Veškerou obživu
vedou ženy → špatná ekonomická situace rodiny.
Ostatním židům se nelíbí, že musejí na ortodoxní židy
přispívat vyššími daněmi.

Jakou roli hrají v Izraelsko-palestinském
konfliktu média? Odpověď je, že obrovskou.
Často byla v historii konfliktu zneužívána a
ukazovala „zkreslené“ informace. Pravdou
však je, že role médií je v tomto případě spíše
pozitivní, než negativní.

Jeruzalém je židovské posvátné
město (pozůstatek Chrámu) a
hlavní město Izraele X hlavní
město Palestinského území a
posvátné místo i pro muslimy
(Chrámová hora a mešita Al
Aksá).

Roku 2002 započala výstavba separační
(bezpečnostní) zdi. Hlavním účelem stavby je
zabránit průnikům palestinských teroristů do
Izraele. Bariéra se však nekryje s hranicí příměří
z roku 1949. Na mnoha úsecích zabírá palestinské
území, brání k přístupu k vodním zdrojům a
negativně postihuje život cca. 200 000 Palestinců.
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Arabština
Islám, křesťanství

Hranice

Uprchlíci

Arabští
sousedé

Problém starý jako historie
samostatného státu Izrael.
Dodnes se diskutuje o tom,
kde povedou hranice mezi
možným nově vzniklým
Palestinským státem a
Izraelem. Největší problém
tvoří zabírání území a
stavba dalších osad v
okupovaných územích
(především na Západním
břehu) ze strany Izraele.

Zdroj: http://img7.ct24.cz/cache/616x347/article/26/2554/255326.jpg

Zajatci a
vězni
Jeden z největších a nejdéle
setrvávajících problémů. Celosvětově se
počet palestinských uprchlíků odhaduje
na 5,5 milionů osob.
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Vyřešil by se dlouhodobý
Izraelsko-palestinský konflikt,
kdyby teroristické (převážně)
palestinské organizace
přestaly s útoky na
nepřátelské území?

Všichni sousedé byli zapleteni do arabsko-izraelského
konfliktu a to již od roku 1948, kdy vznikl stát Izrael. De
facto se však s existencí státu Izrael povětšinou arabští
sousedé smířili. Nebezpečnou úlohu hraje především
nestabilní Libanon, jehož velkou část území ovládlo
islámské hnutí Hizballáh. Největším nepřítelem
v současnosti představuje pro Izrael Sýrie, která udržuje
přátelské vztahy s Iránem (jaderné zbraně) a podporuje
terorismus.

Donedávna bylo na Izraelské straně
velké množství zajatců, na straně
Palestiny jen Gilad Šalid. Ten byl však
v říjnu 2011 propuštěn. Výměna "jeden
za tisíc" rozdělila izraelskou společnost
i veřejné mínění po celém světě na dva
tábory.

Zdroj: http://im.novinky.cz/385/243859-original1-07fs9.jpg
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