
 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení k námořnímu incidentu u Gazy 

Každý odpovědný stát má povinnost chránit své občany. Je jen logické a v souladu s mezinárodním 

právem, že Izrael (a také Egypt) uvalil embargo na dovoz zbraní do pásma Gazy v situaci, kdy tam 

vládne teroristický režim, který se netají svým úmyslem použít zbraně proti civilnímu obyvatelstvu 

sousedních států.  

Při bližším zkoumání je zřejmé, že flotila lodí, která se snažila prolomit tuto blokádu Gazy, nebyla 

vedena humanitárními úmysly. Izrael každý týden propustí do Gazy více humanitárních dodávek, 

než kolik jich vezl celý tento konvoj. Izrael rovněž organizátory předem informoval, že jim nepovolí 

přistát v Gaze, ale nabídl předání nákladu v Ašdodu do rukou představitelů OSN, kteří by jej 

bezpečně do Gazy dopravili. Organizátoři tuto nabídku odmítli. Šlo jim totiž o vyprovokování 

konfrontace s izraelskými silami ve snaze dosáhnout propagandistického vítězství.  

Mezi organizátory této údajně humanitární mise patří také turecká radikálně islamistická IHH, 

která veřejně podporuje Al-Káidu a má kontakty k Hamásu, jejž EU považuje za teroristickou 

organizaci. Právě její posádka na lodi Mavi Marmara vyvolala násilný incident, zatímco pět ostatních 

lodí bylo bez odporu odvedeno do izraelského přístavu. 

Izraelští vojáci navíc při vynucování blokády postupovali nejprve nenásilně a zbraně použili až 

v sebeobraně, kdy byli napadeni ozbrojenou přesilou. Proto vina za zmařené životy padá na 

organizátory celé provokační akce.  

Uznáváme právo státu Izrael na obranu a současně vyjadřujeme nesouhlas s jednostranným 

způsobem, jakým některá média o incidentu referují. Odpovědná žurnalistika musí dát prostor 

oběma stranám a namísto opakování jednostranných propagandistických tezí přinést kritickou 

analýzu, která se opírá o znalost kontextu.  

Cílem této předem připravené provokace bylo obrátit veřejné mínění proti Izraeli a podílet se tak 

na dlouhodobé kampani směřující k démonizaci Židů. Podobnou taktiku známe z Evropy minulého 

století. Této propagandě musíme a budeme každý podle svých možností čelit.   

 

za Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka (ICEJ ČR):  

RNDr. Mojmír Kallus, předseda 

 

 

 

 
 

 


