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Palestina: půlstoletí trvající okupace – kam směřujeme?
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U příležitosti padesáti let trvání izraelské okupace palestinských území vydal Mezinárodní
výbor Červeného kříže prohlášení, v němž se věnuje důsledkům této nejdelší okupace
moderních dějin.
Především potvrzuje, že jak na Západní břeh Jordánu, tak na Pásmo Gazy se vztahují
ustanovení mezinárodního humanitárního práva upravující cizí vojenskou okupaci
(především Řád války pozemní a IV. Ženevská úmluva) a zdůrazňuje povinnosti, které Izrael,
jako okupační mocnost, k palestinské populaci má.
Zdůrazňuje, že trvající okupace poškozuje obyvatelstvo obou stran tohoto konfliktu.
Připomíná, že trvající či dokonce rozšiřované osidlování palestinský území Izraelem, stejně
jako výstavba zdi na Západním břehu, představují porušení mezinárodního práva, ale
především podkopávají možné budoucí usmíření.
Plný text prohlášení, stejně jako jeho stručný český překlad, je připojen.
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MVČK | Padesát let okupace Palestiny: kam směřujeme?
2. červen 2017
- - - výtah - - V nadcházejících dnech si Palestinci připomenou půl století života pod nejdelší vojenskou
okupaci na světě moderní doby.
Trvající okupace jednak zhoršuje humanitární situaci Palestinců, současně za ni Izraelci platí
daň v podobě nebezpečí. Kritické je nalézt kroky vedoucí k obnově životních podmínek a
respektování základních práv Palestinců, k nalezení trvalého politického řešení konfliktu,
nikoli jen jeho symptomů.
Podle MVČK je jedním z klíčů k řešení aplikace mezinárodního humanitárního práva (MHP)
na okupovaných palestinských územích, především Haagského řádu války pozemní a Čtvrté
Ženevské úmluvy, které poskytují základní rámec pro zajištění respektu k životu a důstojnosti
osob žijících pod okupací.
Dodržování a zajištění dodržování pravidel MHP je právní povinností pro všechny strany
konflikty bez výjimky. Právo Izraele na ochranu legitimních bezpečnostních zájmů musí být
proto v rovnováze s jeho základní právní povinností pozitivně spravovat okupovaná území a
uspokojovat potřeby palestinského obyvatelstva.
Osídlování okupovaných území stejně jako výstavba zdi na Západním břehu, které jsou
v rozporu s MHP, v důsledku výrazně zhoršují sociální, demografické a hospodářské
podmínky života Palestinců, brání rozvoji národa a podkopávají vyhlídky na budoucí
usmíření.
Každá z těchto politik má různé humanitární dopady, společným důsledkem je ztráta
palestinského území.
V Pásmu Gazy, nad nímž si Izrael ponechává efektivní kontrolu, jsou důsledky okupace dány
především uzávěrou území, která brání socio-ekonomickému rozvoji země.
V uplynulých 50 letech se MVČK snažil plnit své humanitární poslání v Izraeli a na
Okupovaných palestinských územích, pomáhá a chrání nejen obyvatelstvo pod okupací, ale
lidi na obou stranách konfliktu, jeho jediným cílem je posilování lidské důstojnosti a mírnění
utrpení.
Opakovaně naléhal a nyní znovu vyzývá všechny strany konfliktu, aby plnily své závazky
z mezinárodního humanitárního práva a zajistily jeho dodržování, zároveň aby hledaly
praktické způsoby, jak zlepšit život, zdraví a důstojnost dotčených osob.
MVČK i nadále povede upřímný a účinný dialog – především bilaterální a důvěrný – se všemi
stranami, zaměřený přizpůsobení politik a postupů základním ustanovením MHP a tím
zmírnění utrpení všech postižených. Žádáme obě strany, společně s mezinárodním
společenstvím, aby se vážně zapojily do mírového úsilí.
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- - - plné znění - - In the coming days, Palestinians will mark half a century of life under the world’s longestsustained military occupation in modern history.
Over this period, the effects of the policies of occupation have exacerbated the humanitarian
problems facing millions of Palestinians in every aspect of their lives and denying them hope.
At the same time, the impact on Israelis affected by continuing insecurity has taken its toll.
The critical issue now is to consider, what steps are needed to restore and improve the living
conditions of affected populations with a view to ensuring respect for their basic rights and
offering the prospect of a durable and sustainable political solution to the conflict. This
requires not only responding to the symptoms, but also to the underlying causes of the
conflict.
In the view of the ICRC, one of the keys to a solution lies in the recognition and application of
IHL throughout the Occupied Palestinian Territory, over which Israel exercises actual
authority – first and foremost the Hague Regulations and the Fourth Geneva Convention,
which provides a critical framework to ensure respect for the life and dignity of people living
under occupation.
Given the unique and universal character of international humanitarian law (IHL), respecting
and ensuring respect for its rules constitutes a legal obligation for all parties to conflicts,
without exception. Israel’s sovereign right to safeguard its legitimate security interests must
therefore be balanced with its core legal obligation to positively administer the territories it
occupies, and to meet the specific needs of the Palestinian population.
The establishment and expansion of settlements over many years as well as the routing of
the West Bank barrier – in contravention of IHL - has in effect profoundly altered the social,
demographic and economic landscape of the West Bank to the detriment of the Palestinian
population, hindering the territory’s development as a viable nation and undermining future
prospects for reconciliation.
While each of these policies have distinct and complex humanitarian consequences, the
main common feature is the steady loss of Palestinian land.
In the Gaza Strip, where Israel retains effective control, the occupation is felt more through
the effects of closure, with tight control over land and sea borders severely limiting
movement and access, and curtailing the socio-economic development of the area.
For the past 50 years, the ICRC has endeavoured to fulfil its humanitarian mission in Israel
and the Occupied Palestinian Territory, assisting and protecting not only populations living
under occupation, but affected people on both sides of the conflict, with the sole aim of
upholding human dignity and limiting suffering.
It has frequently pressed – and again calls upon – all parties concerned to fulfil their
obligations and ensure respect for IHL, while seeking practical ways to improve the life,
health and dignity of those affected.
The ICRC remains fully committed to maintaining a sincere and effective dialogue with all
sides – primarily bilateral and confidential – aimed at bringing policies and practices in line
with the basic provisions of IHL and thereby alleviating the suffering of all those affected. We
ask both sides, along with the international community, to engage in serious efforts for
peace.
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