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Anotace
Cílem této práce je představení třech izraelských stran, které jsou někdy ve veřejném
diskursu vnímány jako strany extrémistické, a strany výrazně projektující do své činnosti
náboženské principy. Vybrány jsou strany, jenž kandidovaly v roce 2019 do Izraelského
Knessetu, a které nějakým způsobem operují s halachickými principy, při prosazování své
politiky. Strany jsou vybrány tak, aby reprezentovaly tři různé proudy izraelské religiózní
veřejnosti, strana cílící na ultraortodoxní elektorát Šas, kandidátní listina cílící na ortodoxní
elektorát Sjednocená pravice, a unikátní strana kombinující politiku cílící jak na sekulární,
tak na tradicionalistický až ortodoxní elektorát Zehut. Strany jsou zasazeny do kontextu
teorie extrémismu, jako antiteze k ústavní demokracii, kromě toho jsou sledovány výroky
jejich představitelů, ideologie z které vycházejí, jejich projekce náboženství do izraelského
politického systému, a jejich postoj k izraelským etnickým a náboženským menšinám. Na
základě těchto údajů je zhodnoceno, zda strana naplňuje definici extrémistického subjektu.
Dále práce přibližuje specifika izraelské demografie, která má vliv na narůstající vliv těchto
stran, a popisuje specifika izraelského systému, jenž jsou stěžejní pro pochopení vztahu
náboženství a státu v Izraeli. Práce se výhradně zaměřuje pouze na strany židovské, a
nacházející se na pravé části politického spektra.

Annotation
The aim of this thesis, is presentation of three Israeli parties, that are sometimes perceived
in public discourse, as parties that are extremist, and that are projecting religious principles
in to their activities. The chosen parties, are parties that were registered in the 2019
Knesset elections, and that in some way operate with halachic principles, in their presented
policies. The parties are chosen in a way to represent three different streams of Israeli
religious public, the party aiming at ultraorthodox electorate Shas, the list of multiple
parties aiming at orthodox electorate United Right, and unique party which combines
policies aiming at both secular and orthodox electorate Zehut. The parties are put in to the
context of theory that describes extremism as an anthesis to the constitutional democracy.
Thesis also examines the public statements of their representatives, ideology from which

they are coming from, their projection of religion in to the Israeli political system and their
approach towards ethnic and religious minorities. Based on these factors, the parties are
reviewed if they fulfill definition of an extremist subject. Thesis also presents specifics of
Israeli demography, which are the cause of the rising influence of those parties, and
describes specifics of Israeli political system, which are crucial in understanding of
relationship of religion and state in Israel. The thesis is focused exclusively on Jewish
parties, which are based on the right part of political spectrum.
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Úvod
Izraelská společnost a politická scéna je charakteristická výskytem velkého
množstvím konfliktních linií, které bychom v ostatních demokraciích západního
typu hledali jen těžko. Zatímco politické strany ve většině demokracií při tvorbě
svého programu, musí brát v potaz pouze typické štěpné linie jako je město a
venkov, podporovatelé ekonomického intervencionismus proti podpůrcům
laissez-faire, či konzervatismu a progresivismu v sociálních otázkách, tak v Izraeli
se k těmto tradičním liniím přidává celá řada dalších. Jedná se například o spor
mezi starousedlíky a novými přistěhovalci, mezi přistěhovalci ze zemí se
sefardským1 kulturním pozadím a přistěhovalci s aškenázským2, osobami
sekulárními a věřícími, v rámci věřících dále konflikt mezi stoupenci neoortodoxie
a ortodoxie, v rámci ortodoxních mezi chasidy a mitnagdim, mezi Araby a Židy, na
základě přístupu k řešení izraelsko-palestinského konfliktu a mnoho dalších. Jak v
tuzemském, tak obecně řečeno v severoatlantickém prostoru, se veřejná debata a
zájem médii točí primárně okolo problematiky izraelsko-palestinského konfliktu,
případně šířeji izraelsko-arabského konfliktu. Konfliktní linie často velmi chybně
upozaďována, je konflikt mezi sekulárním a věřícím obyvatelstvem, což často v
praxi znamená také odlišný přístup ke tradičním demokratickým institucím.
Opomíjet tuto problematiku je přitom velice chybné, vzhledem k jasnému
demografickému vývoji, který naprosto jasně ukazuje na vyšší porodnost mezi
věřící části izraelského obyvatelstva. Lze tedy očekávat, že tato debata bude
v budoucnu pouze nabývat na významu. Výsledek této debaty pak nejenže bude
mít vliv na podobu státu a jeho institucí, ale bude také určovat další vývoj vztahů
Izraele se sousedními arabskými státy, stejně tak jako budoucnost Palestinské

1

Židovská diaspora žijící primárně na Iberském poloostrově a v Maghrebu

2

Židovská diaspora žijící primárně v Německu a východní Evropě
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autonomie, a potencionálního vzniku nového státu na jejím území. Význam této
debaty lze ilustrovat na faktu, že konflikt mezi rozdílnými přístupy k náboženství
bývá v Izraeli považován za významnější a potencionálně nebezpečnější, než vztah
mezi Židy a Nežidy žijícími v Izraeli3. Například bývalý starosta Jeruzaléma Teddy
Kolek se v roce 1996 nechal slyšet, že vzrůstající propast mezi sekulárními a
ortodoxními židy je mnohem nebezpečnější než ambice Jásira Arafata4.
V současném Izraeli, existuje řada stran, jenž jsou často v západních médiích
vzhledem ke své prezentované politice vůči regionu Západního břehu (či Judeje a
Samaří), případně jejich výrazné projekci náboženských principů do státních
institucí, a politické činnosti, označovány jako strany tíhnoucí k extremismu. Tato
práce má za cíl představit tři strany, jenž v roce 2019 kandidovaly do 21. Knessetu,
které výraznou měrou operují s náboženskými principy, případně bývají
prezentovány jako strany odporující demokratickým principům, kvůli jejich
postojům údajně porušující práva menšin. Jak bude v později práci prezentováno,
naplňování jednoho z těchto parametrů neznamená vždy naplňování druhého, a
mezi stranami oslovující religiózní elektorát, jsou značné rozdíly jak v jejich
přístupu k projekci náboženských zákonů do politického systému, tak vztahu
k menšinám, případně ke sporném území Západního břehu.
Práce usiluje o hodnocení stran pouze z optiky izraelského státu, jeho místních
reálií a oficiální politiky, kde již od prvotního státního uspořádání dochází,
k určitému propojení náboženství a státu. V potaz je brána pouze oficiální izraelská
mainstreamová politika, co se týče vztahu k regionu Západního břehu, která se
může lišit od některých výkladů mezinárodního práva, či zahraniční politice řady
zemí. Vzhledem k rozdílným standardům, toho co v různých liberálních
demokraciích, tedy lze chápat jako extrémistické tendence, je v práci definován
obecný rámec teorie extrémismu, který je možné univerzálně uplatnit, na všechny
demokracie. Je zapotřebí také zdůraznit, že práce se zaměřuje pouze na strany
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MAHLER, Gregory, Politics and goverment in Israel: The maturation of the modern state.
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jejichž potencionální snaha o revizi politického systému vychází primárně
z náboženských postojů. Dále se práce zaměřuje výhradně na strany cílící svým
programem primárně na majoritní židovské obyvatelstvo, a na strany z pravicové
části politického spektra. V práci tedy není operováno například s komunistickou
stranou Hadash, krajně levicovým Meretzem, nebo arabským nacionalistickým
Baladem a islamistickým Ra'amem.
Vzhledem k omezenému rozsahu práce je vybrána vždy jedna strana, ze třech
odlišných proudů religiózně orientovaných stran. Ze stran mířící na ultraortodoxní
elektorát je to sefardský Šas, ze stran vycházející z nábožensko-sionistické
ideologie a mířící na neoortodoxní5 populaci je to kandidátka Sjednocenná pravice,
a jako zvláštní případ strany oslovující tradicionalistický až neoortodoxní elektorát,
a sekulární voliče zároveň je to strana Zehut.

Pracovní postup a výzkumná otázka
Práce nejdříve definuje obecný rámec politického extremismu, do jehož kontextu
jsou později zasazeny politické strany. Ve další kapitole jsou představena specifika
izraelské demografie, a definovány jednotlivé skupiny populace podle jejich
náboženského zařazení. Pochopení současného demografického stavu a jeho
projekce do budoucích let, a problémů souvisejících hlavně s ultraortodoxní
populaci, jsou nutné k porozumění stran, tyto skupiny obyvatel zastupující, stejně
tak jako k pochopení významnosti náboženské debaty v Izraeli. Další kapitola
představuje zvláštní aspekty izraelského politického systému, ve kterých hraje
vztah státu a náboženství zvláštní roli, a které jsou často otázkou politického střetu
mezi náboženskými a sekulárními stranami.
Hlavní zaměření práce je zodpovězení na otázku, zda některá ze zkoumaných
stran, splňuje parametry extrémismu, tak jak jsou definovány v první kapitole, zda
lze očekávat nárůst náboženského vlivu v izraelské politice, a zda v nově zvoleném
Knessetu, budou zastupovány extrémistické postoje této části spektra. U každé ze

5

moderní forma ortodoxního judaismu spojená s ideologií náboženského sionismu
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třech vybraných stran je představena její historie, ideologické pozadí a elektorát
na který se strana zaměřuje. Dále je vymezena její platforma, zpracováním
některých programových bodů, stranických stanov, a případných veřejných
vystoupení jejich zástupců, odporující demokratickým zásadám. Na základě těchto
informací jsou strany porovnány s v první kapitole definovanými parametry
politického extremismu, a zhodnoceno, zda strana skutečně některý z těchto
aspektů naplňuje, a lze ji tedy vnímat jako extremistickou či k extremismu tíhnoucí.

1. Extremismus
Před samotným představením demografických specifik, a aspektů politického
systému související s problematikou vybraných stran, a jejich následným
zkoumáním, je zapotřebí vymezit parametry, které tvoří definici politického
extremismu. Jak již bylo zmíněno, práce se zabývá izraelskou optikou a je zapotřebí
si uvědomit, že reálie izraelského systému se značně liší od reálií, na které jsme
zvyklý v tradičních západních demokraciích. Jak bude zmíněno dále, v Izraeli
například existuje značné propojení státu a náboženství, a proto strany nějakým
způsobem operující s vyšší mírou zapojení náboženských prvků do státních
institucích, nelze automaticky označit za strany, které by usilovaly o revizi
současné podoby izraelského systému, jako by tomu mohlo být v případě
hypotetické strany podobného zaměření například ve Francii. Dále co se týká
izraelské politiky na Západním břehu, nelze opět při hodnocení této problematiky
používat optiku některých evropských států, které jakoukoliv izraelskou
přítomnost v tomto regionu považují za nelegitimní. V rámci izraelského
establishmentu je v současnosti, znát značné vyčerpání z neúspěšných jednání,
která byla vedena v posledních dvou dekádách s Palestinskou samosprávou
vedena.

Jednostranné

kroky

podnikané

mezi

palestinskou

stranou

a

mezinárodními organizacemi, jako byly například kroky UNESCA6 či změna statusu
6

Middle East Monitor. Israel’s Ambassador attacks UNESCO after adoption of resolutions in
favour of Palestine [online]. Middle East Monitor: ©2018 [cit. 1.5.2019]. Dostupné z:
https://www.middleeastmonitor.com/20181012-israels-ambassador-attacks-unesco-after-adoptionof-resolutions-in-favour-of-palestine/

5

Palestinské samosprávy v OSN7, ochotu izraelské vlády k ústupkům tlumí, a jako
jejich důsledek jsou naopak odsouhlasovány další stavební bloky na území
Západního Břehu či ve východní části Jeruzaléma. Co se statutu samotného
Jeruzaléma týká, lze ve světě sledovat postupný posun k jeho eventuálnímu uznání
jako hlavního města Izraele. Golanské výšiny, další území získané Izraelským
státem v šestidenní válce, pak v březnu 2019 byly oficiálně uznány jako nedělitelná
součást Izraele vládou Spojených států amerických8. Období velkých mírových
konferencí devadesátých let je tedy nenávratně pryč a strany, které vyžadují
naprostou anexi území Západního břehu či jeho částí, nebo výrazně podporují
výstavbu nových Izraelských osad na tomto území, nelze v situaci, kdy oficiální
pozicí současného establishmentu je směřování k opětovnému převzetí plné
kontroly nad některými oblastmi Západního břehu, považovat pouze naplněním
tohoto kritéria za problematické, či dokonce extrémistické.
Vzhledem k diametrálně odlišnému rámci toho, co je vnímáno jako pohybující se
na kraji politický spektra v Izraeli a obecně ve většině Evropy, je zapotřebí stanovit
jasný teoretický rámec extremismu, který lze využívat bez ohledu na rozdílný
kontext jednotlivých liberálních demokracií. Obecně lze říci, že „extremismus
představuje střechový pojem pro všechny ideologie, které vystupují proti
stávajícímu režimu, bez ohledu na to, z jakých pozic režim kritizují“9 a „jako
extremismus se chápe jako jakákoliv ideologie nebo aktivita, která směřuje proti
stávajícímu politickému systému jako takovému a klade si za cíl jeho likvidaci a
následné nahrazení vlastní alternativou“10. V případě izraelského politického
systému je nicméně potřeba pracovat s faktem, že velká část stran, které bývají

7

AHREN, Raphael. After upgrading status, UN officially switches from ‘Palestine’ to ‘State of
Palestine’. [online]. The Times of Israel: ©2012 [cit. 1.5.2019]. Dostupné z:
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označovány některými žurnalisty či akademiky za extrémistické, se pohybují
v rámci izraelského demokratického systému, bez jakékoliv aspirace ho výrazněji
měnit. Za typický extrémistický rys pak lze považovat tendence k porušování listiny
základních práv a svobod, tato definice by v případě Izraele pak ale mohla narážet
na existenci ultraortodoxních stran, které ač mohou být viděny jako forma krajní
projevu náboženství v politice, tak nevystupují nijak proti arabské či jiné etnické
menšině. Dochází tedy k situaci, kdy například v minulosti fungující výrazně
sekulární strana Comet, by jen těžko mohla být nařčena z výrazných snah změnit
Izraelský polický systém, tak jak funguje dnes, ale naplňovala by kritérium
výrazných rasistických postojů vůči arabskému obyvatelstvu. Naopak u
ultraortodoxní Agudy Yisrael, lze sledovat určité teokratické tendence, které by
mohly výrazněji změnit podobu politického systému, ale rozhodně nelze u strany
sledovat rasistické tendence, nebo dokonce silný ideologický odpor ke vzniku
případného samostatného Palestinského státu.

