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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá současným postavením arabských žen v Izraeli. Hlavním cílem 

práce je zjistit jaké faktory ovlivňují postavení arabských žen v Izraeli. Práce se snaží ukázat 

konkrétní vliv těchto faktorů na postavení izraelských Arabek, zejména pak jak ovlivňují jejich 

přítomnost na trhu práce a v politice. Výsledků je dosaženo skrze analýzu statistik a zákonů 

v kombinaci s použitím sekundární literatury, která pomáhá vysvětlit jednotlivé sociální a 

ekonomické ukazatele. Výsledek práce ukazuje, že postavení arabských žen je ovlivněno 

kombinací několika faktorů, které jsou úzce provázány. Jedná se o vliv židovského a 

demokratického charakteru státu, politického a právního systému, arabsko-izraelského 

konfliktu, feministických hnutí a rozdílného postavení Arabů a Židů ve státě a tak dále. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the current status of Arab women in Israel. The main aim is to 

find out which factors affect the status of Arab women in Israel. The thesis seeks to show the 

specific influence of these factors on the status of Israeli Arab women, especially how it affects 

their participation in the labor market and in politics. The answer is achieved through the 

analysis of statistics and laws combined with secondary literature that helps to explain the 

various social and economic indicators. The result of the work shows that the status of Arab 

women is affected by a combination of several interrelated factors. The particular elements are 

the influence of the Jewish and democratic nature of the state, the political and legal system, 

the Arab-Israeli conflict, Arab feminist movements, and the different status of Arabs and Jews 

in the state and others. 
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Úvod 

V roce 2020 byla v izraelských parlamentních volbách zvolena poslankyní Iman 

Khatib-Yasin, arabská politička reprezentující islámskou stranu Ra’am. Noviny úspěch této 

političky komentovaly slovním obratem „první poslankyně Knessetu v hidžábu“.1 V srpnu 

2021 se do Knessetu dostala podruhé, poté co nahradila zesnulého kolegu. Khatib-Yasin získala 

magisterský titul v oboru Sociální práce a ženská a genderová studia, který si doplnila dalším 

vzděláním v oblasti leadership či kurzem na mediaci konfliktu na Coventry University v Anglii. 

V minulosti se věnovala práci v komunitních centrech a poté jedno i založila. Zároveň je vdaná 

a má čtyři děti.  

Mnohým lidem by život Iman Khatib-Yasin nemusel připadat nějak zásadně odlišný od 

života jiných žen v demokratických státech. Khatib-Yasin je muslimka žijící v Izraeli, kde 

všechny ženy formálně požívají stejných práv jako muži v jiných demokraciích 

euroatlantického prostoru. Izrael byl při založení ovlivněn socialistickými myšlenkami a nově 

vznikající společnost měla být vystavěna na rovnostářském principu. Dnes mají izraelské ženy 

aktivní i pasivní volební právo, participují na trhu práce, slouží v armádě (ne všechny), jsou 

zastoupeny v parlamentu i ve vládě a jsou součástí akademické sféry. Izrael je vyspělý stát v 

mnohém podobný jiným typům západních demokracií, avšak díky své poloze, relativně krátké 

existenci a náboženské dimenzi se v některých aspektech značně liší, a to i v otázkách 

genderové rovnosti. I dnes přes formální rovnost Izraelky čelí systémové a kulturní 

diskriminaci, která má z části podobný původ jako v jiných demokratických státech, ale má i 

určitá specifika vyvěrající z izraelského politicko-právního a kulturního rámce. Jde o jeden z 

vnitřních problémů izraelské demokracie obdobně jako v dalších demokratických státech, které 

mají do generované rovnosti v určitých sektorech mnohdy daleko. 

Stejně tak, jako jiné země byl Izrael ovlivněn v 70. letech vlnou feminismu a ženy 

dosáhly některých úspěchů v boji proti diskriminaci na trhu práce, násilí na ženách nebo v 

rodinných záležitostech. Nicméně i přes značný pokrok v oblasti rovnosti mužů a žen problémy 

přetrvávají. Stejně tak jako jiné ženy ve většině demokratických státech nejsou dostatečně 

zastoupeny v politice (zejména pak v některých sektorech), na vrcholných pozicích ve firmách, 

za stejnou práci dostávají méně peněz, zastávají několik sociálních rolí najednou, nejsou 

vnímány jako dostatečně kompetentní pro některé pracovní pozice, jsou častějšími obětmi 

 
1 Ira T. Immergluck, „How Israel’s first hijab-wearing MK plans to fight for Arab women“, Times of Israel, 4 
dubna 2020, https://www.timesofisrael.com/how-israels-first-hijab-wearing-mk-plans-to-fight-for-arab-women/ 
(staženo v dubnu 2022). 
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domácího násilí atd. Avšak oproti jiným demokratickým státům je jejich nerovnost a 

diskriminace způsobena i jinými faktory, mezi něž patří židovský charakter státu, politický 

systém a politická kultura Izraele, bezpečností otázky a náboženská kultura. Zásadní pro 

postavení žen je pak specifický právní systém, který je charakteristický propojením liberálních 

a náboženských zákonů, což dává značnou moc náboženským institucím. 

Nejhorší postavení mají izraelské Arabky, zejména pak muslimky, které se nachází na 

nejnižší socioekonomické příčce izraelské společnosti. Jejich postavení je ovlivněno na jedné 

straně arabskou kulturou a společenskými normami a na druhé straně institucionální dimenzí. 

Dobrým příkladem je právě politička Khatib-Yasin, která sice profituje z moderního a 

liberálního prostředí Izraele, zároveň je omezena tradičními strukturami a marginalizací 

arabské menšiny. Je součástí izraelského parlamentu, kde se snaží prosazovat práva žen se 

zaměřením na arabské ženy, spolupracuje s muži na té nejvyšší úrovni, je součástí dvou 

parlamentních výborů a dokázala se prosadit v rámci islámské politické strany. Nicméně 

v běžném životě se často setkává s opačnou stránkou izraelské společnosti. Jako příklad uvedla 

v jednom rozhovoru svou návštěvu v obchodním centru ve smíšené či židovské lokalitě. Do 

obchodu před ní vstoupilo několik židovských žen, aniž by byly zastaveny ochrankou, zatím co 

ona byla zastavena a podrobena bezpečností kontrole doprovázené ponížením.2 Ženy jsou jako 

součást arabské menšiny dodnes vnímány jako potencionální bezpečnostní hrozba a díky účasti 

některých Arabek na teroristických akcích, jsou podrobeny větším kontrolám. Diskriminace ve 

veřejném prostoru má i jiné podoby např. při přijímacích pohovorech, hledání bydlení a 

spolubydlení, vyloučení z určitých pracovních sektorů apod., kdy ženy bývají odmítnuty na 

základě jejich etnického původu, který je mnohdy vizuálně zřetelný. Dochází i k jejich 

vyloučení z politické sféry. 

Arabské ženy nemohou dosáhnout větší rovnosti kvůli přetrvávajícím patriarchálním 

strukturám, jak na úrovni oficiálních izraelských institucí, tak v rámci arabské minoritní 

společnosti. Aby ve svém životě dosáhly např. kariérního úspěchu musí překonat mnoho bariér 

počínaje rodinou, přes vnímání arabské menšiny až po právní řád Izraele. Genderová nerovnost 

není jediným problémem Izraele, ale je jednou překážek v rozvoji státu. Nejen Arabské ženy 

mají velký potenciál, který není využíván. Je zřejmé, že některé změny byly provedeny. 

Například dostupnost vzdělání na nejvyšší úrovni, zákaz polygamie nebo zvýšení věku pro 

uzavření sňatku. Izraelské Arabky tak mohou těžit z prostředí, které není typické pro země 

Blízkého východu, kde jsou práva žen omezena podle náboženských zvyklostí islámu a 

 
2 Ira Tolchin Immergluck. 
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patriarchálních norem. Nicméně i přes vysokou míru modernizace a proklamaci rovnosti 

pohlaví jsou stále ženy v Izraeli diskriminovány a marginalizovány. 

Téma bakalářské práce jsem vybrala v návaznosti na svou ročníkovou práci, kde jsem 

se zabývala politickou reprezentací žen v Izraeli. Při zkoumání tohoto tématu jsem narazila na 

mnoho překážek, se kterými se musí ženy v Izraeli potýkat. Díky studijnímu pobytu na Tel Aviv 

University a absolvování předmětu zaměřeného na arabské občany Izraele, jsem měla možnost 

hlouběji poznat situaci právě arabských žen. Jde o velmi specifickou skupinou a z mého 

pohledu jednou z nejzajímavějších pro další zkoumání. Důvodem je i značný zájem české 

veřejnosti, médií, ale i akademické sféry o arabsko-izraelský konflikt, ale již menší zájem o 

vnitřní problémy Izraele. Navíc genderová nerovnost je také současným tématem v evropských 

zemích a i přes značný vývoj v posledních letech, nelze mluvit o rovnosti mezi muži a ženami. 