Práce tedy obecně pracuje

s definicí extremismu jako odporu k ústavní či v případě Izraele přesněji liberální
demokracii.
Koncept antiteze k ústavní demokracii, ucelil německý politolog a specialista na
extremismus Uwe Backes, odkazováním se na tradici politického myšlení.
„Podle Aristotelské tradice, podstata extrému vyplývá z obecného konsensu,
stanovující nepřijatelné reálie či jednání. Tato negace určitého jednání zužuje
možnosti volby, které jsou považovány za legitimní, ale stále umožňuje řadu
rozličných přístupů v jednání, které stále lze považovat za správné.
Konsensus nad tím, co musí být ve společnost naprosto odmítnuto lze zkrátit do
čtyřech bodů

1) Pluralismus namísto monismu: Stát spojuje řadu lidí a skupin jejichž zájmy
a světonázor se odlišují, nicméně jsou všechny stejně legitimní.
Institucionální design státu, jeho komunikace nebo rozhodující proces,
nesmí být formován na základě přání jednotlivce nebo úzké skupiny.

7

2) Směřování k všeobecnému blahu: Namísto egoistického prosazování
zájmů, musí být legitimní řád podřízen principu obecného blaha. Pod
podmínkou principu plurality a rovnocennosti, musí být brány v potaz
různorodé zájmy a světonázory.

3) Vláda práva namísto svévolné vlády: Politický řád musí být složen
z pravidel, kterým se musí každý bez rozdílů podřídit, včetně těch zrovna
vládnoucích. Bez systému pro kontrolu moci (dělba moci, limitace moci,
distribuce kompetencí), nelze tento systém dlouhodobě garantovat.

4) Sebeurčení namísto vnějšího určení: rozhodnutí jsou přijatelná, pouze
pokud existuje pro každého spravedlivá možnost se nějakým způsobem na
rozhodovacím procesu podílet. Politický systém musí umožnit participaci
na moci, a rozhodovací proces musí podléhat principu plurality, a
rozhodovat se na základě rozhodnutí většiny.

Rozdíl mezi ústavním státem a extremismem, není závislý pouze na institucionální
struktuře státu, ale je závislý také na struktuře a organizaci mocenského procesu.
Minimalistická definice ústavního státu od Roberta Dahla (označující ho jako
polyarchii), chápe tento systém jako takový, ve kterém je souboj o vliv, moc a
pozice vykonáván mírovými prostředky. Takovýto systém předpokládá existenci
několika soupeřících stran a zájmových skupin, platnou šíři základních občanských
práv oproti porušení práv vládní autoritou, a participaci v politických záležitostech
– tedy svoboda názoru, slučování se za cílem dosažení politických cílů a podobně.
Bez fungující struktury kontrolující vládnoucí moc, je nemožné formovat obecnou
vůli a rozhodovací proces, a souboj tak nemůže probíhat mírovými prostředky.
Extremismus tedy směřuje na monismus a monocracii ve smyslu, vynucení si
nároku na moc, a eliminaci jakékoliv opozice, nerespektuje pluralitu názorů,
potlačuje opozice, a odmítá angažovanost skupin a jednotlivců, za předpokladu, že
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se dostávají do střetu s ambicemi vládnoucí entity. Takováto extrémní forma vlády
pak nepočítá s idejí svéprávného občana, který je typický pro ústavní stát ale pouze
s submisivní veřejností podřizující bez odporu všem rozhodnutím vládnoucí moci.“
11

„Podle Backesovi teorie, je tedy extremismus odmítáním ideje demokratického
ústavního státu a jeho základních hodnot a pravidel. Systém multipartismu je
viděn extremisty jako konfrontace s jejich požadavkem na zastoupení jednotnou
politickou silou, odmítá ideu pluralismu, zájmové skupiny jsou podezřívány,
z vystupování proti společné vůli. Demokratické zřízení je viděno jako špatně
hospodařící a podléhající korupci. Souhrnně jsou v pojmu obsaženy postoje a
činnosti, které jsou zaměřeny proti základním lidským právům, pravidlům
demokratického ústavního státu a jeho institucím, politickému pluralismu,
právnímu státu a principu rozdělení moci.“12
Stěžejními faktory podle, kterých jsou v této práci strany posuzovány je tedy
naplnění teze odporu k demokratickému ústavnímu státu, zpochybňování
zavedených demokratických institucích, případné narušování listiny práv a svobod,
a činnost odporující právním normám.

11

BACKES, Uwes. Meaning and Forms of Political Extremism in Past and Present.
Středoevropské politické studie. Ročník 9. Část 4 . Mezinárodní politologický ústav Masarykovy
Univerzity. Ročník 9. Část 4. ISSN: 1212-7817. s. 247-249
12
VEJVODOVÁ, Petra. Politický extremismus a jeho základní charakteristiky. Extremisté na české
politické scéně. [online] CEVRO Institut: ©2012 [cit. 2.5.2019] Dostupné z:
https://www.cevroinstitut.cz/upload/ck/files/Petra_Vejvodova.pdf
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2.Demografická skladba Izraelské populace
Pro pochopení problematiky zejména nábožensky zaměřených stran se musíme
nejdříve podívat na složení izraelské populace, primárně tedy na židovskou
majoritu a podíl, který v ní mají nábožensky observantní Židé.
Stát Izrael má zhruba 8 551 874 obyvatel13, z toho je přibližně 74,7 % Židovského
vyznání, 17.7 % muslimského vyznání, 2 % křesťanského, 1.6 % Drúzové, 4 % pak
označeno jako ostatní14. Pro potřeby této práce se zaměřím pouze na segment
obyvatelstva, nějakým způsobem ztotožňující se s judaismem.
Podle Centrálního statistického úřadu, se z celé židovské populace označilo - 46.5
% za sekulární, 25.9 % za tradicionalisty, 11.9% za nábožensky založené, 10.2% za
ultraortodoxní, 2.2 % za velmi nábožensky založené a 3,1% žijící smíšeným
náboženským stylem života15. Už při prvním pohledu na tyto údaje lze
vypozorovat, že spektrum vyznání v izraelské většinové společnosti je mnohem
složitější, než je typické ve většině severoatlantického prostoru. Při práci s těmito
čísly, je třeba si uvědomit, že více než údaj o náboženském vyznání, se jedná o údaj
o životním stylu, určován mírou dodržování micvot - souboru 613 náboženských
příkazů, jež má v judaismu za povinnost dodržovat každý muž starší 13 let a žena
starší 12 let16. Tento fakt lze nejlépe ilustrovat na faktu, že více než polovina Židů
označujících se za sekulární věří v Boha17, ze všech izraelských Židů je to pak celých

13

Israel population live. [online] Worldometers: ©2012 [cit. 3.4.2019] Dostupné z :
http://www.worldometers.info/world-population/israel-population/
14

World Factbook. [online] Central Intelligence Agency: ©2018 [cit. 6.12.2018] Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
15

Israel in Figures: Selected data from the Statistical abstract of Israel. [online] Central Bureau of
Statistics: ©2018 [cit. 6.12.2018]
http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template_eng.html?hodaa=201811038
16

SLÁDEK, Pavel. Malá encyklopedie rabínského judaismu. Praha: Libri, 2008. ISBN:978-807277-379-4. s.151
17
ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 73
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80 %18. Dále 72 % v účinnost modlitby, 67 % populace věří ve Vyvolenost
Židovského národa, 65 % věří že Tóra a micvot byly Židovskému národu dány přímo
od Boha a 56 % věří v posmrtný život19. Jen z těchto údajů je tedy evidentní, že
slovo sekulární má v Izraeli jiný význam než například v Evropě, jedná se spíše o
údaj o stylu života než o údaj filosofický nebo teologický. Počet sekulárních Židů
nějakých způsobem dodržující náboženské zvyklosti v posledních dekádách
zaznamenává vzrůstající trend, který byl pouze dočasně zpomalen imigrací ze států
bývalého Sovětského svazu v 90. letech, jež byla složena z převážně ateistických
přistěhovalců20.
Po sekulárních, je největší počet obyvatelstva tvořen tradicionalisty a ortodoxními.
Za tradicionalisty lze považovat část obyvatelstva, dodržující z určité části halachu
a židovské tradice, ale zároveň nijak nezpochybňují sekulární charakter státu, a žijí
moderním způsobem života21. Jako ortodoxní část obyvatelstva lze pak považovat
Izraelce, kteří žijí striktnějším náboženským způsobem života, ale stále ještě
uznávají izraelský stát v jeho sekulární podobě, který ale může být někdy chápan
jako jakýsi předstupeň více teokratické podoby státu. Ortodoxní forma judaismu
je v Izraelské společnosti mainstreamovým proudem, který je momentálně
jedinou uznávanou a státem podporovanou formou judaismu. Ortodoxní
judaismus má v Izraeli monopol na instituce, které často zasahují do občanského
života všech občanů židovského původu, bez ohledu na jejich skutečné
náboženské cítění. Instituce například rozhodují o vydávání certifikátů kašrutu 22,
má monopol na uzavírání sňatků, zasahují do Zákona o návratu23 apod. Jedná se o
další zdroj častého napětí ve vztahu nejen mezi sekulární a věřící částí

18

ARIAN, Asherr et col. A Portrait of Israeli Jews: Beliefs, Observance, and Values of Israeli
Jews. Guttman center for surveys of Israeli Democracy Institute. 2009. s. 50
19
ARIAN, Asherr et col. A Portrait of Israeli Jews: Beliefs, Observance, and Values of Israeli
Jews. Guttman center for surveys of Israeli Democracy Institute. 2009. s. 50
20
The Israeli Democracy Institute Symposium: The Findings of the third Guttman- Avi Chai report.
[online] The Israeli Democracy Institute: ©2012 [cit. 6.12.2018] Dostupné z:
https://en.idi.org.il/events/10568
21

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 74
22

Soubor alimentárních pravidel v judaismu

23

Zákon umožňující Židům (a jejich příbuzným) získat Izraelské státní občanství
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obyvatelstva, ale také mezi různými formami judaismu.
Vedle ortodoxie, je nejčastěji rozlišován také konzervativní a reformní proud
judaismu, které jsou na rozdíl od Izraele většinovou formou judaismu například ve
Spojených státech amerických. Tyto neortodoxní proudy judaismu mají své kořeny
v Evropě 19. století, kdy osvícenství přineslo mimo jiné výrazný pokrok
v emancipaci evropských Židů, těm se tak nově otevírali nové možnosti jak
v profesním, tak osobním životě. Reformní a konzervativní judaismus, tak vznikl
jako reakce na tyto nové podmínky a představoval jakýsi kompromis mezi
tradičním

ortodoxním

judaismem

a

kompletní

asimilací

s většinovým

obyvatelstvem a sekularismem. Reformní judaismus představuje radikálnější
formu tohoto revizionismu, kdy například popírá nadpřirozený původ Tóry, staví
se velice liberálně ke stravovacím pravidlům, netrvá na hebrejštině jako
liturgickém jazyku, či uznává patrilineární dědičnost židovství24 (židovské
náboženské právo jako Žida rozlišuje pouze osobu, jenž se narodila židovské
matce). Konzervatismus je pak proudem, jenž se již v zárodku oddělil od
reformního hnutí pro jeho přílišnou radikálnost, představuje tak tedy jeho
umírněnou verzi, například nadále udržuje posvátnost šabatu, stravovacích
předpisů nebo hebrejštinu jako liturgickou řeč.25

Vzhledem k monopolu

ortodoxního judaismu, co se institutu manželství týče, jsou stoupenci těchto
neortodoxních proudů ve značné nevýhodě, jenž je někdy interpretována jako
náboženská diskriminace. Na rozdíl od stoupenců ortodoxního judaismu,
křesťanství možné je oddání pouze ortodoxním rabínem. Tento problém je
většinou řešen sňatkem na Kypru, který Stát Izrael zpětně uzná, a uspořádáním
náboženské ceremonie už jako oficiálně sezdaný pár. Přestože se oficiální počet
členů těchto progresivistických proudů judaismu pohybuje pouze okolo 12 000
(jedná se převážně o přistěhovalce z anglofonních zemí), lze sledovat nárůst
sympatií mezi neortodoxní částí izraelského obyvatelstva, jenž je dlouhodobě
24

Haaretz. Jewish Religion: Reform, Conservative and Orthodox. [online] Haaretz . ©2013 [cit.
9.12.2018] Dostupné z: https://www.haaretz.com/jewish/.premium-the-denominations-ofjudaism-1.5289642
25

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 79
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frustrováno rolí Vrchního rabinátu a monopolu jenž má nad oblastmi občanského
statusu, kašrutem apod. Studie z roku 2018 číslo sympatizantů s těmito proudy
uvádí na zhruba 12 % židovské populace, což je pětiprocentní nárůst oproti situace
z roku 2013, a číslo vysoce převyšující reálný počet věřících patřících k reformním
a konzervativním obcím.26 Tento nárůst lze také připsat značnému vlivu, která mají
náboženské svatby ve 34. vládě, vládnoucí v Izraeli od roku 201527, vyostřené
debatě o povinné vojenské službě pro ultraortodoxní část populace nebo
implementace náboženského práva do legislativy omezující prodej o šabatu.
Poslední velice specifickou skupinou je ultraortodoxní část obyvatelstva, neboli
charedim. Ultraortodoxní Židé jsou skupinou, jenž se na rozdíl od ortodoxie brání,
určitému přizpůsobení se modernímu světu a lpí na archaických a
fundamentalistických výkladech halachy. Vzhledem k jejich náboženským
postojům stanovující, že obnovený židovský státní útvar, může být založen jedině
mesiášem, měli již k samotné ideji založení samostatného izraelského státu a
sionistickému hnutí jako takovému, vystavěnému na čistě sekulárních principech
a jehož hlavní představitelé byly hlasitými kritiky náboženství, vždy značně
rezervovaný až odmítavý postoj. Postupem času nicméně u většiny
ultraortodoxního obyvatelstva převážil pragmatický přístup, a na místo
naprostého odmítání nového státu se přizpůsobili nové realitě a skrze politické
strany je zastupující se snaží, protlačovat do Izraelského politického systému
náboženské principy a snaží se chránit tradiční způsob života ultraortodoxní
populace skrze využívání státních dotací a štědrého sociálního systému.
Ultraortodoxní Židé žijí do určité míry v dobrovolné segregaci, oddělení od
moderního světa zbytku Izraelské společnosti. Pro charedim je služba Bohu, a
dodržování přikázání hlavním posláním, kterému uzpůsobují celý svůj život. Děti
z ultraortodoxních rodin navštěvují soukromé školy řízené náboženskými
institucemi, namísto státních škol, kde podstupují diametrálně odlišnou výuku od
té, kterou podstupují děti na státních školách. Studium se točí kolem
26