Odborné zkoumání a upozorňování na tuto problematiku může vést k diskuzi ve veřejném 

prostoru a následně ke změně tohoto přetrvávajícího problému.  

V bakalářské práci se zabývám arabskými muslimkami, které mají izraelské státní 

občanství a žijí na jeho území. Zaměřuji se především na jejich současné postavení a vybrané 

faktory, které jej ovlivňují. Práce má za cíl zodpovědět otázku „Co ovlivňuje postavení 

arabských žen v Izraeli a jaké to má dopady na jejich uplatnění na trhu práce a v politice?“ 

V práci předpokládám, že postavení arabských žen je ovlivněno zejména kulturou, která je 

propojena s náboženstvím a arabsko-izraelským konfliktem, který do značné míry určuje 

postavení arabské menšiny.  

Při zpracování bakalářské práce vycházím z rešerše sekundárních zdrojů, které 

kombinuji s analýzou dostupných dat. Dále pracuji s izraelskými zákony, které jsou zveřejněny 

v anglickém jazyce a také s mezinárodními úmluvami, ke kterým se Izrael zavázal. Ty 

využívám pro ukázání rozporů v rámci právního systému, který na jedné straně vyjadřuje 

rovnost všech občanů a na straně druhé privileguje jednu skupinu obyvatel. V práci také 

využívám novinové články, které byly publikovány především na webových stránkách 

izraelských novin. 

Práce je členěna do čtyř kapitol, kde postupně odkrývám jednotlivé faktory, které 

ovlivňují postavení arabských žen. Začínám institucionálním rámcem a postupně se přesouvám 

až k tomu nejbližšímu vlivu – rodině. V první kapitole objasním některé pojmy, které bývají 

v široké veřejnosti a mediích často zaměňovány. Dále hodnotím použitou literaturu a 

dostupnost primárních dat. Ve druhé kapitole s názvem Izrael: židovský a demokratický stát 

rozebírám systémové problémy, které mají vliv na postavení arabských žen, které jsou 

tematicky rozčleněny do jednotlivých podkapitol. Kapitola začíná diskusí nad definicí Izraele 
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jako demokratického a židovského státu. Následně ukazuji kontrasty izraelského právního 

systému, kde na jedné straně stojí zákony akcentující rovnost bez ohledu na etnicitu, pohlaví a 

náboženské vyznání a na druhé straně zákony, které výrazně zvýhodňují židovské obyvatelstvo, 

což má dopad na postavení nežidovských obyvatel Izraele. V další podkapitole se zabývám 

nejdůležitějšími mezinárodními úmluvami, které Izrael ratifikoval, pojednávajících o 

diskriminaci na základě etnicity a pohlaví a zda Izrael vyplývající závazky naplňuje. Poté 

rozebírám izraelský politickým systém s ohledem na postavení žen. V následující části 

analyzuji vliv arabsko-izraelského konfliktu a jeho dopady na společnost, zejména na život 

arabských žen. Následně představuji izraelský právní systém a jeho specifika, které umožňují 

diskriminaci arabských žen na základě nerovného postavení v částech legislativy. Předposlední 

částí je rozbor arabských feministických hnutí a jejich rolí v procesu emancipace a získávání 

rovnoprávnosti arabských žen. Kapitola končí nastíněním postavení arabské menšiny v Izraeli 

a rozdílů mezi arabskými a židovskými občany v socioekonomické sféře. 

Třetí kapitolu jsem nazvala Patriarchální společnost a rozebírám v ní vlivy, které jsou 

již v rámci arabské kultury a mají tak bezprostřední dopad na postavení arabských žen. V první 

podkapitole se věnuji samotné arabské kultuře, která je v případě izraelských Arabů značně 

ovlivněna islámem. V této části také představuji uspořádání arabské společnosti, a jaké role v ní 

zastupují ženy. Následně v samostatné podkapitole analyzuji vliv užší a širší rodiny na život 

ženy a roli rodiny v životě Arabů. V poslední částí této kapitoly se věnuji vzděláním arabských 

žen a jeho dopady na ostatní sféry života. 

Poslední kapitola analyzuje projevy a dopady diskriminace a marginalizace arabských 

žen na trhu práce a v politice. Kapitola nabízí konkrétní srovnání a data, která by měla prokázat 

jejich marginalizaci a diskriminaci. Pro ukázání celkového pohledu využívám i údaje o 

ostatních skupinách izraelské společnosti jako jsou Židé, Židovky a Arabové, které ukazují, jak 

jsou na tom v celkovém měřítku arabské ženy. 
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1 Výzkumný rámec 

1.1 Zhodnocení literatury a dostupných zdrojů 

Jako jeden z hlavních podkladů pro tuto práci byl odborný článek autorky Khwala Abu-

Baker s názvem „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: 

Outside and Inside Influences“. Autorka v textu vymezuje základní problémy, se kterými se 

arabské ženy potýkají a jak se jim je daří či nedaří řešit. Od této autorky jsem také využila 

kapitolu „The Palestinian Women’s Movement: Palestinian Feminism in Israel“ z knihy The 

Palestinians in Israel: Readings in History. Ta podává nejen historický přehled o arabském 

feministickém hnutí, ale také ukazuje problémy, se kterými se musí dnešní feministky potýkat 

a jaký je jejich hlavní přínos pro izraelské Arabky. Nicméně anglických článků, které by 

pojednávaly o primárně arabských feministkách nebo ženských organizací se mi podařilo 

dohledat jen velmi málo. Velmi užitečný byla pak článek autora Nohad A’li a autorky Rima’a 

Da’as „Arab Women in Israeli Politics: Aspirations for Fundamental Equality or Preservation 

of Gender Inequality?“. Ten přináší dobrý přehled a problémech reprezentace arabských žen 

v politice v kontextu izraelské politiky a arabské kultury. V tomto směru poskytoval velmi 

dobrý přehled článek  „Women in Israel - Political Representation as a Mirror to Gender 

(in)Equality“ od Reut Izkovitch-Malka, která shrnuje širší problematiku politické reprezentace 

žen v Izraeli a její překážky. Pro analýzu zastoupení arabských žen na trhu práce byl velmi 

přínosný článek od Yosef Jabareen „Reducing Poverty among Arab and Muslim Women: The 

Case of Arab Women in Israel“, který je založen na analýze rozhovorů s arabskými ženami 

ohledně jejich neúčasti na trhu práce a přináší zajímavý pohled na situaci ze strany samotných 

žen. V neposlední řade byly velmi přínosné články od autorky Ruth Gavison, které poskytly 

přehled v problematice vymezení státu jako židovského a demokratického a také názory dalších 

autorů, které se tímto tématem zabývají.  Jako poslední zdroj, který měl značný přínos při psané 

mé práce byl článek od Hanny Herzog  „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised 

Experiences of Female Palestinian Citizens of Israel“, který je založený na rozvorech 

s izraelskými Arabkami. Text se opírá o výzkum, který používá koncept tzv. „každodenní 

zkušenosti“ pro sledování sociálního světa vzdělaných arabských žen, které ukazují v jakém 

postavení se ženy nachází a s čím se musí v každodenním životě vyrovnávat. Pro celkové 

porozumění a kontext společenské a politické situace v Izraeli důležité absolvování předmětu 

Israel: Politics and Society vedeného Dr. Irenou Kalhousovou a předmětu Palestinian Citizens 

in Israel pod vedením  Dr. Arika Rudnitzkého. 

K prokázaní daných vlivů byla použita dostupná statistická data poskytnutá zejména 

Central Bureau of Statistic o arabských ženách. Dále jsem k analýze využila izraelské zákony, 
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které byly poměrně dobře dostupné v anglickém jazyce. Dále jsem k získání různých dat 

použila data z reportu „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“ zveřejněného na  The 

Israeli Democracy Insitute, který poskytl zásadní přehled dostupných dat. 

1.2 Vymezení základních pojmů 

V úvodní kapitole bakalářské práce vymezím některé základní pojmy, které používám, 

vzhledem k jejich nejednoznačnosti a častému nesprávnému používání ve veřejném prostoru a 

literatuře.  

Izraelští Arabové 

Izraelská společnost je rozdělena na dvě základní skupiny obyvatel. Tou první jsou 

občané židovského původu, kteří tvoří většinu populace. Druhou nejpočetnější skupinou jsou 

Arabové.3 Izrael uměle vytvořil pojem izraelští Arabové pro označení arabského obyvatelstva 

na svém území. Jde o občany státu Izrael, kteří nemají židovský původ a etnicky se identifikují 

jako Arabové či mluví arabsky. V práci používám pojem izraelští Arabové pro označení 

arabské menšiny ve státu Izrael (někdy jen Arabové). Jde o původní arabské obyvatele, kteří po 

vzniku státu Izrael zůstali na jeho území. Někdy je tato skupina v literatuře označovaná jako 

Arabové, arabští Izraelci, arabští občané Izraele, Palestinští občané Izraele nebo izraelští 

Palestinci. Často můžeme najít také označení Palestinci, které je však chybné, pokud mluvíme 

o arabské menšině ve státě Izrael.4 S označením izraelští Arabové se mnoho lidí, kteří jsou jím 

identifikováni, neztotožňuje. Jejich sebeidentifikace je mnohem složitější a lze říct, že se tito 

lidé neztotožňují pouze s jedinou identitou. Podle průzkumu The Israel Democracy Institut 

z roku 2019 se Arabové žijící v Izraeli primárně sebe identifikují jako Arabové (38 %) a dále 

s náboženskou identitou (37 %) – muslimové, křesťané a Drúzové. Pouze 13 % se primárně 

ztotožňuje s palestinskou identitou a 9,5 % s izraelskou.5 Většina Arabů se ztotožňuje více než 

s jednou identitou. Podle průzkumu z roku 2019, celých 77 % dotázaných se cítilo spojeno 

s nejméně třemi identitami. Sebepojetí je ovlivněno mnoha faktory, které se mění v závislosti 

na čase, sociálních a politických změnách.6 

 
3„Population of Israel on the Eve of 2022”, Israeli Central Bureau of Statistics, zveřejněné 30. prosince 2021, 
https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2021/Population-of-Israel-on-the-Eve-of-2022.aspx (staženo 20. 
ledna 2022). 
4 Muhammad Amara, „The Collective Identity of the Arabs in Israel in an Era of Peace“, Israel Affairs č. 9, 1–2 
(2002): 249–262, https://doi.org/10.1080/714003475 (staženo 24. února 2022). 
5 Tamar Hermann, „A Conditional Partnership, Jews and Arabs“, The Israel Democracy Institute (2019), 
https://en.idi.org.il/media/13323/summary-jews-and-arabs-conditional-partnership-2019.pdf (staženo 3. března 
2022). 
6 Škála hodnocení je následující: hodnocení relevance dané identity od 0–irrelevantní do 6–velmi důležitá, 
udělili nejméně třem identitám více jak číslo 4. To znamená důležité, více důležité a velmi důležité. Detailně v 
Muhammad Amara a Izhak Schnell, „Identity Repertories Among Arabs in Israel“, Journal of Ethnic and 

Migration Studie 30, č. 1 (2004): 176–183, https://doi.org/10.1080/1369183032000170222 (staženo 28. února 
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Palestinci 

Pojem Palestinec bývá používán pro Araby geograficky nacházející se na bývalém 

území Britského palestinského mandátu. Pojem dříve označoval všechny obyvatele mandátu, 

tedy jak Židy,7 tak Araby. Po založení státu Izrael se Židé začali sami označovat jako Izraelci 

a Arabové se ztotožnili s označením Palestinci. Dnes je pojem spojen především s arabskými 

obyvateli žijícími na území Západního břehu, pásma Gazy a palestinskými uprchlíky. V práci 

pojem Palestinci označuje právě arabské obyvatele Západního břehu a pásma Gazy.8 

Diskriminace 

Slovo diskriminace pochází z latinského slova discriminare, což česky znamená 

rozlišovat či odlišovat. Diskriminace může být popsána ze sociologického, právního či 

psychologického pohledu. V práci se věnuji především diskriminaci ze sociálního a právního 

hlediska, konktrétně pak diskriminaci na základě rasy a diskriminaci na základě pohlaví. Izrael 

ve svých zákonech nemá definovaný pojem rasové diskriminace ani diskriminaci pohlaví. 

Nicméně má zákony, které pojednávají o rovnosti všech jeho občanů i mužů a žen. Obecně se 

o diskriminaci z právního pohledu dá mluvit, pokud dochází k porušování práva. Musí se jednat 

o rozlišení, které porušuje zákony na základě specifikovaných podmínek jako jsou rasa, 

pohlaví, etnicita, víra atd. podle toho, jak je zákon daného státu formulován. 

Ze sociologického hlediska diskriminace představuje „…zvláštní případ sociální 

diferenciace, v němž jsou popřeny normativní zásady rovnosti a stejného zacházení se všemi 

členy sociálního útvaru. Jedná se zejména o neoprávněné rozlišování jedinců, skupin (vrstev, 

tříd atp.), hodnot apod. na základě jejich příslušnosti k určité sociální (profesní, politické, 

stratifikační, náboženské atp.) nebo biologické (rasové) kategorii a zvýhodňování jedněch vůči 

druhým.“9  

  

 
2022). 
7 V různých textech, novinách, odborné i neodborné literatuře se můžeme setkat s problémem psaní počátečního 
velkého písmene ve slovech „Žid“ a „žid“. Pokud je slovo „žid“ psáno s malým počátečním písmenem, tak 
označujeme člověka, který je stoupencem judaismus, tedy označujeme příslušníka náboženské víry (stejné pro 
křesťana, muslima, hinduistu atd.). V druhém případě „Žid“ s velkým písmenem označuje příslušníka etnické 
skupiny, tedy židovského národa. U Židů se etnicita překrývá s náboženstvími. Definicí židovství je mnoho a 
odlišují se v různých bodech, avšak pro účely této práce stačí výše zmíněné. V práci používám slovo Žid s 
velkým písmenem, jelikož především mluvím o Židech jako etnické a národnostní skupině. Marek Čejka, Izrael 

a Palestina (Brno: Barrister & Principal, 2013), 10–11. 
8 Ibid. 
9 Bohumil Geist, Sociologický slovník (Praha: Victoria Publishing, 1992), 68. 
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2  Izrael: židovský a demokratický stát 
Stát Izrael byl vyhlášen 14. května 1948 Deklarací nezávislosti. Stalo se tak na základě 

„Rezoluce valného shromáždění OSN č. 181 – Plán na rozdělení Palestiny“, která byla přijata 

29. listopadu 1947 a iniciovala vznik dvou států židovského a arabského na území bývalého 

Britského mandátu Palestina.10 Holokaust (hebrejsky šoa),11 neochota vyspělých států přijímat 

židovské uprchlíky prchajícími před nacisty a následně poválečné přeživší, kteří se neměli kam 

vrátit, měly značný vliv uznání práva na sebeurčení v podobě židovského státu mezinárodním 

společenství.12 

Izrael, založen krátce po událostech druhé světové války, byl vyhlášen jako židovský 

stát, který měl zaručit bezpečí pro všechny Židy na světě, kde jim nikdy nebude hrozit 

perzekuce, vyloučení či diskriminace. Naopak Izrael představoval a stále představuje místo, 

kde mohou Židé plně vyjadřovat svoje židovství v podobě náboženství, kultury, zvyků, 

používání hebrejštiny jako oficiálního jazyka atd. Jeho židovský charakter je zakotven 

v Deklaraci nezávislosti, která ale také reflektuje požadavky sionistického hnutí,13 které chtělo 

založit sekulární stát na demokratických principech. Izrael byl tedy založen jako židovský a 

demokratický stát. Definice státu Izrael jako židovského a demokratického je dodnes 

předmětem rozsáhlých debat nejen v izraelském veřejném prostoru, ale také v akademickém 

prostředí. Existují autoři a autorky, kteří ve svých textech tvrdí, že Izrael nemůže být židovský 

a zároveň demokratický stát, aniž by neporušoval určité demokratické principy, jako jsou lidská 

práva, a to především ve vztahu k menšinám a ženám. Mnoho z nich došlo k závěru, že pokud 

chce být Izrael plně demokratickým státem, musí se zříci svého židovského charakteru. To by 

však odporovalo myšlence jeho zakladatelů, kteří chtěli vytvořit stát, kde se Židé budou moct 