FEFERMAN, Dan. Rising Streams: Reform and conservative judaism in Israel. The Jewish
People Policy Insitute. 2018. ISBN: 978-965-7549-23-0. s.19
27
Twentieth Knesset: Government 34. [online] The Knesset: ©2013 [cit. 9.12.2018] Dostupné z
:https://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp
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náboženských předmětů a sekulární předměty jsou většinou vyučovány pouze
zběžně. Po vychození základních škol rovnou přechází charedim do ješiv a kollelů (
ješivy jsou školy pro mladé charedim, kollely pro již sezdané muže), kde zbytek
života podrobí talmudickému studiu. Kromě toho že se jim nedostane běžného
vzdělání, také charedim odmítají povinou službu v Izraelské armádě, kterou
standardně podstupují všichni občané - povinná vojenská služba je 32 měsíců pro
muže a 24 měsíců pro ženy, služba je povinná pro židovské obyvatelstvo, Drúze,
Čerkesy a Beduíny. Arabové muslimského vyznání mohou sloužit dobrovolně či
podstoupit tzv. civilní službu místo armády. To vytváří značné napětí mezi
ultraortodoxní komunitou a zbytkem Izraelského obyvatelstva, navíc v Izraeli jsou
lidé, kteří nesloužili v armádě znevýhodněni při hledání práce a ztrácí významný
faktor sociální integrace. V kombinaci s nedostatkem vzdělání jsou tak charedim
po zbytek života vyloučeni z možnosti plnohodnotně se podílet na chodu izraelské
společnosti, a jsou odkázání na sociální dávky, které ještě více prohlubují propast
mezi nimi a většinovou společností.
Zproštění charedim studentů z povinné vojenské služby bylo odsouhlaseno Ben
Gurionem hned na počátku existence nového státu. Ben Gurion vnímal komunitu
studentů ješiv jako anachronismus minulé doby, který by byl odsouzen k zániku, a
považoval tento krok za způsob udržení jiskry židovské tradice a vzdělanosti28.
Zatímco v době udělení souhlasu s výjimkou se jednalo o pouhých 400 studentů29,
maximální počet tzv. profesionálních náboženských studentů byl omezen
maximální kvótou až do roku 1977 kdy se vlády ujal první pravicový kabinet
v historii Izraele, a kvóta byla zrušena30, od té doby číslo značně rostlo a stalo se
jednak značnou zátěží pro izraelskou státní pokladnu, a neméně důležitě klínem
mezi ultraortodoxní a většinovou populací - v roce 2015 počet studentů dosáhl

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 59
29

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 59
30
MALACH, Gilad, COHEN. Doron, ZICHERMAN, Haim.. A Masterplan for Ultraorthodox
employment in Israel. Přeložil do angličtiny: Lenn Schramm. Jeruzalém: Israeli democracy
institute. 2016. ISBN: 978-965-519-192-9. s. 29
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zhruba 70 00031.
Podle studie OECD hodnotící ekonomickou situaci Izraele, bylo v roce 2018 až 50
% charedim mužů nezaměstnaných, kdežto nezaměstnanost všech stoupenců
ostatních proudů judaismu a sekulárních se pohybovala pouze okolo 10 %.
Zajímavostí je značné zlepšení situace u ženské části ultraortodoxní populace
(nezatížené náboženským studiem) se nezaměstnanost pohybovala pouze okolo
22 % a dostala se tak nad celostátní průměr ženské zaměstnanosti (značně
stahovaný arabskou částí populace, kde ženská nezaměstnanost činí asi 75 %),
jedná se o značný pokrok vzhledem k faktu, že nezaměstnanost této části populace
přesahovala ještě v roce 2002 50 %32. Vzhledem k vysoké fertilitě této části
populace by tato čísla představovala do budoucna značný problém, z toho důvodu
už celou řadu let existuje řada vládních programů, mající za cíl problém s integrací
ultraortodoxní populace do většinové společnosti a jejím uplatněním na
pracovním trhu pomoci řešit. V oblasti snahy o snížení nezaměstnanosti je to
například řada programů, zaměřující se na ženskou část ultraortodoxní populace,
kterou zapojit do pracovního procesu je mnohem snazší než mužské charedim
zatížené celoživotním náboženským studiem. O úspěchu takových programů
svědčí i výše zmíněná čísla mapující nezaměstnanost ultraortodoxních žen. Jedná
se například o síť dotovaných mateřských zařízeních, státní příspěvky pro firmy
zaměstnávající charedim, rekvalifikační a odborné kurzy a podobně. Od roku 2006
funguje síť poradních center Mafteach, provozovaná Ministerstvem Ekonomiky
(tehdy Ministerstvo průmyslu, obchodu a práce), provozující síť zařízení jejichž
provoz a služby jsou uzpůsobeny přímo ultraortodoxní populaci - v roce 2018 bylo
po celé zemi v provozu osm takových zařízení zařízení (Mafteach zajišťuje mj. také
programy pro arabskou populaci, osoby s handicapem apod.), podle materiálů
prezentovaných samotnou organizací prošlo programem 26 000 charedim z nichž

31

Hiddush.The number of Yeshiva students has fallen for the past 5 years. [online] Hiddush:
©2016 [cit. 11.12.2018] Dostupné z: http://hiddush.org/article-16920-0The_number_of_Haredi_yeshiva_students_has_fallen_for_the_past_5_years.aspx
32

OECD Economic Surveys: Israel March 2018. Overview. str. 37. [online] OECD: ©2013 [cit.
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70 % našlo touto cestou uplatnění na trhu práce33. Po úspěchu s programem
Mafteach byly na podobném principu založeny pobočky v Jeruzalémě a Bnej
Braku. Podobnou činnost vykonává řada dalších neziskových organizací například
Men Power Beneshit nebo Temech34. Speciální intenzivní programy zaměřené na
schopné charedim, kterým se nedostalo běžného vzdělání a jen těžko by za
běžných podmínek mohli projít standartním vysokoškolským programem,
provozují také některé izraelské univerzity. Technion v Haifě například zaznamenal
značný úspěch s program, který vytipoval 37 ultraortodoxních nadaných studentů
ješiv v Bnei Braku a během 18 měsíců intenzivního vzdělávacího kurzu dohnal 12
let zameškané standartní školní docházky, polovina těchto studentů byla na
Technion přijata a úspěšně vystudovala35.
Speciální program pro ultraortodoxní populaci řadu let existuje i v izraelské
armádě. V roce 1999 byl v rámci brigády Nahal založen prapor Necah Jehuda36,
prapor kombinuje armádní službu s náboženským studiem, je v něm přísněji
dodržován kašrut než ve zbytku armády, má k dispozici základnu s výhradně
mužským personálem a tak dále. Vzhledem k poměrně nízkému zájmu
ultraortodoxních o vojenskou službu, musel být nicméně z počátku doplňován o
rekruty z kruhu ortodoxních sionistů. Zhruba od roku 2009 však zájem o vojenskou
službu v tomto praporu značně vzrostl a v roce 2013 byl založen na stejném
modelu další prapor Tomer v rámci brigády Tivati. O úspěchu těchto projektů
svědčí fakt, že v roce 2015 v obou praporech sloužilo 1758 ultraortodoxních
studentů a dalších 1310 charedim, jenž už měli studium v ješivě za sebou sloužili
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v běžných jednotkách ve zbytku Izraelských obranných sil37. Významným údajem
také je fakt, že z 9000 charedim sloužících v praporu Necah Jehuda jich nyní je 90
% v pracovním procesu, a jen 2 % se po ukončení vojenské služby vrátilo do ješiv,
služba jim také pomohla se sociálně integrovat do společnosti, najít uplatnění na
trhu práce a posílila jejich identifikaci se státem38.
Vzhledem k tomu že podle současných projekcí bude ultraortodoxní populace
v roce 2065 tvořit třetinu všech obyvatel státu Izrael, a 40 % jeho židovské
populace39 je úspěch těchto integračních programů stěžejní pro fungování celé
Izraelské společnosti a ekonomiky.
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3.Izraelský politický systém
Izraelský politický systém je na sekulárních principech vystavěná demokracie
západního typu, přesto zde zejména co se týče vztahu státu a náboženství,
najdeme celou řadu faktorů, díky kterým se optikou evropských demokracií, kde
je ve většině zemí typické oddělení státu a církve, může tato kategorizace jevit jako
ne úplně přesná. Samotný politický systém, specifický nízkou procentuální hranicí
potřebnou pro vstup do Knessetu, a jednotnou kandidátkou pro celou zemi – pak
stranám prosazující propojení státu s náboženstvím, poskytuje značnou moc na to,
aby tento stav byl udržen případně dokonce posílen.

3.1 Specifika volebního systému
Prvním významným faktorem Izraelského politického systému, který je třeba brát
v potaz při sledování religiózních stran či stran tíhnoucí k extrémistický postojům,
je velice nízká procentuální hranice potřebná pro získání zastoupení v Knessetu,
v minulosti zajišťující téměř čisté proporcionální zastoupení všech odevzdaných
hlasů. Tento systém měl za cíl, aby v národním shromáždění byly zastoupeny
všechny názorové proudy, národnostně a nábožensky značně diferenciované
společnosti. V minulosti však tato praxe značně znásobovala moc malých často
religiózně založených či extrémistických stran, které byly v případě prvně
jmenovaných, často potřebné pro sestavení koalice, a měly tak značný potenciál
pro výrazné ovlivnění koaliční smlouvy a směřování nové vlády. Z části i díky
tomuto systému, byla nějaká forma náboženské strany obsažena v každé vládě
moderního Izraele, a mohla tak chránit status quo v otázkách vztahu státu a
náboženství, a prosazovat různé výhody a ochranu pro úzké skupiny obyvatelstva,
ať už jsou to charedim v případě ultraortodoxních stran, izraelští obyvatelé Judeje
a Samaří (ale

někdy také osadníci stavějící v oblastech, kde je výstavba

považována Izraelem za nelegální) v případě náboženských sionistických stran
nebo antinábožensky naladěných přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu
v případě Yisrael Beitenu.
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Minimální procentuální hranice pro vstup do Knessetu byla po většinu doby
existence státu na pouhém 1 %, později zvýšena na 2 %, a v roce 2014 bylo po
vypjatých debatách prosazeno zvýšení na 3,25 %. Zvýšení bylo jen těsně prosazeno
vládnoucí koalicí, která byla obviňována z diskriminace v případě ultraortodoxních
stran a krajně levicového Meretzu, a rasismu ze strany arabských stran, jenž
pravicovou koalici obviňovaly ze snahy naprosto vyřadit arabské strany z Knessetu.
Z tohoto důvodu všechny arabské strany kandidovaly ve volbách v roce 2015 na
společné kandidátce, která díky tomu dosáhla pro jakoukoliv arabskou kandidátku
historického úspěchu, a se ziskem 10,61 % hlasů skončila na třetím místě, získala
13 křesel, a zástupci arabských stran tak obsadili nejvíce parlamentních křesel
v historii státu40. Zvýšení hranice naopak zamezilo vstupu do Knessetu
ultraortodoxnímu uskupení Yachad, založené bývalým vůdcem Šasu Eli Jišajem,
jenž sestavilo společnou kandidátku s neokahanistickým hnutím Otzma Yehudit.
Tato společná kandidátní listina získala ve volbách 125 158 hlasů (2,97 %)41 . Pro
srovnání v roce 1996, před prvním zvyšováním hranice, stačilo pro vstup do
Knessetu pouhých 46 000 hlasů42, v roce 1973 dokonce něco málo přes 12 000
hlasů43. Ve volbách v roce 2019 pak podobně zvýšená hranice zamezila vstupu do
Knessetu pravicovým uskupením Nová Pravice a Zehut. Dvě arabské kandidátky,
jedna tvořená umírněným hnutím Taal a komunistickou stranou Hadash a druhá
tvořená nacionalistickým Baladem a islámistickým Ra'amem, hranici pro vstup
překonaly. Na základě těchto údajů lze stanovit, že zákon o vládnutí zatím pouze
zmírnil nepřiměřený vliv pouze malých pravicových formací, a zároveň
nediskriminuje arabské nebo ultraortodoxní strany, které mají možnost sestavení
společné kandidátky. Aškenázské ultraortodoxní strany Agudat Yisrael a Degel
HaTorah tuto praxi uplatňují už od roku 1988, a kandidují i přes některé
40
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programové rozdíly na kandidátce Sjednocený judaismus Tóry, jejíchž součástí
kromě dvou jmenovaných byly během let různá marginální ultraortodoxní
uskupení.
Dalším pokusem o snížení nepoměrného vlivu malých stran byla radikální změna
ve formě fungování volebního systému schválená v roce 1992. Nový uvedený
základní zákon Vláda, ustanovil oddělenou volbu pro obsazení Knessetu a přímou
volbu premiéra. Zákon však měl přesně opačný účinek, kdy voliči ultraortodoxních
a ortodoxních sionistických stran pragmaticky volili v přímé premiérské volbě
Likud, který byl historicky vždy vstřícnější vůči jejich požadavkům než levicová
Strana Práce a v běžných volbách obsazující Knesset stranu, kterou by volili za
normálních okolností. Ve volbě roku 1995 tak Strana práce sice vyhrála běžné
volby, ale v přímé premiérské volbě byl Šimon Peres těsně poražen Benjaminem
Netanyahuem44. Tato forma volby tedy naopak moc malých náboženských stran
naopak posílila, a po dvou volbách v roce 1995 a 1999 od ní bylo opět upuštěno.