 
10 „Rezoluce valného shromáždění OSN č. 181“, Organizace spojených národů, zveřejněno 29. listopadu 1947, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/PDF/NR003888.pdf?OpenElement 
(staženo 1. března 2022). 
11 Právo národa na sebeurčení nutně neznamená právo na založení vlastního státu. Avšak v případě Židů a jejich 
minulosti v mezinárodním společenství převážil názor, že ho židovský národ má. Více v Ruth Gavison, 
„Reflection on the Meaning and Justification of “Jewish” in the Expression “A Jewish and Democratic State”, in 
The Israel Nation-State, Political, Constitutional, and Cultural Challenges, ed. F. Oz-Salberg and Y. Z. Stern 
(Boston: Academic Studies Press, 2014): 135-160. 
12 Holocaust je pojem, která se používá pro všechny oběti nacistické politiky systematického vyvražďování 
během Druhé světové války. Pojem šoa je používám Židy pouze pro označení obětí židovského původu. Pojem 
Střední východ z angl. Middle East označoval oblast Persie, Afghánistánu, Kavkazu a Střední Asie. Pojem 
Blízký východ z angl. Near East nebo z fr. Proche-Orient byl používán pro oblast po rozpadlé Osmanské říši a 
část Balkánského poloostrova. Dnes se tyto dva pojmy v podstatě překrývají. Někdy je možné nalézt i označení 
Blízký a Střední východ. 
13 Ke konci 19. století se objevila řada národních hnutí, jedním z nich byl právě i sionismus. Sionismus je 
zjednodušeně řečeno touha a úsilí o založení vlastního židovského státu. Je úzce spojen s židovským 
nacionalismem a také reakcí na narůstající antisemitské nálady v evropské společnosti od poloviny 19. století. 
Mezi nejvýznamnější osobnosti sionismus patřil Theodor Herzl. Ten jako jeho předchůdci Moses Hess či Leo 
Pinsker neviděli řešení problémů, kterým Židé čelili na evropské půdě, ale v ukončení exilu a založení vlastního 
židovského státu, kde nebudou vystaveni žádným persekucím, budou se moci svobodně projevovat a realizovat. 
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bez jakýchkoliv obav z restrikcí plně projevovat (v podobě náboženských obřadů, tradic, svátků 

atd.).14 Je i mnoho autorů, autorek a dalších odborníků, kteří v současné formulaci kontradikci 

nevidí. Jednou z nich je i Ruth Gavison, která ve svých textech uvádí, že židovský charakter 

státu není problémem sám o sobě, ale problémem jsou konkrétní zákony a praxe, které 

diskriminují určité skupiny obyvatel. Podle ní je demokratický princip zcela zásadní a nemůže 

být opuštěn, jelikož demokratický režim je nejlepší možností pro dosažení spravedlnosti a určité 

stability v rozdělené společnosti, jakou je i Izrael (etnicky, národnostně, politicky, nábožensky, 

sociálně). Pouze v demokratickém státě lze dosáhnout rovnosti všech občanů, ochraně menšin 

a slabých sociálních skupin. Avšak pro dosažení rovnosti je v případě Izraele nutné dosáhnout 

určitých změn, jak ve společnosti, tak na legislativní a politické úrovni.15 Tyto nedostatky mají 

vliv na celou společnost i na postavení arabských žen, což podrobněji analyzuji na následujících 

stránkách. Vymezení státu jako židovského a demokratického se odráží v celé řadě věcí, jako 

jsou zákony, politický systém a kultura, státní symboly, svátky, ale i v každodenním životě. 

Židovská povaha státu se prolíná s demokratickými principy snad ve všech sférách a často na 

sebe naráží, jak ukážu v následující části. 

Deklarace nezávislosti 1948 

Deklarace nezávislosti definuje stát Izrael, státem židovského národa. Ten má podle ní, 

stejně jako jiné národy, přirozené právo určovat svůj osud ve vlastním suverénním státě, které 

bylo Židům přiřčeno Rezolucí č. 181 OSN. V Deklaraci byla dále ustanovena otevřenost hranic 

Izraele pro všechny židovské uprchlíky, jako reakce na poválečný stav ve světě. Nový stát se 

ale současně hlásil k zaručení „…svobody, spravedlnosti, míru, úplné rovnosti sociálních a 

politických práv bez ohledu na náboženství, rasu či pohlaví, všem jeho obyvatelům“ a „zaručení 

svobody náboženství, svědomí, jazyka, vzdělání a kultury“.16 Deklarace byla na jedné straně 

odrazem historické perzekuce a diskriminace Židů a židovského nacionalismu. Na straně druhé 

obsahovala snahy sionistů o vytvoření státu, kde si budou všichni občané rovni, což mělo 

zaručit vznik nové židovské egalitářské společnosti.17 Mimo jiné Izrael v Deklaraci slíbil 

 
14 Gavison, „Reflection on the Meaning and Justification of “Jewish” in the Expression “A Jewish and 
Democratic State”, 135–158. Alan Dowty, The Jewish State, A Century Later (California: University of 
California Press, 1998), 3–19. 
15 Ruth Gavison, „Jewish and Democratic? A Rejoinder to the? Ethnic Democracy? Debate“, Israel Studies č. 4, 
1 (1999): 44–72, https://doi.org/10.2979/isr.1999.4.1.44 (staženo v lednu 2022). 
16 Provisional Government of Israel, „The Declaration of the Establishment of the State of Israel”, zveřejněno 
v roce 1948, https://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm (staženo v lednu 2021). 
17 Hnutí sionismus bylo ovlivněno vlinou socialistických myšlenek, které byly na přelomu 19. a 20. století 
populární mezi intelektuály v celé Evropě. Jeho stoupenci viděli sociální struktury, ve kterých Židé žili, jako 
problematické. Ty je podle nich poškozovaly a vytvářely některé abnormální jevy a pokřivené postoje Židů. 
Cesta ke změně vedla přes změnu sociálních struktur, což znamenalo vytvořit novou židovskou společnost 
s normální sociální strukturou. To bylo možné pouze na území, kde budou mít svobodu pro vybudování nové 
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věrnost Chartě OSN, která se hlásí k rovnosti práv žen a mužů.18 I přes uvedenou formulaci 

rovnosti a zavázaní se k Chartě OSN, řada analýz ukazuje, že občané Izraele si nejsou rovni a 

jsou diskriminování právě na základě etnického původu, pohlaví či náboženského vyznání. Jsou 

i další autoři a autorky, kteří s diskriminací nesouhlasí a mluví pouze o nerovnosti. 

Deklarace nezávislosti je zásadní právní dokument, jelikož spolu s tzv. Základními 

zákony (Basic Laws), které rozebírám v následující kapitole, utváří izraelský politický a právní 

systém. Deklarace je často využívána jako zákon, na který se odvolávají Izraelci, pokud se 

domnívají, že některý nový zákon je s ní v rozporu. S ohledem na arabskou menšinu, jde o 

zákony, které stvrzují židovský charakter státu a podle některých porušují ustanovení o rovnosti 

všech izraelských občanů. Arabským ženám, ale i všem ostatním Izraelkám měla Deklarace 

zaručit rovné postavení, jako jejich mužským protějškům. Nicméně jak ukážu v následujícím 

odstavci, přijetím tzv. Statusu quo, se tak nestalo.19 

Status quo 

Dnes se v Izraeli identifikuje 43 % Židů jako sekulárních, 22 % jako tradičních, 13 % 

jako tradičně náboženských. V porovnání s tím se pouze 11 % označuje za ortodoxní a 10 % 

jako ultraortodoxní.20 Izrael nemá oficiální státní náboženství. Přesto mají právě ortodoxní a 

ultraortodoxní Židé (rabíni) obrovský vliv na každodenní život v Izraeli a jeho vývoj díky 

specifickému politickému a právnímu systému, které propojují stát s náboženstvím, konkrétně 

tedy judaismem. Jak jsem již uvedla, sionisté Izrael založili jako sekulární stát, na 

demokratických principech a zákonech. Aby získali pro svou myšlenku co nejvíce Židů, museli 

zapojit i ortodoxní židovské instituce. Ty usilovaly o to, aby nový stát měl židovskou 

náboženskou povahu, jinými slovy dbal náboženských pravidel a zákonů. Kompromisem, který 

skloubil myšlenky obou dvou táborů je výše zmíněný Status quo (1947). Na jeho vzniku měl 

značný podíl první izraelský premiér Ben Gurion, který vůdcům ultraortodoxní strany Agudat 

Jisrael v dopise slíbil, že budoucí stát bude v určitých oblastech respektovat náboženská 

pravidla. Učinil tak, aby nedošlo k odvrácení podpory vzniku židovského státu ze strany 

ortodoxních židů.21 

 
společnosti – Izrael. Usilovali nejen o vytvoření nové společnosti, ale o vytvoření nového Žida. Ten měl být 
svobodným a nezávislým, byl by schopen bránit svá práva a život aktivním způsobem a hovořil by mateřským 
jazykem (hebrejštinou). Naplněné této vize bylo možné pouze v Izraeli, kde měli Židé své historické kořeny. 
Adam Garfinkle, Politics and Society in Modern Israel, Myths and Realities (New York: Routledge, 2015), 
40–52. Marek Čejka, Judaismus a politika v Izraeli (Brno: Barrister & Principal, 2009), 22. 
18 „The Declaration of the Establishment of the State of Israel”. 
19 Garfinkle, 154–157. 
20 „Vital Statistics: Latest Population Statistics for Israel“, Jewish Library, 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel (staženo v červenci 2021). 
21 Dowty, 61–75; 159–164. 
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Status quo je domluva o respektování určitých náboženských pravidel v Izraeli. Prvním 

z nich je šabat neboli den odpočinku, druhým je kašrut neboli soubor pravidel ohledně přípravy 

a konzumace pokrmů. Třetím a pro tuto práci nejdůležitějším ujednáním je výhradní jurisdikce 

ve věcech osobního statusu v rukou náboženských institucích a soudech. Tím tak Izrael de facto 

převzal tzv. milletský právní systém, který pochází z dob Osmanské říše a posléze byl přejatý 

Britským mandátem Palestina. Podrobněji bude milletský systém rozebrán v podkapitole 

„Arabské ženy v právním systému“. Status quo, tak definuje Izraele jako židovský stát a má 

vliv na každodenní život v celém Izraeli. Zejména pak na postavení žen v izraelské společnosti, 

jelikož umožnil aplikaci náboženského práva, které je jak v případě judaismu, tak i islámu 

značně diskriminační vůči ženskému pohlaví. V následující části jsou ukázány dopady definice 

Izraele jako židovského a demokratického státu zakotvených v Deklaraci nezávislosti a Statusu 

quo na konkrétní zákony, které ovlivňují postavení arabských žen.22  

2.1 Projevy definice Izraele jako židovského a demokratického státu 

Izrael má v současnosti jedenáct Základních zákonů a Deklaraci nezávislosti, které 

nahrazují ústavu. Nastavují tak rozdělení moci, určují podobu politického systému, vymezují 

pravomoci jednotlivých institucí a nastavují legislativní rámec. V práci se zabývám především 

třemi základními zákony, které jsou výsledkem vytvoření Izraele jako židovského a 

demokratického státu a mají dopad na postavení arabských žen. Jsou jimi: Základní zákon: 

Zákon o návratu 1950 (Law of Return 1950), Základní zákon: Lidská důstojnost a svoboda 1992 

(Basic Law: Human Dignity and Libery 1992) a Základní zákon Izrael – národní stát 

židovského lidu 2018 (Nation State of the Jewish People 2018). Některé budou doplněny o 

běžné zákony, které s nimi však úzce souvisí. 

Základní zákon: Zákon o návratu 1950 

Základní zákon o návratu z roku 1950 ustanovil právo všech Židů na návrat do Izraele 

(alija) a právo na získání státního občanství. Jedná se o jeden z nejdůležitějších zákonů pro 

Židy, jelikož je všechny spojuje s Izraelem a dává jim možnost bezpečného útočiště, kam 

mohou odejít v případě diskriminace či ohrožení v jejich současné domovině. Pro zákon je 

důležité, koho izraelské zákony považují za „Žida“. Definice vychází z židovského 

náboženského práva (halacha), kde je Židem ten, kdo má matku židovku nebo podstoupil 

 
Shuki Friedman, „Israel’s Status Quo On religion Is in Chaos“, The Israeli Democracy Institute, zveřejněno 6. 
června 2017, https://en.idi.org.il/articles/16315 (staženo v dubnu 2022).  
22 Daphne Barak-Erez, „Law and Religion Under the Status Quo Model: Between Past Compromises and 
Constant Change”, Cardozo Law Review č. 30, 6 (2009): 2495–2498, 
https://www.tau.ac.il/law/barakerez/artmarch2010/36.pdf (staženo v lednu 2021). 
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konverzi.23 Definice byla ovlivněna tím, koho považovaly norimberské zákony za Židy a 

následně tyto osoby perzekuovaly.24 Později v Izraeli probíhala rozsáhlá diskuze o tom, jak 

definovat Žida, zda podle náboženského práva či sekulárnějších definicí. V roce 1970 byl zákon 

rozšířen o další osoby, které mají právo na návrat (o děti a vnuky Židů, manželé dětí Židů). 

Izrael tímto zákonem v podstatě neumožňuje nabytí občanství lidem, které nemají židovské 

kořeny.25 To umožňuje Izraeli zachovat židovskou majoritu a tím i židovský charakter státu. 

Tento zákon je problematický zejména z pohledu Palestinců, protože mnoho palestinských 

uprchlíků v okolních státech nebo na Západním břehu nemají nárok na získání občanství. 

V březnu 2022 byl Knesetem schválen zákon, kde je zakázána naturalizace Palestinců 

z okupovaného území Západního břehu Jordánu a pásma Gazy, kteří jsou v manželském svazku 

s izraelskými občany. Nahradil dočasný příkaz z roku 2003, který byl každoročně obnovován. 

Někteří kritici uvádí, že účelem zákonu je zabránit návratu palestinských Arabů, kteří byli 

vyhnáni po roce 1948. Nasvědčují tomu komentáře některých poslanců, kteří zákon obhajují se 

slovy „zákon má zajistit bezpečnost státu Izrael a zachovat jeho židovský charakter“.26 Oba tyto 

zákony reflektují to, že Izrael se už na začátku vymezil jako židovský stát a chce jím i na dále 

zůstat. Některé palestinské/arabské rodiny, tak zůstávají nadále rozdělené, což má negativní 

dopad na jednotlivé členy rodiny – tedy i Arabky. 

Základní zákon: Lidská důstojnost a svoboda 1992 

Základní zákon: Lidská důstojnost a svoboda je první zákon, který kodifikoval 

individuální lidská práva a svobody. Stojí v něm „Účelem tohoto základního zákona je chránit 

lidskou důstojnost a svobodu, aby základním zákonem byly zakotveny hodnoty Státu Izrael 

jako židovského a demokratického státu“.27 Jde o zákon, který explicitně definuje Izrael jako 

židovský a demokratický stát. Jak jsem již zmínila výše, někteří odborníci vidí tuto formulaci 

problematicky, protože podle nich jsou termíny „židovský“ a „demokratický“ kontradikcí.28 

 
23 Alija je hebrejské slovo označují židovskou imigraci do Izraele. Židovský imigrant se nazývá oleh. Knesset, 
„Law of Return 5710–1950“, Sefer HaChukkim no. 51, 5. června 1950, https://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-
archive/1950-1959/pages/law%20of%20return%205710-1950.aspx (staženo únor 2022). 
24 Norimberské zákony pro určení, toho, zda osoba je Žid/Židovka využívali krevní příbuzenství. Tedy pokud 
měla daná osoba rodiče nebo prarodiče židovského původu, byla také součástí židovského národa.  
25 V roce 1952 byl přijat Citizenship Law, který vytyčil pravidla pro udělování občanství nežidovským 
obyvatelům Izraele. Nicméně i tak je proces získání občanství velmi složitý a v podstatě pro lidi nežidovského 
původu je nemožné občanství získat. Více k definici podmínek pro návrat viz „Law of Return 5710–1950“. 
26 Henriette Chacar, „Israel's Knesset passes law barring Palestinian spouses“, Reuters, 10. března 2022, 
https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-knesset-passes-law-barring-palestinian-spouses-2022-03-10/ 
(staženo 11. dubna 2022). 
27 Knesset, „Basic Law: Human Dignity and Liberty“, Sefer Ha-Chukkim no. 1391, 17. března 1992, 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/39134/97918/F1548030279/ISR39134.pdf (staženo v únoru 
2022). 
28 Gavison, „Reflection on the Meaning and Justification of “Jewish” in the Expression “A Jewish and 
Democratic State”, 135–160. 
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Jiní autoři a odborníci na Izrael tento zákon problematicky nevidí, protože podle nich pouze 

znovu shrnuje to, co je uvedeno v Deklaraci nezavilosti. Zákon tak opět propojuje demokratické 

principy státu s jeho židovskou povahou. V zákoně však zcela chybí konkrétní formulace 

rovnosti a diskriminace. Zákon nemá podobu nějaké listiny či charty základních lidských práv, 

která v Izraeli zcela chybí. Zákon také neobsahuje pojem diskriminace, její zákaz nebo 

vymezení práv menšin. Zákon formálně ochraňuje důstojnost a svobodu izraelských občanů, 

tělo a důstojnost všech jeho občanů, tedy i Arabských žen, ale ve skutečnosti to výrazně jejich 

postavení pozitivně neovlivňuje.  

Základní zákon Izrael – národní stát židovského lidu 2018 

Židovský charakter státu je pak konkrétně definován v Základním zákoně Izrael – 

národní stát židovského lidu z roku 2018. Ten byl přijat v arabské společnosti s velkou nevolí, 

jelikož stvrdil židovský charakter státu. Zákon prohlašuje zemi Izrael za historicky domovinu 

židovského národa a za jejich národní stát, kde Židé naplňují právo na sebeurčení, které je 

vyhrazeno (unikátní) židovskému lidu. Znovu popisuje státní symboly vycházející z židovské 

kultury např. státní symbol má ve znaku sedmiramenný svícen, státní vlajka má ve středu 

Davidovu hvězdu a hymna Hatikvah je spojena s hnutím sionismu. Dále proklamuje, že 

jediným státním jazykem je hebrejština a arabštině uděluje speciální status, který bude 

specifikován v dalších zákonech.29 Arabština byla přitom dříve také oficiálním jazykem.  