3.2 Vztah náboženství a státu
Vztah mezi státem a náboženstvím je v Izraeli specifickým fenoménem, fungující
již od vzniku státu na principu statutu quo. Za jeho základ je považován dopis, který
Ben Gurion v roce 1947 zaslal, tehdy ještě jako předseda Židovské Agentury
ultraortodoxnímu hnutí Agudat Yisrael, jehož představitelé se obávali možného
potlačování tradičního náboženského života a jeho institucí z dob Britského
mandátu, nově vzniklým sekulárním židovským státem. Mezi hlavní body tohoto
slibu patřilo – dodržování kašrutu ve veřejných institucích, dodržování šabatu jako
dne národního odpočinku, monopol ortodoxních institucí v otázkách osobního
statutu (to se týká především sňatků, otázek uznávání konverzí a práva na
občanství), a zachování samostatnosti ortodoxního náboženského systému
44
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vzdělávání. Tato neformální dohoda představuje kompromis mezi náboženským a
sekulárním pojetím státu, o jehož revizi usilují, jak ortodoxní síly snažící se
prohloubit pravomoci náboženských institucí, tak některé sekulární strany, které
by naopak jejich moc chtěli redukovat. Mezi značně problematickou oblast patří
zejména otázky osobního statusu. Ortodoxní instituce mají například monopol na
uzavírání sňatků, což komplikuje situaci stoupenců neortodoxních proudů
judaismu a osob bez náboženského vyznání, kteří v Izraeli nemají možnost
civilního sňatku. Je tedy určitou zajímavostí, že ačkoliv v Izraeli platí svoboda
vyznání (kromě judaismu stát Izrael oficiálně uznává Islám, Bahaismus, Drúze a
deset různých křesťanských denominací45), právo nehlásit se k žádnému
náboženství je tak značně narušováno, stejně tak jako možnost být stoupencem
neortodoxních proudů judaismu, protože zatímco ostatní náboženství mají
v Izraeli vnitřní autonomii, judaismus podléhá ortodoxnímu státnímu monopolu.
Dále zasahují do rozvodů nebo stanovují podmínky nutné pro získání práva
návratu.
Důkazem propojení státního aparátu a náboženství jsou také izraelské náboženské
státní instituce, jako jsou náboženské soudy, náboženské rady a zejména instituce
Nejvyššího státního rabinátu. Těmto institucím, stejně tak jako ješivám se od státu
dostává značné podpory, zajišťována tím, že téměř každá izraelská vláda
potřebovala podporu ortodoxních a ultraortodoxních stran, pro které je
financování náboženských institucí, ješiv a vyloučení jejich studentů z povinné
náboženské služby, stěžejní podmínkou, vyžadovanou po kterékoliv straně, jenž
usiluje o sestavení vlády (neshody ohledně této výjimky vedly například v prosinci
2018 k nutnosti vypsáni předčasných voleb).
Prolínání náboženských principů judaismu do veřejného života má pak značný
dopad na běžný život všech Izraelců bez ohledu na vyznání, ve velké části Izraele
je například v sobotu omezena veřejná doprava, zavírají se nejen veřejné instituce,
ale i soukromé podniky, soukromým dopravcům se tak stejně často vyplatí své
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služby na jeden den v týdnu omezit než ohrozit svůj status u ortodoxní klientely.
Posvátnost Šabatu se promítá i do zákoníku práce, kdy mají zaměstnanci
židovského původu ze zákona nárok v sobotu nepracovat, pro osoby nežidovského
vyznání je tímto dnem pátek v případě muslimské populace a neděle v případě
křesťanské46. Nutno podotknout, že tento zákon je silně podporován, kromě
náboženských stran také levicovými stranami a odbory. V lednu 2018 se za
pravicovo-náboženské vlády Benjamina Netanyahua, dodržování Šabatu dále
zpřísnilo „na přání ultraortodoxních stran“. Obecně platí že místní samosprávy
mají poměrně široké pravomoci co se týče zákonů o Šabatu, ať už se jedná o
omezení veřejné dopravy nebo otevírací dobu obchodů (v poměrně sekulární
Haifě například doprava o Šabatu funguje běžně v celém městě, zatímco
v Jeruzalémě s významnou religiózní populací ne). S přijetím nového zákona pokud
chce obec povolit prodej o šabatu na svém území musí si zažádat o speciální
povolení z ministerstva vnitra, ministerstva jenž v toho času bylo vedeno
ministrem Arje Derim z ultraorotodoxní strany Šas47. Jak tedy lze sledovat,
promítání náboženství do přijaté legislativy není v Izraeli ničím neobvyklým.

3.3 Základní zákon: Národní stát
Přestože sionistické hnutí a prvotní establishment Izraelského státu byl značně
anti-religiózní, projekce judaismu je evidentní i v samotných státních symbolech.
Izraelská vlajka sestává ze symbolu židovského národa Davidovi hvězdy, a dvou
modrých pruhů symbolizují modlitební šál Talit, využívaný při židovské modlitbě,
ve státním znaku je symbol judaismu menora, hymna zmiňuje židovský národ a tak
dále48. Promítání židovských symbolů do státních znaků bývá někdy kritizováno
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z důvodu, opominutí menšin na území státu žijících.
Tato debata se dále vyostřila v roce 2018, kdy byl v Izraeli přijat kontroverzní
zákon, jenž používání státních symbolů zakotvil v nově přijatém základním zákoně
o Národním zákoně Židovského lidu. Podle kritiků tohoto zákona byl tento
problém nadále prohlouben a legislativně legitimován. Kromě zakotvení státních
symbolů v Základním zákoně, jenž v Izraeli nahrazuje Ústavu, také označil
Hebrejštinu za jediný oficiální jazyk, s tím že arabština získala speciální postavení,
a v praxi by se její používání nemělo měnit. Dále označuje stát Izrael, za stát jenž
naplňuje právo na sebeurčení Židovského národa, označuje Jeruzalém za
nedělitelné hlavní město státu a zmiňuje „podporu židovského osídlení“ 49 což by
podle kritiků mohlo v budoucnu legitimizovat alokaci zdrojů zvýhodňující oblasti
ve kterých žije židovská majorita50. Přestože zákon v praxi nic nemění posouvá
podle některých symbolicky Izrael od multietnické liberální demokracie
k exkluzivistickému státu, kde jsou nežidé považování za občany druhé kategorie.
Zajímavostí je že na legislativní úrovni nebyl zákon kritizován pouze arabskými
poslanci a levicovou opozicí, ale i některými koaličními poslanci a v neposlední
řadě samotným prezidentem Reuvenem Rivlinem, původně z Likudu, jenž zákon
označil za „špatný pro Židy po celém světě a prohlubující společenskou propast
v Izraeli i ve světě“51. Silná kritika se také objevila ze strany drúzské menšiny, která
se narozdíl od velké části arabské menšiny se státem plně ztotožňuje, slouží
v armádě, kde často zastávají vysoké pozice, a jsou členy majoritních jak
pravicových, tak levicových stran. Po kritice ze strany drúzského obyvatelstva se
proti zákonu vyjádřil i předseda nábožensko-sionistické strany Židovský domov a
ministr školství Naftali Bennet. Způsob, kterým byl zákon přijat byl podle něj
problematický a měly v něm být zmíněny menšiny, které svůj osud spojily
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s Židovským státem a jsou v něm plně integrování jako například právě Drúzové52.
Za nejlepší znak integrace do určité míry lze označit to, zda etnická menšina
v Izraeli je podmíněna povinnou vojenskou službou, kromě všech Židů jsou to dále
Drúzové, Čerkesové a Beduíni

53.

Ostatní, hlavně muslimové, mají vojenskou

službu (či civilní službu, jenž vojenskou službu nahrazuje) nepovinnou, přesto se
objevují případy takových, kteří v armádě dobrovolně slouží, což jim pomáhá se
plně integrovat a najít uplatnění na trhu práce. Z těchto důvodu by měl být zákon
podle jeho kritiků z řad pravice přepsán. Jakékoliv otevření diskuse, ale premiér
zásadně odmítl, ze strachu, že by to mohlo umožnit odpůrcům zákona zrušit ho
úplně. Podle zastánců zákona jsou pak práva menšin a demokratický institut státu
chráněna již existujícím Základním zákonem o „Lidské důstojnosti a svobodě“,
který stojí na roveň nově přijatému zákonu.

3.4 Spor o Ústavu
Stát Izrael na rozdíl od většiny běžných demokracií, postrádá psanou Ústavu.
Přestože rezoluce OSN z roku 1947 o rozpuštění britského mandátu a vzniku dvou
nových států, zavazuje oba nové státy, aby přijali psanou Ústavu54, nikdy k tomu
kroku nakonec nedošlo. Přestože, primárním důvodem, k přetrvání současného
stavu je odpor ultraortodoxní části populace a stran ji zastupující, během vzniku
státu zde hráli důležitou roli i další faktory.
V červnu 1948 byla ustanovena speciální komise pověřena prozkoumáním různých
možností ústavy a přichystáním prvního návrhu, diskuse v ní tehdy měla být pouze
nad podobou Ústavy, ne nad tím, zda má být přijata nebo ne, to bylo bráno jako
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samozřejmost. Veškerá diskuse o potencionální Ústavě byla však upozaděna
zejména probíhající Válkou o nezávislost, která vypukla ihned po vyhlášení
samostatného státu. Vzniklý stát tak musel řešit otázky samotného přežití,
infrastruktury nového státu a podobně. Z těchto důvodů nemohl být splněn
původní záměr přijmout Ústavu do října 1948, a nechat ji schválit nově zvoleným
Národním shromážděním. Nejčastěji zmiňovaným oponentem přijetí Ústavy, již od
vzniku státu je zejména ultraortodoxní ale i ortodoxní populace, a strany tento
segment společnosti zastupující, pro které je nepřijatelné stavět, člověkem
vytvořený zákon nad Tóru. Oponentem brzkého přijetí byl však také sám Ben
Gurion, který nechtěl přijetí pro stát tak zásadního dokumentu uspěchat. Zejména
však bral v potaz fakt, že populace nově vzniklého státu se již do roku 1949
zdvojnásobila, cílem státu navíc bylo pojmout co největší část světového židovstva,
a očekával se tak další rapidní nárůst. Ben Gurion tak považoval za problematické
přijetí dokumentu, který by diktoval podobu státu milionům budoucích obyvatel,
kteří se ještě v Izraeli ani neusídlili. V situaci, kdy nově vzniklý stát musel doslova
bojovat o své přežití a vypořádávat se s absorpcí masivního přílivu imigrantů, se
navíc obával možného omezení pravomocí exekutivy, potencionálně přijatým
ústavním dokumentem55. Ben Gurionovo konečné vyjádření znělo, že „žádná
psaná Ústava by neměla být přijata, dokud se izraelská populace nestabilizuje a
pomine hrozba arabské invaze“56. Rozhodnutí bylo v červnu 1950 potvrzeno
Knessetem a Izrael tak odložil přijetí psané Ústavy na neurčito. Jako dočasné řešení
byla přijata tzv. Harariho rezoluce57 stanovující, že prozatím budou přijímány kvaziústavní Základní zákony se speciálním postavením, které by eventuálně jednou
byly spojeny ve skutečnou Ústavu.
Izrael je tak společně s Novým Zélandem a Velkou Británií jedinou demokracií bez
Ústavy na světě. Speciální postavení základních zákonů je poněkud podryto
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faktem, že pro jejich přijetí, změnu či zrušení, je zapotřebí pouze prostá většina
hlasů v Knessetu. Výjimky lze nalézt pouze v prvním přijatém zákoně Knesset, ve
kterém se nacházejí klauzule, pro jejichž změnu je zapotřebí buď absolutní většiny
hlasů, případně dvě třetiny hlasů všech poslanců. Jednou za čas se objeví hlasy
volající po přiblížení se ostatním demokraciím a přijetí psané Ústavy, tak jak bylo
původně zamýšleno, vzhledem k faktu že současný stav trvá téměř sedm dekád a
je proto vnímán jako standard a přetrvávajícímu odporu ortodoxních a
ultraortodoxních stran, jejichž hlasy jsou stále nutné pro sestavení koalice, je
změna tohoto stavu v nejbližší době jen velmi nepravděpodobná.
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4. Politické strany
4.1 Zehut
Zehut poprvé kandidující ve volbách do Knesset v dubnu 2019, představuje na
izraelské politické scéně ojedinělý fenomén kombinace v Izraeli unikátní
libertariánské politiky s náboženskými a nacionalistickými principy. Přestože se
strana s výsledkem 2,74 %58 do Knessetu nedostala, povedlo se jí silně rezonovat
zejména mezi mladými voliči – podle předvolebního průzkumu zkoumající volební
preference studentů univerzit by se mezi tímto elektorátem se 17 křesly umístila
na druhém místě za hnutím Kahol-Lavan59. Vůdce Zehutu Moše Feiglin, se po
sečtení hlasů vyjádřil, že i přes neúspěch bude pokračovat v politické činnosti, a
120 000 hlasů vidí jako základ pro hnutí jenž v budoucnu prosadí zásadní změnu60.
Přes neúspěch strany v jejím prvním pokusu o vstup do Knessetu, by tedy
vzhledem k velké oblibě mezi mladými voliči, a deklarovanému pokračování
činnosti strany, neměl být fenomén, který přinesla do diskursu izraelské politiky
opomenut.

4.1.1 Historie
Počátky Zehutu sahají do roku 1993, kdy v reakci na dohody z Osla, bylo Moše
Feiglinem a Schmuelem Sackettem založeno hnutí Zo Artzeinu (Tohle je naše
země). Zo Artzeinu bylo čistě protestní hnutí, bez politického programu, zaměřené
pouze na odpor proti tehdejší vládě Straně práce, a jejím ústupkům, které byla
ochotna podstoupit v mírovém procesu, s palestinskou stranou. Hnutí pořádalo
masové protesty, primárně formou blokování dopravy, nebo takzvanými
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Operacemi Duplikát I. a II., které měli za cíl vytvořit každé existující osadě na
Západním břehu nelegální dvojče61. Za tyto aktivity byl Moše Feiglin odsouzen
k šestiměsíčnímu trestu ve vězení, který byl později zmírněn na šest měsíců
veřejně prospěšných prací.
V roce 1996 se novým izraelským premiérem stal pravicový Benjamin Netanyahu,
představitelé nacionalistického hnutí, byly nicméně zklamání jeho nedostatečně
tvrdým postupem, vůči palestinské samosprávě. Kvůli nespokojenosti s novou
pravicovou vládou, založil Moše Feiglin nové politické hnutí Manhgidut Yehudit
(Židovské vedení), které chápal jako pokračování činnosti protestního Zo Artzeinu,
tentokrát ale s jasným politickým programem. Zatímco původní protestní hnutí si
ukládalo za cíl pouze zastavit mírový proces, který byl jeho představiteli považován
za zhoubný pro židovský národ, Manhgidut Yehudit, již měl jasné vládní ambice, a
měl