Tento zákon byl na základě několika stížností na porušení základních ustanovení 

v Deklaraci nezávislosti o rovnosti všech izraelských občanů, přezkoumám Nejvyšším soudem. 

Soudci však došli k závěru, že zákon klauzuli o rovnosti neporušuje.30 Podle mnohých 

odborníků zákon jen potvrdil současnou židovskou podobu Izraele, čemuž nasvědčuje i 

rozhodnutí soudu. Taková definice státu představuje problém pro arabskou menšinu, jelikož se 

nemohou ztotožnit s národní židovskou povahou státu, protože se identifikují s jinou identitou 

– kulturní, etnickou a náboženskou.31 I přesto, že ani jeden z výše uvedený zákonů explicitně 

arabské občany nediskriminuje, uděluje židovským občanům privilegovaný status. Zákon říká, 

že pouze Židé mají exkluzivní právo sebeurčení ve státě Izrael, což podle některých expertů 

znamená, že ostatní občané Izraele nemají stejné právo na určování charakteru státu. Dokonce 

 
29 Knesset, „Basic Law: Israel – The Nation State of The Jewish People, zveřejněno v roce 2018, 
https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf (staženo v březnu 
2022). 
30 Proti byl pouze soudce arabského původu George Karra, tj. 1proti 11. „Israel: Supreme Court Affirms 
Constitutionality of Basic Law: Israel – Nation State of the Jewish People“, Library of Congress, naposledy 
upraveno 4. října 2021, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-27/israel-supreme-court-
affirms-constitutionality-of-basic-law-israel-nation-state-of-the-jewish-people/ (staženo 30. března 2022). 
31 Gavison, „Jewish and Democratic? A Rejoinder to the „Ethnic Democracy“ Debate, 44–72. 
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se objevily názory, že tento zákon rozlišuje mezi občany první (Židé) a druhé kategorie (ostatní 

Izraelci). 

Je také důležité zmínit, že byl zákon prosazen za vlády pravicové náboženské koalice 

vedené premiér Benjaminem Netanjahuem. Bývalý premiér odmítl kritiky zákona a tvrdil, že 

práva jednotlivců budou i nadále ochráněna, ale že „většina má také práva a většina vládne.“ 

Jeho prohlášení reflektuje snahu pravicových členů strany Likud a náboženské strany Jewish 

Home upřednostnit kolektivní práva a obecné dobro ve prospěch většiny podle národních, 

etnických či náboženských principů. V tomto případě podle židovského kolektivu.32 

2.2 Mezinárodní úmluvy o diskriminaci na základě etnicity a pohlaví 
Jak jsem již zmínila, konkrétně se zabývám kombinací rasové a genderové 

diskriminace. Obě formy diskriminace jsou definovány Organizací spojených národů (dále 

OSN), jíž je Izrael od roku 1949 členem a postupně přijal dvě mezinárodní úmluvy týkající se 

rasové a genderové diskriminace. Obě úmluvy zároveň zřizují tzv. výbor, který má za úkol 

monitorovat implementaci závazků vyplývajících z dané úmluvy. Naopak státy, které se 

zavázaly k dodržování úmluv, jsou povinny naplňovat její závazky a pravidelně předkládat 

(později na vyžádání) zprávy o uplatňování práv vyplývajících z konkrétní úmluvy příslušnému 

výboru. Během veřejných zasedání příslušný výbor posuzuje každou zprávu, podanou 

smluvním státem, a vyjadřuje svá doporučení a obavy v podobě závěrečných pozorování k dané 

zprávě. 

Izrael v roce 1979 ratifikoval Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové 

diskriminace. V úmluvě je pojem rasová diskriminace definován následovně „…jakékoli 

rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém 

nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo 

omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě 

rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného 

života.“33 Součástí úmluvy je, že smluvní strana je povinna odstranit všechny formy 

diskriminace a předkládat zprávu o dalším vývoji.34 Izrael poslední zprávu podal Výboru pro 

 
32 Peter Lintl a S. Wolfrum, „Israel's nation-state law: Netanyahu government lays the foundations for a 
majoritarian systém“, SWP Comment 41, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit with 

Stiftung Wissenschaft und Politik (říjen 2018):1-8, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-60134-5 
(staženo v dubnu 2022). 
33 „Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace“, Organizace spojených národů, 
zveřejněno 21. prosince 1965, https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-ras.diskriminace.pdf 
(staženo 8. března 2022). 
34 „The Committee on the Elimination of Racial Discrimination“, United Nations Human Rights Office of the 
Commissioner, https//www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx (staženo 8. března 2022). 
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odstranění všech forem rasové diskriminace (CERD) v roce 2019. Závěrečné pozorování 

CERDu obsahovalo mnoho obav a doporučení týkajících se základních zákonů a dalších 

zákonů, které jsou podle něj diskriminační vůči arabské menšině. Konktrétně byla vyjádřena 

obava, že dosud nebylo do Základního zákona: Lidská důstojnost a svoboda 1992, který 

definuje základní práva izraelských občanů, zahrnuto obecné ustanovení o rovnosti a zákazu 

diskriminace. Podle CERDu by měl být vytvořen komplexní zákon, který by obsahoval definici 

rasové diskriminace v souladu s výše zmíněnou Úmluvou.35  

Izrael rozlišuje mezi židovskými a ostatními občany, což je v rozporu s výše uvedenou 

úmluvou. Důkazem toho je i výše zmíněný zákon z roku 2018. Největší problém je však ve 

skryté diskriminaci, která je sice zákony v podstatě zakázána (vymezeno pojmem „rovnosti 

všech jeho občanů“), ale je součástí každodenní praxe. Izraelské Arabky jí často čelí ve 

výběrových řízení na pracovní pozice v různých sektorech (zejména těch prestižních), kdy jsou 

na základě svého etnického původu odmítnuty.36 Například arabská ženě, která se ucházela o 

pozici v právnické židovské firmě, byla při pohovoru položena otázka, zda je křesťanka nebo 

muslimka a proč?37  

V roce 1991 Izrael ratifikoval další dokument OSN – „Úmluvu o odstranění všech 

forem diskriminace žen“. Ta popisuje diskriminaci žen následovně „…jakékoli činění rozdílu, 

vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit 

nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na 

základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, 

hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“38 Diskriminace žen v Izraeli se 

nevztahuje jen na ženy arabského původu, ale i na Židovky. V Izraeli nadále přetrvává v mnoha 

oblastech patriarchální řád, který znemožňuje dosáhnout rovnosti pohlaví. Typickým příkladem 

diskriminace žen v Izraeli jsou náboženské soudy, které mají v dikci rodinné záležitosti a 

otázky osobního statusu. Jedná se o veřejnou instituci, která se přes závazek vyplývající z této 

Úmluvy OSN článku 2. bod d) „zdržovat se zapojení do jakéhokoli aktu nebo praktiky 

 
35 „Concluding observations on the combined seventeenth to nineteenth reports of Israel”, Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination, zveřejněno 12. prosince 2019, 1–11, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf 
(staženo 8. března 2022). 
36 Hanna Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian 
Citizens of Israel“, Social Identities č.10, 1 (2004), 53–82, https://doi.org/10.1080/1350463042000190994 
(staženo v lednu 2022). 
37 Další příklady v Herzog, Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female 
Palestinian Citizens of Israel“, 53–82. 
38 „Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen“, Organizace spojených národů, zveřejněno 18. prosince 
1979, https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf 
(staženo 8. března 2022). 
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diskriminace žen a zajistit, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s tímto závazkem;“ 

chovají diskriminačně, což vychází z jejich náboženské povahy. 