nabídnout

alternativu, současnému

izraelskému

vládnímu vedení,

považováno nacionalistickým táborem za příliš benevolentní, a vstřícné vůči
palestinským požadavkům. Manhgidut Yehudit, původně plánovala postavení
samostatné kandidátky do voleb v roce 1999, z tohoto kroku, však na poslední
chvíli sešlo. V roce 2000 byl zvolen jiný přístup, Moše Feiglin, a tisíce příznivců jeho
hnutí se rozhodli vstoupit do Likudu, založit v něm autonomní platformu, a jako
hnutí dále existovat v této podobě. Aspirací Moše Feiglina, bylo „inflirtrovat“ Likud
zevnitř, dostat se do jeho čela, a raději posunout k nacionalistickým, a
náboženským hodnotám již zavedenou stranu, než zakládat novou. Platforma
Manhgidut Yehudit se stala postupně v Likudu velice silnou frakcí, samotný Feiglin
neúspěšně v roce 2005, 2007 a 201262, kandidoval na předsedu Likudu. V roce
2005 se umístil na třetím místě, a v roce 2007 na druhém. V roce 2012 jeho zisk
činil již 23 % odevzdaných hlasů, a jeho vzrůstající vliv způsoboval obavu mezi
stranickým vedením z odlivu centristických voličů Likudu63. Před volbami v roce
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2013 uspěl Feiglin, i přes odpor vedení Likudu, ve stranických primárkách před
volbami do Knessetu, a umístil se na 15 místě64(na společné kandidátce vytvořené
s Yisrael Beitenu to znamenalo 23. místo65)., což mu zajistilo křeslo
v devatenáctém Knessetu V roce 2015 se tento úspěch již neopakoval, a po
umístění se na 36. místě na stranické kandidátce, se vzhledem k situaci, kdy strana
v minulých volbách získal získala ve společné kandidátce s Yisrael Beitenu 31
křesel66, a současné průzkumy odhadovaly zisk okolo 25 křesel ve dvacátém
Knessetu67, rozhodl Likud opustit a založit novou stranu.
V roce 2015 tak vznikl Zehut, strana s nacionalisticko-náboženským zaměřením,
kombinující politiku

typickou

pro

strany mířící

na

ortodoxní voliče,

s libertariánským programem. Strana však nestihla být registrována včas, aby se
účastnila voleb do Knessetu v roce 2015. Následující volební období strávil Zehut
tvorbou unikátní platformy cílící jak na tradicionalisty a ortodoxní populaci, tak
svým libertariánským programem v ekonomických otázkách, nebo například
v otázce legalizace marihuany na sekulární obyvatelstvo. Volby do Knessetu
nicméně skončily pro Zehut neúspěchem, se ziskem 118 031 hlasů činících 2,74 %
platných hlasů68 se do Knessetu strana nedostala, přes to že většina předvolebních
průzkumů těsně před volbami straně předvídala zisk 4-6 křesel69. Do určité míry
lze říci, že tento konečný neúspěch byl způsoben celkovou atmosférou voleb, kdy
se země rozhodovala mezi pokračováním pravicovo-náboženské vlády Benjamina
Netanyahua, a změnou v podobě Bennyho Gantze a jeho nového hnutí Kahol-
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Lavan. V této situaci, kdy se velká část voličů obávala z vítězství opozičního bloku,
a nechtěla ztratit svůj hlas, se velká část voličů rozhodla svůj hlas odevzdat právě
buď Likudu nebo Kahol-Lavan, které obě zaznamenaly pro dvě největší strany
rekordní výsledky. Dá se předpokládat že, pokud nebude veřejná diskuse před
příštími volbami tak silně bipolarizovaná, a voliči se budou rozhodovat více mezi
programy jednotlivých stran, než o tom z kterého ze dvou bloků bude pocházet
příští premiér bude mít Zehut značnou šanci procentuální hranici nutnou pro vstup
do Knessetu překonat.

4.1.2 Platforma Zehutu
Jak již bylo zmíněno Zehut, je v rámci krajně pravicových izraelských stran
unikátním fenoménem, a to zejména svým širokým zaměřením co se
oslovovaného elektorátu týká. Svou politikou ohledně Západního břehu nebo
Chrámové Hory cílí na tradicionalistické až ortodoxní obyvatelstvo, a svou
ekonomickou platformou, a liberální drogovou politikou oslovuje mladé sekulární
voliče, oslovení tohoto elektorátu navíc Zehutu usnadnil fakt, že poprvé po dvaceti
letech se do voleb neregistrovala, strana prosazující legalizaci marihuany Ale Yarok
(Zelený list)70. Velká část mladých, které program legalizace oslovil, pak často
uváděla, že o politice Zehutu netýkající se ekonomických otázek a problematiky
lehkých drog, buď neví, nehraje pro ni velkou roli, případně s ní nesouhlasí, ale
nemyslí si, že by plány Zehutu, ohledně například arabského obyvatelstva, mohly
být reálně naplněny. S propagací tohoto programu straně pomáhal populární
komik vystupující pod pseudonymem Gadi Wilcherski, který přestože kandidoval
na 18. nevolitelném místě, byl přítomen na většině stranických shromáždění, a byl
velice aktivní během kampaně71. Samotná legalizace marihuany, která Zehutu
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v popularitě mezi mladým elektorátem pomohla, byla pak stěžejní částí programu,
a legalizací rekreačního užívání marihuany byla podmíněna podpora Zehutu,
kterékoliv potencionální vládě. V ekonomických otázkách, je pak program Zehutu,
typickým libertariánským programem, kladoucí důraz na volný trh, osobní
odpovědnost, a snižování národního dluhu. Pro širokou veřejnost bylo hlavně
zajímavé zjednodušení daňové soustavy zavedením rovnou daňovou sazbou, a
důraz na řešení v Izraeli palčivé otázky bytové krize, kde jako základní řešení bylo
uvedeno zrušení vládního pozemkového monopolu, a privatizace vlastnictví
půdy72.
V rámci otázek vztahu institucí a náboženství, se pozice Zehutu, liší od
zaběhnutého paradigmatu náboženských stran, které většinou podporují
současný stav velké moci Nejvyššího rabinátu, například v otázkách osobního
statusu. Program Zehutu sice explicitně vyjadřuje nutnost podřídit státní instituce
halachickým principům, a židovské tradici, zároveň ale odmítá podle
libertariánského principu, vstup státu do soukromého života jednotlivců. V otázce
konverzí, a uznávání práva na návrat, Zehut podporuje současný stav, kdy pouze
konverze provedená ortodoxním rabínem, může být považována za relevantní pro
získání izraelského občanství. Na druhou stranu se Zehut vymezuje proti
ortodoxnímu monopolu v otázce uzavírání sňatků. Strana nevěří, že stát má právo
definovat podstatu manželství, které je dle stanov strany je institut jenž existoval
dávno před vznikem judaismu a států, a jednotlivci by tedy měli mít právo uzavřít
sňatek, v takové podobě jako samy uznají za vhodné, a ne jak nařizuje stát. Zrušení
ortodoxního monopolu, by zrušilo současný diskriminační stav, ve kterém
stoupenci reformního a konzervativního proudu judaismu, nemohou být sezdáni
jejich vlastním rabínem, stejně tak by se otevřeli dveře civilnímu sňatku, a tedy i
sňatkům stejnopohlavním párům. Možnost civilního sňatku, by tak nejen umožnila
sňatek sexuálním menšinám, ale zároveň by zamezila nátlaku na uznávání
stejnopohlavních sňatků, který je v současnosti vyvíjen na náboženské instituce –
byly by tak tedy ochráněny práva jak sexuálních menšin, a zároveň by nebyla
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porušována halacha a principy judaismu.73
Značné pozornosti se dostalo zvláště několikastupňovému plánu Zehutu, na
vyřešení otázky Západního břehu. Jako první krok by dle strany měly být zrušeny
mírové dohody z Osla, které v devadesátých letech daly vzniknout Palestinské
autonomii. Teroristům nacházející se na tomto území by byla dána možnost se bez
jakéhokoliv konfliktu, stáhnout – precedens k tomu by mělo být stažení jednotek
PLO z Libanonu v roce 1982 (program však nespecifikuje co všechno si pod
pojmem terorista vyložit). Izraelské obranné síly poté obnoví kontrolu na celým
regionem, a kromě armády, izraelské policie a autorizovaných civilistů, nebude
umožněno nikomu disponovat palnými zbraněmi. Nežidovské obyvatelstvo
regionu bude mít následně na výběr ze třech možností. Za prvé, pokud nebudou
mít zájem v regionu, plně ovládaným Izraelem dále pobývat, Stát Izrael pomůže
dosavadním residentům prodat svůj pozemek a emigrovat do libovolné země. Ti,
kteří se rozhodnout zůstat budou moci buď získat status permanentního rezidenta,
který by chránil jejich majetková a lidská práva (jako příklad jsou uváděni obyvatelé
například Portorika), případně ti, kteří by se chtěli stát plnoprávnými občany
s volebními právy, by tuto možnost měli po splněni dlouhého a důkladného
procesu – stejně jako třeba v současnosti Drúzové by se museli stát občany se
všemi povinnostmi co k občanství patří, tedy i s povinnou službou v Izraelských
obranných silách.74

Zehut by také zrušil status quo týkající se situace Chrámové hory, kterou má pod
svojí autoritou Jeruzálémský Islámský Waqf, jehož autoritu se Izrael rozhodl v roce
1967 po získání východní části Jeruzaléma zachovat. Kontrola Waqfu, zakazující
zde židovskou modlitbu, by měla být rušena, a správcovství Chrámové Hory by se
mělo přesunout pod autoritu Nejvyššího Rabinátu, a bezpečnost by měla zajišťovat
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izraelská policie, jejiž stanoviště by se měla nacházet přímo v areálu Chrámové
hory, ne na jeho okrajích jako je tomu doposud. Přístup na Chrámovou horu by
neměl být nadále nijak regulován, a Židům by mělo být umožněno se modlit na
místech, na kterých to umožňuje halacha. Veškerá restrikce ohledně
archeologického výzkumu by byly zrušeny, a přímo v areálu by měla být vystavěna
židovská synagoga. 75

4.1.3 Zhodnocení
Zehut se jako strana vymyká zaběhlému paradigmatu o krajně pravicovém
náboženském sionismu, přestože klade důraz na halachu a náboženskou tradici,
tak některé jeho libertariánsky zaměřené politiky ohledně osobnostního statusu,
by znamenaly větší posun k běžné liberální demokracii, než je tomu doposud.
Svým důrazem na podřízení státních institucí jednomu náboženství, nutnosti
obyvatelstva bez ohledu na jeho přesvědčení sloužit v armádě, a nemožnosti být
občanem s plnými právy těm kdo by se tomuto principu odmítal podřídit, lze
sledovat tendenci odmítající pluralismus považovaných Backesem za jednu
z podmínek ústavní demokracie. Bez ohledu na deklarovanou dobrovolnost
v rozhodování palestinských Arabů, ohledně jejich setrvání v novém jednotném
státě, může používaná rétorika Zehutu, zavánět nuceným vystěhováváním, které
je přímo v rozporu s mezinárodním právem. Lidé, kteří by se rozhodli zůstat a
odmítli vládní doktrínu a nechtěli sloužit v armádě, například z etických nebo
náboženských důvodů, by se ztrátou volebního práva stali občany druhé kategorie.
Tyto kroky lze považovat za přímou odporu principům ústavní demokracie, stejně
tak jako narušování listiny práv a svobod.
Přestože současná situace na Chrámové hoře pod kontrolou Waqfu, je v rozporu
s principy náboženské svobody, deklarovaný plán Zehutu, lze považovat za značně
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provokativní, a v současné situaci, kdy zavedení sebemenších bezpečnostních
opatření v přístupu na Chrámovou Horu, rozpoutá velké nepokoje, lze
předpokládat, že zavedení jen některých z deklarovaných kroků, by vedlo ke
značnému odporu muslimského obyvatelstva a potencionálním násilnostem.
Přestože strana v principu nijak explicitně nepopírá demokratické principy, její
deklarované podřizování státních institucí náboženství, argumentace ohledně
Západního břehu teologickými principy namísto například bezpečnostních, lze
považovat za známky náboženského fundamentalismu.
Strana tedy přestože se pohybuje v demokratickém rámci, vykazuje některé
problematické prvky tíhnoucí k extremismu. Některé části její programu pak ač ne
explicitně extrémistické, by v reálné aplikaci, měli značný potencionál stát se
politikami přímo porušující lidská práva.

4.2. Sjednocená pravice
Sjednocená pravice je koalice náboženských sionistických stran tvořená ze stran
Bayit Yehudi (Židovský domov), Tkuma (Znovuzrození), a Otzma Yehudit (Židovská
síla). Kandidátka v takovéto podobě byla vytvořena před volbami do 21. Knessetu,
na popud premiéra Bejamina Netanyhaua, který se obával z možného oslabení
dosavadního nábožensko sionistického bloku, po odchodu populárního předsedy
Naftaliho Benneta a místopředsedkyně Aylet Shaked z Židovského domova, kteří
se rozhodli společně založit novou stranu Nová Pravice. Přijetí Otzmy Yehudit na
kandidátní listinu, vyvolalo značnou kontroverzi, nejen v Izraeli ale i ve světě.

4.2.1 Historie
Kořeny všech ortodoxních sionistických stran sahají do období britského mandátu
a učení tehdejšího vrchního aškenázského rabína v Britském mandátu, Avrahama
Jicchaka Kooka. Kook se postavil proti většině ortodoxních duchovních autorit
34