V závěrečném pozorování Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), který 

reagoval na poslední zprávu Izraele z roku 2017, vyjádřil „politování“ nad neexistencí 

komplexní definice diskriminace žen, která by obsahovala jak definici přímé, tak nepřímé 

diskriminace. Největší znepokojení CEDAW vyjádřil ohledně pokusů segregace žen ve 

veřejném prostoru (zejména ze strany ortodoxních Židů), náboženských soudů a jejich 

rozdílnému přístupu k ženám a mužům při rozvodech a následnou stigmatizací a diskriminací 

rozvedených žen či v oblasti polygamie, která sice je oficiálně zakázána, ale v praxi je stále 

mezi arabskými a beduínskými ženami běžná.39 

Izrael, jako člen OSN, přistoupil na dvě výše zmíněné úmluvy a je zavázán k jejich 

naplňování což se odráží v přijímání určitých legislativních změn a plánů. Například přijal 

některé úpravy např. zvýšení věku pro uzavření sňatku, úpravy ohledně mateřské dovolené, byl 

přijat plán hospodářského a sociálního rozvoje beduínské populace v Negevské poušti, zřízen 

útvaru pro koordinaci boje proti rasismu v rámci Ministerstva spravedlnosti nebo také plán 

hospodářského rozvoje arabského sektoru a další.40 Dále Izrael přijal nové dodatky k Zákonu o 

Rabínských soudech (1953), které udělují soudům širší pravomoci ve vymáhání rozsudků o 

rozvodech. Například nově může být manželovi, který nechce udělit souhlas s rozvodem, 

odňata svoboda až na pět let.41 Problematika náboženských soudů bude podrobněji rozebrána 

v navazující podkapitole. 

Největším problémem je podle obou Výborů stále diskriminace. V Izraeli existují 

jednotlivé zákony, které diskriminaci zakazují, např. Zákon o zaměstnanosti (rovných 

příležitostech) 1988, který zakazuje diskriminaci zaměstnanců nebo osob hledající zaměstnání 

nebo Zákon o zákazu diskriminace produktů, služeb a vstupu na zábavná a veřejná místa.42 

 
39 „Concluding observations on the sixth periodic report of Israel”, Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, zveřejněno 17. listopadu 2017, 1–18, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/394/44/PDF/N1739444.pdf?OpenElement (staženo 8. března 2022). 
Ruth Halperin-Kaddari a Yaacov Yadgar, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, 
religion and gender (in) equality in Israel“, Third World Quarterly 31, č. 6. (srpen 2020): 909–912, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2010.502721?scroll=top&needAccess=true (staženo v 
dubnu 2021). 
40 Podrobněji v jednotlivých zprávách „Concluding observations on the combined seventeenth to nineteenth 
reports of Israel”, 1–2. „Concluding observations on the sixth periodic report of Israel”, 1–2. 
41 „Israel: Expansion of Rabbinical Courts' Enforcement Authority over Divorce Refusers“, Library of Congress, 
zveřejněno 25. dubna 2017, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-04-25/israel-expansion-of-
rabbinical-courts-enforcement-authority-over-divorce-refusers/ (staženo v dubnu 2022). 
42 Knesset, „Employment (Equal Opportunities) Law 5748-1988, Sefer HaChukkim no. 1240, zveřejněno v roce 
1988, http://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns11_equalopportunity_eng.pdf (staženo v dubnu 2022). 
„Israel: Prohibition of Discrimination in Products, Services, and Entry into Public Places“, Library of Congress, 
zveřejněno 11. dubna 2011, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2011-04-11/israel-prohibition-of-
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Avšak Izrael nemá komplexní zákon definující etnickou diskriminaci a zákon ohledně 

diskriminace pohlaví, které by diskriminaci definovaly a jasněji vymezily. Nemá také zákon o 

ochraně menšin a jejích příslušníků, ani zákon, který by menšinám dával určitá práva. 

Neexistence této legislativy negativně ovlivňuje postavení arabských žen. Právě přijímání 

afirmativní legislativy napomáhá ke zlepšení postavení marginalizovaných skupin, kterou jsou 

i izraelské Arabky.43 

2.3 Ženy v izraelském politickém systému 

Vymezení Izraele jako demokratického státu se odráží v oddělní státní moci na 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Politický systém Izraele je vystavěn na demokratických 

principech, tak aby co nejlépe reprezentoval rozdílnost v izraelské společnosti. Avšak i ten byl 

ovlivněn židovskou náboženskou kulturou a tradicemi v přístupu žen k politickým funkcím. 

Politický systém 

Izrael je parlamentní demokratická republika. Zákonodárná moc je v rukou 

jednokomorového parlamentu – Knesetu. Ten je tvořen 120 poslanci, kteří jsou voleni na čtyři 

roky. Kneset schvaluje zákony a dohlíží na aktivity vlády. Poslanci také volí prezidenta, kterého 

mohou odvolat. Členové Knesetu jsou voleni poměrným volebním systémem. Volební klauzule 

pro vstup do Knesetu je dnes podmíněna ziskem 3,25 % hlasů ve volbách.44 Nízká hranice byla 

při vzniku státu (do roku 1998 1 %) nastavená z toho důvodu, aby parlament co nejvíce 

reprezentoval celou nově vznikající společnost, která byla velmi rozdílná (etnicky, nábožensky, 

sociálně a názorově). Přináší to problém neschopnosti jakékoliv strany získat většinu a strany 

jsou nuceny vytvářet rozsáhlé koalice názorově odlišných politických stran, což způsobuje 

jejich křehkost. Do koalic bývají často přizvány ultraortodoxní náboženské strany (např. Shas, 

United Torah Judaism). To v podstatě znemožňuje změnu zákonů, které propojují stát 

s náboženstvím a diskriminují ženy. Náboženské strany ortodoxní či ultraortodoxní disponují 

velmi silným postavením a vyděračským potenciálem i přesto, že ve volbách získávají kolem 

10 až 12 %.45 Mají možnost bojkotovat a vetovat zákony, které by mohly omezit židovský 

charakter státu (ve smyslu náboženských tradic a zákonů), postavení náboženských institucí a 

jejich vliv na společnost či samotný Status quo. 

 
discrimination-in-products-services-and-entry-into-public-places/ (staženo v dubnu 2022). 
43 Nohad A’li a Rima’a Da’as, „Arab Women in Israeli Politics: Aspirations for Fundamental Equality or 
Preservation of Gender Inequality?“, Cultural and Religious Studies č. 4, 2 (leden 2016): 67–86, 
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/56c5819cda61c.pdf (staženo v březnu 2022). 
44 „The Electoral System in Israel“, Knesset, https://main.knesset.gov.il/EN/mk/Pages/Elections.aspx (staženo v 
květenu 2021). 
45 Irena Kalhousová, „Ženy v izraelské společnosti: sionistický mýtus o rovnosti pohlaví vs patriarchální realita“, 
Nový Orient 74, č. 3 (2019): 6. 
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Ostatní strany ve vládní koalici se těmito otázkami zabývat nechtějí, jelikož by mohlo 

dojít k roztříštění koalice a následně k neschopnosti vládnout nebo k jejímu pádu. V minulosti 

byly ortodoxní strany vybírány i proto, aby se do vlády nedostaly strany reprezentující arabskou 

menšinu.46 Na druhou stranu arabským konzervativním a islamistickým stranám vyhovuje, že 

se o změnách Statusu quo a rodinné legislativě v rukách náboženských institucí příliš 

nediskutuje. Arabské náboženské strany chtějí i nadále zachovat náboženskou nadvládu 

v rodinných záležitostech a mužskou dominanci ve veřejném prostoru.47 Změna zákonů, která 

by odstranily formální diskriminaci arabských žen, je kvůli současné politické praxi nemožná. 

Dokud budou náboženské strany disponovat stávající mocí, bude těžké prosadit jakékoliv 

změny stávajícího řádu a dosáhnou rovného postavení žen v legislativě.  

Poměrný volební systém by měl zajistit reprezentaci arabské menšiny na parlamentní 

úrovni, a tedy spolupodílení se na legislativním procesu. Nicméně praxe je jiná. V minulosti 

bylo zakázáno zakládat národní etnické strany, a tak se izraelští Arabové v letech 1948–1966 

nejčastěji ztotožňovali s Izraelskou komunistickou stranou (ICP nebo Maki) a nemohli tak 

prosazovat své národnostní zájmy. V 70. a 80. letech dvacátého století se začaly objevovat první 

arabské strany: MABA (Arab Democratic Party, *1988), Progressive List for Peace (*1984). 

Dnes jsou již arabské strany v Knesetu přítomny, ale jejich moc byla marginální v tom smyslu, 

že se neúčastnily vlád (až do roku 2021), což mělo negativní dopad na prosazování politiky ve 

prospěch arabských voličů. Nejvýznamnějšími arabskými stranami jsou dnes strany Ra’am, 

Shas a Joint List. V posledních volbách v roce 2021 na jaře došlo k zcela zásadnímu zlomu 

v izraelské politice a do vlády byla přizvaná arabská strana Ra’am (United Arab List), avšak 

bez ministerského křesla.48 Otázkou je, zda její přítomnost ve vládě bude mít dopad na zlepšení 

postavení arabské menšiny a žen v dlouhodobém horizontu.  