tehdejší doby, které spatřovaly v ateistickém sionismu, projev rouhačství. Podle
Kooka však sionisté, přicházející do Palestiny, přestože nepřátelští k židovské
náboženské tradici, a poháněni čistě sekulárními motivy, mohou nevědomky být
naplňovateli Boží vůle. „Náboženský judaismus by tedy měl mít dva úkoly:
neodporovat ateistickému sionismu, ale odhalovat jeho pravé jádro, a podobně je
třeba vzdělávat zbožné Židy, aby dokázali rozpoznat v sionismu skryté světlo.
Sionisté by neměli být zatracování, ale přitahováni blíže k tradičnímu judaismu“.76
Nositelem náboženského sionismu byly v prvních izraelských vládách strany
Mizrachi a její dělnická odnož Hapoel Mizrahi, ty v prvních volbách kandidovaly na
společné kandidátce s ultraortodoxními stranami, která ale z teologických důvodů
a rozdílného přístupu ke světskému státu, nebyla v dalších volbách obnovena. Ve
třetích volbách se obě nábožensko-sionistické strany spojily do Národní
náboženské fronty, která se v roce 1956 oficiálně stala Národní náboženskou
stranou (Mafdal)77. Současnou podobu a zaměření získal náboženský sionismu
v sedmdesátých letech, příčiny byly dvě – šestidenní válka, a nástup první
pravicová vláda. Vítězství z roku 1967 rozšířilo Izrael o Pásmo Gazy, Sinajský
poloostrov, Golanské výšiny, Západní břeh a východní část Jeruzaléma. Izraelští
osadníci stěhující se na tyto území, představovali nový elektorát na který, se
Mafdal mohla zaměřit, určité mesianistické nadšení z vítězství navíc celé osadnické
politice dodalo náboženský podtext, který se na dlouho dobu stal důležitou
motivací pro velkou část osadníků. Osadnické hnutí se tak stalo neodmyslitelnou
součástí politického náboženského sionismu. „Spoluprací s vládou Menachema
Begina se pak zcela otevřeně strana identifikovala s nacionalistickou pravicí a
posílila konfliktní linii levice – pravice o náboženské prvky“78. Mafdal se v dalších
dekádách stal nutným koaličním partnerem pro pravicové i levicové vlády, od doby
svého vzniku až do roku 1992 byl součástí každé vlády. Vzhledem k jejímu
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koaličnímu potenciálu, se právě díky činnosti Mafdalu, podařilo do izraelských
institucí dostat a udržet řadu náboženských principů. Mezi největší úspěchy
Mafdalu v této oblasti patřilo ustanovení institutu Nejvyššího rabinátu v roce
1953, a ustanovení Ministerstva pro náboženské záležitosti v roce 194879, které
Mafdal (před rokem 1956 Mizrachi a Hapoel Mizrachi) s letmými přestávkami,
ovládal nepřetržitě až do 90.let80.
Pozice Mafdalu se začala oslabovat během osmdesátých let, úpadek pak
pokračoval a byl urychlen odlišnými pohledy náboženských sionistů na mírový
proces, jehož důsledkem bylo štěpení strany. Tři hlavní důvody tohoto úpadku byly
– vznik ultraortodoxní sefardské strany Šas, která způsobila odliv sefardského
religiózního elektorátu, odliv osadnického voličstva, jenž se cítilo zrazeno
podporou vlády Benjamina Netanyahua, která v roce 1998 podstoupila Palestinské
samosprávě pod plnou kontrolu 13 % území na Západním Břehu, a odchodem
umírněných voličů, kteří se rozhodli podporovat stranu Mejmad prosazující větší
porozumění mezi religiózní a sekulární populací, stejně tak jako více kompromisní
přistup vůči Palestinské samosrpávě81. Strany, které se z Mafdalu odštěpily, na
protest proti Netanyahuovým, a později Šaronovým krokům v rámci mírového
procesu, vytvořily společnou kandidátní listinu Národní unii tvořenou stranami
Tkuma, Moledet a Herut, ta v roce 1999 získala v Knessetu čtyři křesla, v roce 2003
s podporou sekulárního Yisrael Beitenu 7 křesel. V roce 2006 se ke kandidátce
Národní Unie přidala i samotná Mafdal, a došlo tak k symbolickému opětovnému
spojení nábožensko-sionistického tábora – tato kandidátka získala 9 křesel. V roce
2008 bylo rozhodnuto o splynutí jednotlivých stran Národní Unie, v ucelenou
nábožensko-sionistickou stranu. Většina stran Národní Unie tak zanikla a vznikla
nová strana Židovský domov. Na odpor se postavili pouze některé menší strany
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nesouhlasící s výrazně religiózním zaměřením nového uskupení82, a někteří
členové Tkumy, která tak dále fungovala jako samostatná formace, nicméně ve
volbách od roku 2013 kandidující na společné kandidátce s Židovským domovem.
Vedoucí postavení v nově vzniklé straně, získali bývalý členové Mafdalu, umístění
téměř na všech předpokládaných zvolitelných místech. Na protest proti tomuto
vývoji stranu opustila většina bývalých členů Moledetu, brzy následovala i Tkuma,
a z velkých nábožensko-sionistických subjektů, tak v Židovském domově zůstala
pouze Mafdal83. Strany, které se postavily proti Židovskému domovu, utvořily
znovu kandidátní listinu Národní unie, která ve volbách v roce 2009 ziskem čtyř
křesel, těsně porazila Židovský domov, který získal křesla tři. Před volbami v roce
2013 se však Národní unie opět rozpadla, Moledet a Tkuma se navrátily do
Židovského domova, a zbylé menší strany utvořily hnutí Otzma Yehudit.
Znovusjednocený Židovský domov pod novým vedením charismatického IT
inženýra Nafftaliho Benneta, získal ve volbách do devatenáctého Knessetu,
345 985 hlasů, zajišťující straně 12 křesel, zatímco Otzma Yehudit se ziskem 66 775
hlasů nepřekonala hranici nutnou pro vstup do Knessetu. Ve volbách v roce 2015
zaznamenal Židovský domov propad na 283. 910 hlasů a osm křesel, Otzma
Yehudit kandidující společně se sefardskou ultraortodoxní stranou Yachad se
ziskem 125 158 hlasů opět do Knessetu nedostala.
Zvrat ve stavu rozdělení nábožensko-sionistického tábora nastal v roce 2019
rozhodnutím dvou nejvýraznějších tváří Židovského domova, předsedy Nafftaliho
Benneta a místopředsedkyně Aylet Shaked, stranu opustit a založit nový subjekt
Nová Pravice, která by mohla oslovit kromě výhradně religiózního elektorátu
Židovského domova, také sekulární voliče. Nové rozštěpení ortodoxně
národnostního tábora vzbuzovalo obavy v Bejaminovi Netanyahuovi, který se
obával že jednotlivé kandidátky, by nemuseli překonat hranici nutnou pro vstup
do Knessetu, ve výsledku tak oslabit celkovou pozici jeho stávající pravicovo82
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náboženské koalice, a zbavit ho ve výsledku vlády. Netanyahu, z pozice předsedy
Likudu, naléhal na Židovský domov a Tkumu, aby utvořily společnou kandidátku
s Otzmou Yehudit. Jako incentivu za tento krok pak těmto stranám přislíbil dvě
ministerská křesla pokud to bude on kdo bude sestavovat vládu84. Neokahanistická
Otzma Yehudit, vnímaná nejen v zahraničí, ale i v samotném Izraeli v negativním
světle, tak byla po složitých jednáních skutečně přijata na nově vytvořenou
kandidátku s názvem Sjednocená pravice. Tento krok vzbudil značné kontroverze
ohledně, faktické legitimizace této extrémistické strany izraelským premiérem.
Politicky se však tento krok pravicově-náboženskému a Benjaminu Netanyahuvi
samotnému vyplatil. Nová pravice Naftaliho Benneta se o pouhých pár tisíc hlasů
do Knessetu nedostala, a Sjednocená pravice získala se ziskem 159 468 hlasů pět
křesel. Právě těchto pět křesel zajistilo většinu v Knessetu umožňující pokračování
pravicovo-náboženské koalice Netanyahua. Přestože není známo, kolik přesně
Otzma Yehudit sjednocené kandidátce přinesla hlasů, při pohledu na výsledek
společné kandidátky Yachadu a Otzmy Yehudit z roku 2015, činící 125 158 hlasů, a
výsledku Šasu, mířící na podobný elekotrát jako Yachad, který činil v roce 2015
241 613 hlasů, a v roce 2019 258 275 hlasů (tedy nezdá se že by se podstatná část
hlasů pro kandidátku Yachad-Otzma přelila k Šasu), lze předpokládat že na
společnou kandidátku Otzmy a v roce 2019 již nekandidujícího Yachadu, volili lidé
v roce 2015 převážně kvůli Otzmě Yehdudit, a tedy zajistila rozhodující počet hlasů
pro kandidátku sjednocené pravice v roce 2019,

potřebných na dosáhnutí

minimální hranici 141 058 hlasů nutných pro vstup do Knessetu. Na kandidátní
listině Sjednocené pravice byl nejvýše postavený člen Otzmy Yehudit, Itamar Ben
Gvir až na sedmém místě, a nedosáhl tak ve volbách samotných. V izraelském
systému, je nicméně možné využít takzvaného norského pravidla, které umožňuje
členům vlády, přepustit svůj poslanecký mandát členovi kandidátky na dalším
místě. Předseda Židovského domova, Rafi Peretz, po volbách potvrdil, že tohoto
zákona bude využito, a po očekáváném jmenování dvou ministrů za Sjednocenou
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pravici, Itamaru Ben Gvirovi bude umožněno získat poslanecké křeslo.

4.2.2 Platforma sjednocené pravice
Program Sjednocené pravice, je vzhledem ke značné odlišnosti stran na ní
kandidujících potřeba rozdělit na dvě části, představující odlišný přístup
k náboženskému sionismu. Zatímco Židovský domov a Tkuma, mají společnou
platformu, a jejich zaměření a rétorika se prakticky odlišuje pouze osobami, je
prezentující, Otzma Yehudit před volbami vystupovala samostatně a její program
a ideologie jsou značně odlišné. Oba dva proudy na kandidátce obsažené nicméně
oslovují stejného voliče – ortodoxní a tradicionalistické Židy, podporující izraelskou
přítomnost na Západním břehu, a její další rozšiřování. Na rozdíl od Zehutu
kandidátka míří čistě na religiózního voliče, a poslední zbytky sekulárního
elektorátu, pro které byla zajímává bývalá ateistická místopředsedkyně Aylet
Shaked, volil v posledních volbách spíše Novou Pravici.

4.2.2.1 Židovský domov/Tkuma
Platforma Židovského domova se svými slovy opírá o Boží vůli a Tóru, která je
ústřední národní hodnotu a stěžejní kámen Židovské existence. Stát Izrael vnímá
jako spasení po dvou tisících letech exilu, a místo pro život pro všechny Židy světa.,
Židovská principy státu musí být posilován, zároveň však musí být stát vystavěn na
demokratickém principům a ochraňovat občanská práva menšin, mezi nimi i
menšinu Arabskou85. Relevanci tohoto programového principu, jak již bylo
zmíněno v předešlých kapitolách dokázali představitelé Židovského domova
například v roce 2018, kdy se připojili ke kritice Národního Zákona, a vyžadovali
jeho úpravu, tak aby zmiňoval menšiny, které svůj osud spojili se státem Izrael.
V rámci teologických hodnot je zajímavé zejména označení povinné vojenské
služby za micvu (doslova Boží přikázání). Tímto explicitním stanoviskem, se jasně
staví proti výjimkám z povinné vojenské služby pro ultraortodoxní studenty ješiv,
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a namísto bezpečnostní, solidární, a občanského rozměru, přidává rozměr
náboženský, kdy jsou studenti ješiv označeni defacto, za odporovatele Boží vůle86.
Odpor vůči výjimce pro ultraortodoxní studenty, vedl Židovský domov k připojení
se k výrazně sekulární straně Yesh Atid v nátlaku na Benjamina Netanyahua, aby
nepřizval do 33. vlády, žádnou ultraortodoxní stranu87. Strany, jejichž program se
jinak značně rozchází byly v tomto snažení úspěšné, a 33. vláda se tak stala druhou
vládou bez účast ultraortodoxní strany za posledních 29 let88.
Židovský domov dále prosazuje posílení role Nejvyššího rabinátu, důraz vyučování
židovských dějin ve školách což zahrnuje jak dějiny moderního sionismu, tak
například dějiny antického Izraele a biblické příběhy. Důraz je také kladen na
omezení ilegální imigrace z Afriky, explicitně jsou jmenování Súdánci a Eritrejci,
kteří jsou označování za infiltrátory, řešením tohoto problému by mělo být přísný
zákaz zaměstnávání těchto ilegálních migrantů.
V otázce mírového procesu, prosazuje Židovský domov striktně jednostátní řešení,
a odmítá vznik samostatného Palestinského státu. Izrael by podle strany měl plně
anektován některé oblasti s převážně židovským obyvatelstvem (oblast C),
nicméně strana nemá dlouhodobý plán jaký vztah by měl stát zaujmout, ke zbytku
území a jaký by byl status Palestinců, zde žijících, neodmítá, ale nějakou omezenou
formu samosprávy, poslanec Židovského domova Zevulun Kalfa v minulosti
prosazoval myšlenku podle které, by pak měli Palestinští obyvatelé okamžitě získat
veškerá občanská práva, včetně možnosti hlasovat do Knessetu, aby byl zachován
princip demokratického státu89. V Palestinské otázce, se pak členové Tkumy,
dlouhodobě zastávají tvrdší postoj, než je většinová platforma. Současný vůdce
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Tkumy Bezalel Smotrich, po zavraždění dvou izraelských vojáků palestinským
teroristou, například vyzýval osadníky v citově zabarveném tweetu, k zablokování
silnic veškerým arabským vozidlům na silnici 60, se slovy „naše životy jsou
důležitější než kvalita jejich života“90.

V roce 2016 Smotrich zase vyvolal

kontroverzi, když se se vyjádřil několika tweetem o projednávané segregaci
židovských a arabských žen v porodnicích, tak že jeho manželka by po porodu
raději odpočívala, než měla haflu (hlasitou oslavu po porodu) jako Arabové. Po
kritice tohoto tweetu přidal další ještě kontroverznější – „Je přirozené že moje
žena nechce ležet vedle ženy, která právě porodila dítě, které by za dvacet let
mohlo chtít zavraždit to její“ a „Arabové jsou moji nepřátelé, a proto si neužívám
byt vedle nich“. Tato vyjádření byla odsouzena napříč politickým spektrem,
předseda Židovského domova Naftali Bennet, je označil jako rasistická, a citoval
Mišnu, podle které je každý člověk vytvořen k obrazu Božímu, což platí pro
každého člověka Žida či Araba91. Kromě těchto případů má Smotrich za sebou,
vyjádření vyžadující tvrdší postup proti palestinským dětem házející kamení na
izraelské vojáky - „zastřelil bych ho, uvěznil nebo vyhnal“92, nebo homofobních
výroků adresovaných směrem k pochodu Gay Pride, na kterém bylo několik
účastníků pobodáno, opět jako v předchozím případě jeho výroky mírnil předseda
Židovského domova Naftali Bennet, který měl mít projev na demonstraci tyto
útoky odsuzující, ten byl, ale po odporu některých účastníků zrušen93. O současné
pozici Tkumy do určité míry vypovídá fakt že dlouholetého umírněnějšího
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předsedu Uriho Ariela, vystřídal na pozici předsedy radikálnější Smotrich výrazným
rozdílem 42 hlasů delegátů94.

4.2.2.2 Otzma Yehudit
Otzmu Yehudit, lze považovat za ideologického nástupce extrémistických stran
Kach a Kahane Caj, které působily v Izraeli mezi 70. a 90. lety. Kach byl založen
rabínem Meirem Kahanem v roce 1971 jako izraelská odnož, amerického hnutí
Židovská obraná liga. Meir Kahane prosazoval myšlenky etnicky čistého Izraele,
vystavěného na čistě teokratických principech. Explicitně odmítal demokracii jako
takovou, kterou nepovažoval za kompatibilní s judaismem. Navrhoval finanční
incentivu, která by byla vyplacena Arabům ochotným z Izraele emigrovat, pokud
by ji nepřijali byly by k emigraci donuceni, a prosazoval takzvaný princip Teror
Neged Teror – Teror za teror, tedy židovský terorismus jako odpověď na
terorismus Arabů95. Jeho myšlenky našly v Izraeli dostatečnou odezvu, na to, aby
jeho strana získala v roce 1984 jedno křeslo v Knessetu. Kachu však nebyla další
kandidatura umožněna přijetím, zvláštního zákona přezdívaný Lex Kahane,
zabraňující stranám s rasistickým podtextem kandidovat do izraelského Knessetu,
sám Meir Kahane byl v roce 1990 zavražděn arabským radikálem96. Kach a
následnická strana Kahane Caj však pokračovaly v existenci až do roku 1994, kdy
byly obě strany zakázány po takzvaném Hebronském masakru, kdy stoupence
Kachu Baruch Goldstein zavraždil v Svatyně patriarchů 29 modlících se muslimů97.
Přestože Otzma Yehudit se v současnosti distancuje od rasistických principů, a
nepopírá explicitně ani demokratické principy co se rozhodovacího procesu týká,
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tak jako je popírál Kahane, všichni její čelní představitelé, v nějaké formě na
Kahaneho dnes již ilegální organizaci byly napojeni.
Současný vůdce Otzmy Yehudit Michael ben Ari, byl sám členem Kachu, k jehož
ideologii se otevřeně stále hlásí. Vzhledem k jeho rasistickým výrokům, mu
Nejvyšší soud zakázal kandidovat v parlamentních volbách v roce 201998. Další
významná osobnost Otzmy Yehudit Baruch Marzel, byl členem Kachu a po smrti
Meira Kahaneho ho po několik let vedl, v dobách, kdy byl Kach v Knessetu, působil
jako Kahaneho sekretář, a mluvčí strany. Marzel měl několikrát problémy se
zákonem, které vyústily v jeho uvěznění, podporuje transfer osob, které vystupují
proti Židovskému státu – na rozdíl od Kahaneho, však tím nemyslí výhradně Araby,
kteří pokud se rozhodnou přijmout ideu Židovského státu, tak jako například
Drúzové, mají právo ve státě zůstat99. Známý je také organizací demonstrací na
odpor vůči pochodům Gay Pride, provokativními akcemi v Arabských městech na
Západním břehu, a potyčkami s arabskými aktivisty. Stejně jako Ben Ari se
otevřeně hlásí k odkazu Meira Kahaneho. Právník Itamar Ben Gvir, který po využití
norského práva, pravděpodobně zasedne v Knessetu, je jediným z hlavních tváří
Otzmy, který nepůsobil v Kachu za života rabína Kahaneho, radikalizoval se až
v reakci na arabský terorismus během první intifády. Právo se rozhodl studovat,
když mu bylo soudci doporučeno, aby se dal na dráhu právníka a mohl se
obhajovat sám, - do dnešního dne byl ve 46 z 53 případů zproštěn obžaloby. Své
právnické zkušenosti dále využívá k obraně u soudu židovských radikálů. Známým
se stal svým televizním vystoupením, kde ukázal v přímém přenosu značku
automobilového vozu tehdejšího a později zavražděného premiéra Jicchaka
Rabina se slovy „dostali jsme se k jeho autu, dostaneme i jeho“, netají se také tím,
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že má ve své pracovně portrét dříve zmíněného teroristy Barucha Goldsteina100.

4.2.3 Zhodnocení
Jak bylo ukázáno kandidátka Sjednocené pravice, obsahuje několik stran
s poměrně odlišným přístupem k náboženskému sionismu. Židovský domov je
stranou, která má demokratické principy a ochranu menšin, zakotvenou přímo
v základních principech strany. Princip který, jeho vedení několikrát potvrdilo
odporem vůči rasistickým výrokům, či útokům na sexuální menšiny Strana ve svých
řadách také toleruje značnou pluralitu názorů odlišných od postoje vedení strany,
i co se týče třeba i postoje ke stejnopohlavnímu manželství, což se může u strany
vycházející z principů ortodoxního judaismu jevit jako poněkud překvapující101.
Strana také nijak nezpochybňuje podobu současného izraelského systému. Za
poněkud složitější případ lze však považovat, stranu Tkuma, která přestože sdílí
politickou platformu Židovského domova, slovní či písemná vyjádření jejího
nového vedené, jsou často explicitně rasistická, homofobní, případně podněcující
násilí.
Otzma Yehudit se pak otevřeně hlásí ke kahanismu a straně Kach, která byla
v devadesátých letech zakázána a označena za teroristickou organizaci nejen
Izraelským nejvyšším soudem, ale i vládou Spojených států amerických102, která
Kach označuje za teroristickou organizaci i v současnosti, přes jeho momentální
neaktivitu103. Strana přestože technicky vzato neporušuje lidská práva, pokud na
rozdíl od Kachu právo na občanství hodnotí podle loajality ke státu, a ne podle
100
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rasového klíče, tak hlášením se k ideologii kahanismu, odporuje demokratickým
principům. Samotný fakt, že hlavní tři představitele Otzmy Yehudit, byly
v minulosti členy mezinárodně uznávané teroristické organizace, k jejíž ideologii
se do současnosti hlásí, stejně tak jako několikrát relativizovali teroristické útoky,
spáchané stoupenci nebo členy Kachu, stranu činí automaticky extrémistickou.
Přestože jak bylo uvedeno jsou strany na kandidátce Sjednocené pravice, v otázce
míry extrémnosti jejich postojů, značně odlišné. Je v situaci, kdy jedna strana na ní
splňuje definici extrémismu, a zbylé strany ji umožní fungování v Knessetu pomocí
norského zákona, zapotřebí celou kandidátku považovat za extrémistickou,
přestože přinejmenším největší strana na ní není.

4.3 Šas
Sdružení Sefardů věrných Tóře, známé spíše pod akronymem Šas, představuje
jedno ze dvou ultraortodoxních uskupení fungující v současném Knessetu. Zatímco
Sjednocený judaismus Tóry složený momentálně ze stran Agudat Yisrael a Degel
Hatora, zastupoval ultraortodoxní část obyvatelstva od vzniku státu Izrael, a je
momentálně nejstarší kontinuálně fungující stranou v Izraeli, Šas vznikl až
v osmdesátých letech v reakci na zvyšující se počet Sefardského obyvatelstva,
které nemělo vlastní politickou platformu náboženského zaměření. Podpora
ultraortodoxních stran obecně je oproti jiným izraelským stranám velice stabilní, a
jejich moc a vliv se bude se bude s předpokládaným zvyšováním ultraortodoxní
části populace nadále stupňovat. V posledních parlamentních volbách se na počet
hlasů umístil Šas na třetím místě, a očekává se jeho další pokračování v pravicovonáboženské koalici.

4.3.1 Historie
Vznik státu Izraele v roce 1948, způsobil vyhnání židovského obyvatelstva z většiny
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arabských a muslimských zemí, kde do té doby v relativním míru žily po stovky let.
Tito Židé – Sefardové, na rozdíl od svých Evropských protějšků, byly zvyklý na
diametrálně odlišnou kulturu, než tu kterou představoval nově vznikající stát pod
sekulárním establishmentem aškenázského původu. Sionismus jako takový vznikl
jako reakce na Evropský antisemitismus, který nebyl v zemích odkud pochází
Sefardové tolik rozšířen. Snaha zapadnou mezi většinovou společnost vedla
aškenázské obyvatelstvo, k opouštění náboženské tradice, a asimilaci mezi
většinovou evropskou společnost. Antisemitismus nicméně přes tento fakt
přetrvával, typickou úkázkou jsou němečtí Židé, kteří patřili mezi nejvíce
asimilované židovstvo světa, a přes to byly z německé společnosti v meziválečném
období vyloučeni, a vystaveni hrůzám holocaustu. Reakcí na antisemitské útoky
v Evropě byl tedy vznik sionismu, který vzhledem k původu jeho zakladatelů, byl
sekulární až antináboženský. Sefardší Židé, kteří v muslimském prostředí nezažili
osvícenství, národní hnutí, ani tak výrazný antisemitismus, a emancipaci, byly tak
náboženským tradicím mnohem blíže. Animositu prvotních vlád vůči Sefardům, a
jejich vnímání jako „zaostalých blízkovýchodních bratrů“ lze ilustrovat na
odmítnutí Bena Guriona, na výzvy, aby v rámci národního zájmu jmenoval alespoň
jednoho Sefarda slovy „Izrael se nikdy nestane levantským státem“104 či tvrdšími
slovy labouristického kandidáta Mordechaja Gura „poslali jsme do prde*e Araby a
teď pošleme do prde*e i vás“105. Vyšší religiozita Sefardského obyvatelstva, mimo
jiné vedla k vyšší porodnosti, mezi touto částí obyvatelstva, a ve výsledku tak
k horší ekonomické situaci, která propast nadále prohlubovala.
Rozdíly v roce 1984 dosáhly takové významnosti, že Nejvyšší sefardský rabín
Ovadia Yosef dospěl k závěru, že sefardská náboženská komunita, by neměla být
nadále zastupována majoritně aškenázskými stranami okolo Agudy Yisrael, a
založil nový sefardský subjekt Šas. Strana od začátku necílila pouze na náboženské
ale i na etnické cítění sefardského obyvatelstva, a na rozdíl od aškenázských

104

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 82
105

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Vyd. 3., rozš. Brno: Společnost pro odbornou
literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-39-8, s. 84

46

ultraortodoxních stran cílila svůj program i na tradicionalistické, případně dokonce
sekulární obyvatelstvo. Toho bylo docíleno zaměřením na horší ekonomickou
situaci sefardského elektorátu, a prosazováním sociálně orientovaného programu.
Díky cílení na širší elektorát, Šas získal ve volbách v roce 1984 čtyři křesla, stejný
počet jako získaly dvě zvlášť kandidující aškenázské ultraortodoxní formace106. Ve
volbách v roce 1988 a 1992 obsadil Šas v Knessetu šest křesel, v důsledku
narůstající Sefardské populace, pak v roce 1996 křesel 6107.
Nejúspěšnějšími volbami byly pro Šas volby v roce 1999, kdy získal 17 křesel, a stal
se tak třetí nejsilnější stranou, ohrožující dvě tradičně největší izraelské strany
(druhý Likud měl pouze o dvě křesla víc)108. Tento historický úspěch byl zapříčiněn
ojedinělou atmosférou v zemi způsobený vládní krizí, která přiživovala opět už
částečně zapomenutý sefardsko-aškenázský konflikt. Počátkem krize bylo v roce
1997 jmenování generální prokurátora Bar-Ona, u kterého vyšla brzy najevo jeho
nekompetence a byl nucen po pouhých dvou dnech odstoupit. Brzy vyšlo najevo,
že jeho jmenování inicioval předseda Šasu Arye Deri, kterému měl Bar-On na
oplátku pomoci zrušit trestní stíhání jeho osoby, v otázkách korupce. Jmenováním
Bar-Ona do funkce generálního prokurátora pak Arye Deri údajně podmiňoval
podporu vlády Benjamina Nenatyahua v hlasování ohledně stažení izraleské
armády z Hebronu. Po ukončení vyšetřování však státní zástupce obvinil pouze
Deriho, premiér Netanyahu i ministr spravedlnosti Hangebi, byli obvinění
zproštěni. Šas tohoto faktu využil, aby celou událost vykreslil jako rasově
podloženou, a důkaz přetrvávající diskriminace vůči Sefardům. Byly pořádány
masové demonstrace na podporu Deryho, složena píseň On je nevinen, a
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distribuovány kazety J´accuse odkazující na Dreyfusovu aféru109. Populistická
kampaň se vyplatila, a Šas se tak stal na počet křesel nejúspěšnější náboženskou
stranou, jak mezi subjekty ortodoxními, tak ultraortodoxními, v dějinách Izraele.
Po rekordním úspěchu ve volbách roku 1999, se výsledky Šasu vrátili na běžnou
hladinu a mezi roky 2003 a 2019 fluktuuje v rozmezí mezi šesti a dvanácti
poslanci110. Důvodem k poklesu volebních výsledků, není pouze absentující
vyhrocená nálada konce devadesátých let ohledně sefardsko-aškenázského
konfliktu týče, ale také opuštění od přímé volby premiéra, které Šas společně
s dalšími menšími stranami značně zvýhodňovalo.

4.3.2 Platforma Šasu
Směřování Šasu, jeho politický program, a kandidátky schvaluje Rada velkých
učenců Tory, tak jak je standardem u ultraortodoxních stran. Oproti podobným
aškenázským stranám je rada značně monolitická, a hlavní slovo v ní má její hlavní
rabín111 – v minulosti to byl zakladatel strany Ovadia Yosef, v současnosti tuto roli
zastává rabín Shalom Cohen, jehož vliv však již není zdaleka tak významný.
Ve své platformě se Šas hlásí k demokratickému uspořádání státu, které však musí
fungovat na principech Tóry. Strana také rozeznává pluralitu v rámci státu,
rovnost, a respekt mezi všemi skupinami lidí, bez ohledu na jejich náboženské
vyznání112. Tyto principy jsou u Šasu jasně vyjadřovány faktem, že na rozdíl od
jiných židovských nábožensky orientovaných stran, neoslovují pouze majoritní
obyvatelstvo, ale snaží se oslovit i arabský elektorát, pro který může být Šas
zajímavou alternativou, díky svým sociálním programům. Před velkým úspěchem
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ve volbách roku 1999, pořádal Šas například v arabských a drúzských vesnicích
oslavy při příležitost zakončení Ramadánu a následného Íd al-fitr. Přestože kromě
čistě arabských kandidátek, byl v roce 2019 nejčastější volbou mezi arabskými
voliči tradičně krajně levicový Meretz, u něhož téměř čtvrtina hlasů je od
arabského elektorátu, a nově Kahol Lavan, stojí za povšimnutí, že Šas je jedinou
židovskou náboženskou stranou, která měla u arabského elektorátu podporu,
fluktuující v různých regionech zhruba v rozmezí 1 až 5 % platných hlasů113.
Co se palestinské otázky týče, byly ultraortodoxní strany obecně vždy historicky
nakloněny mírovým procesům mnohem více než nábožensko-sionistické strany.
V dobách velkých mírových konferencí Šas nezaujímal jasné stanovisko,
s odůvodněním tvrdící že „vše je stejně v rukou Božích“, dle Talmudických
principů, podle kterých je nejvyšší hodnotou lidský život byla strana však přístupná
k teritoriálním ústupkům, pokud by dlouhodobě znamenaly mír, vznik Palestinské
autonomie strana podporovala, k otázce vzniku samostatného palestinského státu
se

ale

stavěla

rezervovaněji114.

V této

problematice

se

však

pozice

ultraortodoxních stran, obzvláště pak Šasu pomalu posouvá k pravici. Důvody
k tomuto vývoji jsou tři: vzhledem k dlouhodobé spolupráce těchto stran s pravicí,
a jejich de facto začlenění v pravicovo-náboženském bloku – fakt dobře ilustrovaný
předvolebními

billboardy

Šasu

vyobrazující

Arje

Deryho

s Benjaminem

Netanyahuem s nápísem „Bibi potřebuje silného Arjeho“115, se programy těchto
stran postupem času slaďuje s ostatními koaličními stranami, za druhé je to
neochota představitelů Palestinské samosprávy, k jakýmkoliv kompromisům, a
jejich jednostranné kroky u mezinárodních organizací, stejně tak jako pokračující
teroristické útoky palestinských radikálů. Třetí důvod je čistě pragmatického rázu,
v situaci, kdy je cena bydlení v centrálním Izraeli, příliš vysoká na to, aby si často
chudé ortodoxní rodiny mohly dovolit v něm žít, se v posledních letech v čím dál
113
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větších počtech stěhují do levnějšího regionu Judeje a Samaří, Šas je tedy nucen
chránit svůj elektorát, žijící na území nárokované potencionálním palestinským
státem, a jeho pozice se tak bude pravděpodobně čím dál více přibližovat
nábožensko-sionistickým stranám.
Strana Šas klade velký důraz na svůj sociální program, který jak už zmíněno
oslovuje i sekulární nebo dokonce arabské voliče. Velkou oblibu mezi méně
nábožensky založeným elektorátem mu taky přináší síť škol El Hamajaan
poskytující například bezplatnou dopravu a obědy116. Šas dále provozuje například
speciální organizace asistující obyvatelům mošavů, mládežnické a ženské hnutí,
nebo organizace distribuující lékařské vybavení chudým117. Vynahrazení štědrých
prostředků na podobné sociální programy Šasu jsou tradičně nutnou podmínkou
vyžadovanou po premiérech, usilující o získání podpory poslanců Šasu pro
sestavení vlády.
Další stěžejní sociální otázka v programu Šasu, je pak podpora výjimky z povinné
vojenské služby pro studenty ješiv. Tato problematika je dlouhodobě hlavním
tématem prezentovaným ultraortodoxními stranami obecně, a značně narušující
stabilnost pravicového bloku, ve kterém stojí na jednu stranu ultraortodoxní
strany, a na druhou stranu výrazně sekulární Yisrael Beitenu, pro který je odvod
studentů ješiv do armády stěžejním programovým bodem118. Neshody ohledně
zákona stanovující minimální počet studentů ješiv, kteří musí každý rok podstoupit
povinnou vojenskou službu, pokud mají dál dostávat finanční prostředky od státu,
byl jedním z hlavních důvodů vypsání termínu předčasných voleb, a další diskuse
o jeho podobě bude stěžejní při formování 35. vlády. V otázkách osobního statusu,
a náboženských institucí, strana prosazuje religiózní principy odmítající možnost
civilních sňatků, a podporující stávající ortodoxní monopol v otázkách uznávaných
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konverzí nebo kašrutu. Zastáncem halachy je pak strana také v otázkách
omezování dopravy či otevírací doby v sobotu, či náboženských svátcích.

4.3.3 Zhodnocení
Šas jako strana je postavena na velice konzervativních religiózních principech,
které projektuje do svých politik, a institucí, které ovládá. Přestože se podřizování
státních institucí náboženství rozchází se standartními demokratickými principy, je
třeba brát v potaz fakt, že určitá koheze náboženství a státu funguje v Izraeli, již od
jeho založení, a debata tak tedy probíhá pouze nad jeho mírou, a nejedná se o
výraznou revizi současného stavu. K demokratickým principů v otázkách
rozhodovacího procesu, stejně tak jako rovnosti lidí před zákonem, a ochrany práv
menšin se strana otevřeně hlásí ve svých základních tezích. Co se samotné otázky
vztahu k menšinám týče strana ve svých kampaních na rozdíl od jiných
náboženských stran oslovuje i národnostní menšiny, vyjádření nejznámější
autoritu Šasu Ovadii Yosefa si však často ve vztahu například k Arabům často
protiřečila, občas Araby nazýval jako nepřátele Izraele, a jindy u něj našli zastání119.
Kromě těchto výjimečných excesů a vyjadáření (které bychom v minulosti mohli
nalézt i u levicových stran), ale u strany nelze vypozorovat zaběhnutý trend
rasistického podtextu, tak jako je tomu u některých představitelů Otzmy Yehudit,
případně v posledních letech u Tkumy.
S přihlédnutím k Beckesem prezentovaným principů, lze však vysledovat určité
popření podmínek směřování k obecnému blahu, a prosazování zájmů celé šíře
společnosti, a ne pouze úzké skupiny obyvatel. Tyto principy jsou do určité míry
porušovány odmítáním solidárního principu, na kterém funguje Izraelská
společnost, a kde každý sdílí podíl na ochraně zbytku obyvatel, formou absolvování
povinné vojenské služby. Ultraortodoxní populaci tím, že nemá stejné povinnosti
jako zbytek populace (kromě Arabů), se tak dostává zvláštního postavení. Přestože
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Šas míří svým programem, na rozdíl třeba od Sjednoceného judaismu Tóry, i na
méně religiózní nebo dokonce nežidovskou část populace, může být tento přístup
viděn pouze jako symbolismus či pragmatické rozšiřování elektorátu. V Knessetu
je pak její hlavní misí obhajování zájmů úzké skupiny obyvatelstva, a ne celé široké
Izraelské společnosti. Přestože tímto principem narušuje ideu ústavně
demokratické strany, je třeba si uvědomit, že speciální postavení studentů ješiv
má právní precedens, v principech přijatých v rámci dohod o statusu quo Benem
Gurionem při založení státu, opět se tedy nejedná o významné vystupování proti
zaběhlým pravidlům izraelského establishmentu. Šas, tedy přestože splňuje,
některé principy Beckesem předložené, nelze považovat vzhledem k právním
normám izraelského establishmentu, a existujícímu propojení náboženství a státu,
za extrémistickou stranu.

Závěr
Jak bylo v práci ukázáno Izraelský demokratický systém má oproti demokraciím
v Evropských zemí spoustu specifik, kvůli kterým je zapotřebí ke stranám v něm
působícím, přistupovat částečně odlišnou optikou. Projekce náboženství do
izraelského systému, či jeho institucí, od samotného počátku státní existence,
znamená, že strany, které do demokratických principů, kombinují teokratické
prvky, neprosazují ideologii zpochybňující současnou podobu státu. Stejně je tomu
v případě přístupu jednotlivých stran k územím získaným po šestidenní válce.
Zatímco některé země prezentují izraelskou přítomnost na tomto území jako
okupaci, jiné jako například Spojené státy, některé regiony jako Golanské výšiny,
za legitimní součást Izraele uznávají, nebo jako v případě východní části
Jeruzaléma, k tomuto kroku postupně směřují. Co se osidlovací politiky Západního
břehu týká, lze podle některých výkladů argumentovat tím, že mezinárodní právo,
zakazuje státu, který nabyl území ve válečném konfliktu, pouze řízený transfer
vlastního obyvatelstva, na takto získané území, ale dobrovolný přesun vlastního
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obyvatelstva tento princip tak neporušuje. Důležitý je také fakt, že Palestinská
autonomie není okupovanou entitou, území na kterém aspiruje na vlastní stát,
Izrael dobyl na Egyptu a Jordánsku, které dnes na území nadále nárok nevztahují.
Přestože tedy lze chápat potencionální morální problém s osadnickou politikou,
nelze ji samotnou bez jejich případných doprovodných jevů chápat jako
extrémistický projev. Po vyloučení těchto kritérií však stále, jak práce ukázala, lze
najít strany v současném Izraeli fungující, mající některé extrémistické tendence,
či mohou být minimálně považovány z právního hlediska za ideologické nástupce
extrémistických skupin.
Ultraortodoxní a nábožensko-sionistické strany, mají v současnosti v Izraeli
značnou moc, a minimálně v případě ultraortodoxních stran bude i v dalších letech
pravděpodobně nemožné bez nich sestavit další vládu. Vzhledem k odmítavému
postoji

Palestinské

samosprávy

k jakýmkoliv

případným

teritoriálním

kompromisům pak nelze ani v dohledné době očekávat vznik nového státu na
území Západního břehu, a proto i vzhledem k vysoké ceně bydlení ve velkých
izraelských městech, lze očekávat nárůst populace žijící v regionu Judeje a Samaří,
a tím i nárůst potencionálního elektorátu pro nábožensko-sionistické strany,
tradičně tuto část populace reprezentující. Lze tedy očekávat že náboženský blok
bude nadále posilovat, a současné principy ve vztahu náboženství a státu zůstanou
nezměněny, případně nadále posílí.
Po využití norského práva zasedne v Knessetu pravděpodobně, zástupce krajně
pravicové Otzmy Yehudit. Bude záležet na podobě působení jejího poslance, zda
se strana skutečně zřekla rasistických principů, jak prezentoval Baruch Marzel, či
zda bude doopravdy ideologickým následníkem působení extrémisty Meira
Kahaneho, který v Knessetu před téměř čtyřiceti lety působil. Za předpokladů, že
poslanec této strany bude v praxi zastávat ideologii podobnou té kterou měl Kach,
případně pokud poslanci Tkumy, začnou zastávat postoje prezentované jejím
novým předsedou, hrozí že na půdě Knessetu, budou prezentovány (a tím svým
způsobem legitimizovány) extrémistické postoje rozporující současnou podobu
státu, případně projevy relativizující terorismu, nejen ze strany poslanců některých
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arabských stran, ale i ze strany židovských představitelů.
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Teze bakalářské práce
Zdůvodnění výběru práce
Izrael je zemí s velice specifickou politickou scénu, jenž odráží realitu Izraelské
společnosti, kterou protíná celá řada konfliktních linií, z nichž některé se v jiných
demokraciích vůbec nevyskytují. V severoatlantickém prostoru si nejčastější
všímáme tzv. židovsko-arabského konfliktu, což je z velké části způsobeno
atraktivitou tohoto tématu pro média. Pro Izraelské obyvatelstvo a podobu jak
politické scény, tak společnosti, je ale často mnohem důležitější spor mezi
nábožensky orientovanou a sekulární části obyvatelstva. Tato konfliktní linie bývá
v diskusích na Západě velice často opomíjena, i když má obrovský vliv jak na
podobu Izraelské demokracie, tak ve výsledku i na samotný konflikt s Palestinskou
stranou, kterému se mediálně dostává mnohem větší pozornosti. Vzhledem k
demografickému vývoji Izraelské populace se navíc dá očekávat, že tento konflikt
bude čím dál více sílit, a proto by se mu mělo dostávat větší pozornosti.
V poměrně krátké historii domácí politiky státu Izrael se objevilo několik hnutí a
politických stran, jenž by se dala klasifikovat jako extrémistická, které se snažili
cílit právě na náboženskou část obyvatelstva a někdy s pomocí dezinterpretace
náboženských textů chtěli dosáhnout změny Izraelského demokratického systému
směrem k teokracii (nutno podotknout že existovala k extrémismu tíhnoucí hnutí
jenž byly i čistě sekulárního až protináboženského charakteru). V současném
Knessetu je ve vládě hned několik stran, které zastupují zájmy ultraortodoxní či
ortodoxní části populace, vzhledem k přístupu některých těchto stran k
demokratickým institucím, sekulárnímu Izraelskému státu či například osadám na
Západním břehu se mohou tyto strany ze západního pohledu jevit jako
fundamentalistické či extremistické. Je potřeba si ale uvědomit místní realitu,
nenálepkovat místní strany evropskými meřítky a rozlišit strany dnešního
Izraelského mainstreamu od skutečně extrémistických stran, jenž v Izraeli v
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minulosti působili.

Předpokládaný cíl
Cílem tento práce je komparovat židovské strany působící v Izraelském dvacátém
Knessetu, které jsou někdy označovány jako extremistické či fundamentalistické (
Bayit Yehudi, Shas, Sjednocený Judaismus Tóry) se stranami které v Izraeli
působili v minulosti, a byly v některých případech označeny za extrémistické či
dokonce zakázány Izraelskými soudy ( Kach, Techija, Comet atd.),najít mezi nimi
jak podobnosti tak rozdíly, které tyto strany diferencují od jejich extremistických
historických předchůdců. Primární zaměření bude na Bayit Yehudi který je dnes
hlavním zastáncem Izraelců žijícím na Západním Břehu.

Metodologie práce
Práce bude obsahovat deskriptivní část přibližující jednotlivé strany a jejich
ideologické ukotvení. Zbytek práce potom bude komparativní studií, využívající
hlavně hloubkové a diskurzivní analýzy, ve které blíže porovnám stranické
programy, projevy i podporu konkrétních zákonů současných stran s
extrémistickými stranami či hnutími minulosti.

Základní charakteristika tématu
Vztah náboženství a státu v Izraeli je jedním z nejpalčivějších témat v místní
společnosti už od založení státu. Tento vztah nebyl nikdy vyřešen a od roku 1948
je udržován status quo, který dává ortodoxním institucím poměrně velké pravomoci
(ve srovnání s jinými demokraciemi) ale zároveň zachovává principy liberální
demokracie. Dochází tak ke stavu, kdy je velká část populace z obou stran spektra
se stávajícím stavem nespokojena a ráda by viděla naprostou odluku náboženství a
státu či naopak posun ke státu jenž by fungoval na principech halachy.
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V prvních dvou dekádách existence státu se nábožensko-sekulární spor až na menší
proudy překrýval se sionismem a náboženským anti-sionismem. Tato skutečnost se
změnila po šestidenní válce, kdy část ortodoxní populace brala vítěznou válku jako
znamení a začali se objevovat mesianistické tendence.

Zvýšil se tak vliv

náboženského sionismu, jenž se nestavěl odmítavě k sekulárnímu státu, ale vnímal
ho jako mezistupeň, který předchází státu halachickému. Tato změna způsobila
vznik řady stran a hnutí která propagovala osidlování nově nabytých území což bylo
zaštiťováno jak náboženskými, tak v některých případech čistě bezpečnostními
argumenty. Některá hnutí navrhovala extrémní řešení jako například vizi čistě
židovského státu bez jiných menšin, a někdy byly spojeny s různými extremisty
stojícími za útoky na Araby či přípravou teroristických útoků. Ačkoliv v novém
tisíciletí tyto extremistické tendence postupně mizí byly podle některých názorů
programy a názory těchto stran převzaty do mainstreamové diskursu některých
pravicových stran.

Předpokládaná struktura práce
V práci nejdříve definuji základní znaky extremismu tak jako ho chápeme v
západních liberálních demokraciích a nastíním historické pozadí náboženskosekulárního sporu v Izraeli. Dále provedu kategorizaci stran, jenž působí nebo
působili v Izraeli a krátce je představím. Z těchto stran se potom blíže zaměřím na
strany nábožensky sionistického proudu a provedu komparaci současných stran s
minulými (jejich programy, rétoriku apod.) jenž lze považovat za extremistické.
Podle výsledků tohoto srovnání vyvedu závěr, zda dnešní pravicové strany působící
v Knessetu lze považovat za extremistické či nikoliv.
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