Změnily se také volební preference izraelských Arabů, kteří v minulosti podporovali 

sionistické strany, což se v 70. letech 20. století začalo obracet.49 Dnes již většina Arabů volí 

 
46 V současné době ve vládě tedy není žádná ortodoxní židovská strana. Důvodem je, že poslední volby byly 
v podstatě o postavě bývalého premiéra a šéfa strany Likud Benjaminem Netanjahuem. Kdy na jedné straně stáli 
jeho příznivci ochotní s ním jít do koalice. Mezi ně patřily i ortodoxní strany jako je Shas a United Torah 
Judaism. Na druhé straně byli odpůrci Netanjahua, kterým se podařilo získat stranu Ra’am a tím dosáhli většiny 
v Knesetu. Straně Ra’am bylo za připojení ke koalici slíben rozpočet na rozvoj rabských měst. Aron Boxerman, 
„History made as Arab Israeli Ra’am party joins Bennett-Lapid Coalition, Times of Israel, zveřejněno 3. června 
2021, https://www.timesofisrael.com/arab-israeli-raam-party-makes-history-by-joining-bennett-lapid-coalition/ 
(staženo v dubnu 2022). 
47 Reut Izkovitch-Malka, „Women in Israel – Political Representation as a Mirror to Gender (in)Equality“, In 
Understanding Israel: Political, Security and Societal Challenges, ed. Joel Peters and Rob Pinfold Geist 
(Oxford: Routledge, 2018), 11–12. 
48 Boxerman, „History made as Arab Israeli Ra’am party joins Bennett-Lapid Coalition“. 
49 Elie Rekhess, „The Evolvement of an Arab-Palestinian National Minority in Israel“, Israel Studies č.12, 3 
(podzim 2017): 1–6, https://www.jstor.org/stable/30245671 (staženo v lednu 2022). 
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arabské strany (80 %), avšak volební účast se celkově mezi arabskou populací snížila, i když 

v minulosti tomu bylo jinak. Od roku 1951 do roku 1973 volební účast Arabů převyšovala 

celostátní účast ve volbách. V tomto období chodilo k volbám 80 až 90 % arabských voličů, 

zatímco celostátní účast byla kolem 75 až 83 %.50 Za důvod je často uváděna snaha arabských 

obyvatel o asimilaci a dosažení změn skrze demokratické prostředky (účast v politickém 

rozhodování).51 K posledním volbám na jaře 2021 přišla méně než polovina Arabů (44,6 % 

v roce 2021).52 Podle expertů jsou důvody neúčasti Arabů u voleb různé. Např. zklamání voličů 

z práce arabských stran, které nedosáhly větších změn, bojkot voleb i z ideologických důvodů, 

neochota jít ke čtvrtým volbám během necelých dvou let nebo nesouhlas se způsobem vedení 

poltické kampaně arabských stran.53 

V následujícím grafu je pro ilustraci znázorněno rozložení současného 24. Knesetu 

podle etnické příslušnosti a pohlaví. Na grafu je zřetelné, že nejpočetnější silou v parlamentu 

jsou Židé (61,67 %), druhou pak Židovky (26,67 %). Dohromady Židé ovládají 88 % 

parlamentu a na Araby připadá 12 %. Pokud by měl Kneset kopírovat rozložení izraelské 

společnosti (tedy 74 % Židé, 21 % Arabové a 5 % ostatní), museli by Arabové získat přibližně 

25 křesel, tedy o 11 více než mají nyní. Co se týče rozložení Knesetu podle pohlaví, tak ženy 

získaly 36 mandátů (30 %). Pokud by mělo jejich zastoupení odpovídat složení společnosti, 

musely by získat ještě 24 mandátů. Z grafu je také zřejmé, že arabské ženy mají v parlamentu 

zastoupení nejnižší. V současnosti jde o čtyři poslankyně. 

 
50 Podrobněji v N. Haddad Haj-Yahya, M. Khalaily, A. Rudnitzky a B. Fargeon, „Statistical Report on Arab 
Society in Israel: 2021“, The Israeli Democracy Insitute, zveřejněno 17. března 2022, 
https://en.idi.org.il/articles/38540 (staženo 2. dubna 2022). 
51 Karin Tamar Schafferman, „Participation, Abstention and Boycott: Trends in Arab Voter Turnout in Israeli 
Elections“, The Israeli Democracy Institute, zveřejněno 21. dubna 2009, https://en.idi.org.il/articles/7116 
(staženo v březnu 2022). 
52 Arik Rudnitzky, „The Arab Vote in the Elections for the 24th Knesset (March 2021)“, The Israeli Democracy 
Institute, zveřejněno 27. dubna 2021, https://en.idi.org.il/articles/34420 (staženo v lednu 2022). 
53 Více v Arik Rudnitzky, „The Arab Vote in the Elections for the 24th Knesset (March 2021)“. 
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Data použitá v grafu jsou čerpaná ze stránek Knesetu.54 

Postavení žen v izraelské politice 

Izrael byl při svém vzniku zásadně formován sionistickým hnutím. Jednou z jeho 

myšlenek byla zásada rovnosti a sociální spravedlnosti bez ohledu na pohlaví. Do procesu 

budování nového státu měly být zahrnuty i ženy, které měly mít stejné postavení jako jejich 

mužští protějšci – budovatelé. Realita byla jiná a docházelo k tradičnímu dělení rolí ve 

společnosti na základě genderu a ženy byly nuceny bojovat za rovné postavení. Nastavení iluze 

rovnosti, mělo dopad nejen na veřejnost, která neměla žádné nutkání pochybovat o rovnosti 

mužů a žen, ale také na feministické organizace, které defacto do 70. let otázku rovného 

postavení skoro neřešily.55 

Od vzniku státu Izrael mají všechny ženy volební právo, pasivní i aktivní, ale jejich 

přítomnost v Knesetu není příliš vysoká, stejně tak jako v jiných demokratických zemích. Podle 

žebříčku Wordl Economic Forum se v roce 2020 Izrael umístil na 64. místě v parlamentním 

zastoupení žen.56 Pro srovnání v roce 1958 byl Izrael na 4. příčce. Důvodem nebylo to, že by 

v Knesetu bylo hodně poslankyň, ale fakt že v ostatních demokratických státech byla situace 

ještě horší.57 V grafu je vidět postupný nárůst počtu poslankyň, přes to procentuální zastoupení 

 
54 „Current Knesset Members“, Knesset, https://www.knesset.gov.il/mk/eng/mkindex_current_eng.asp?view=1 
(staženo 4. března 2022). 
55 Izkovitch-Malka, 5. Garfinkle, 41–52. Čejka, Judaismus a politika v Izraeli, 22. Dowty, 56–60. 
56 „Global Gender Gap 2020“, World Economic Forum, zveřejněno v roce 2021, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (staženo v březnu 2021). 
57 Izkovitch-Malka, 12. 
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žen v parlamentu neodráží jejich zastoupení ve společnosti (50 % Izraelských občanů vs. 30 % 

poslankyň).58 K úspěšnosti žen v politice, by mělo dojít i s nárůstem vzdělanosti a také počtu 

pracujících žen. Obě tato kritéria izraelské ženy splňují, ale v jejich případě došlo pouze ke 

zvýšení politické aktivy, ale úspěšnost v získávání klíčových pozic je stále malá.59 

 
Data použitá v grafu jsou čerpaná ze stránek Jewish Virtual Library.60 

Podle židovské a muslimské tradice, která vychází z patriarchální struktury, se rozlišuje 

mezi veřejnou a soukromou sférou života. Ve veřejném prostředí (např. politika) by měli 

převážně dominovat muži, a naopak v soukromé sféře je zásadní role žen. Zásadní roli zde hraje 

náboženství, v Izraeli judaismus. Dle ortodoxního judaismu žena není způsobilá k provádění 

 
58 Podle teorie deskriptivního popisu politické reprezentace může být ve společnosti vyvolána nedůvěra ve stát, 
jeho instituce a demokratičnost systému, pokud nejsou určité skupiny společnosti reprezentovány na nejvyšší 
úrovni. Teorie také předpokládá, že v případě ženské reprezentace může vyšší přítomnost žen ve vysoké politice 
přispět k zapojení více žen do politiky a změnit tak politickou kulturu země. Teorie věcné reprezentace uvádí, že 
zástupce odráží názory, postoje, zájmy svých volitelů. Existují studie, které tuto teorii potvrzují, ale také studie, 
které s ní nesouhlasí. V tomto případě, že žena politička tedy nemusí zastávat stejné zájmy jako jiná žena ve 
společnosti i přes genderovou shodu. Podle autorů A. Shapira, O. Kenig, Ch. Friedberg a R. Itzkovitch-Malka, 
kteří zkoumali politickou reprezentaci žen v Izraeli, nemůže existovat deskriptivní zastoupení bez věcného. 
Deskriptivní reprezentace je podle nich nezbytnou podmínkou pro legitimnost demokratického režimu a jeho 
institucí. Muži a ženy přinášejí na základě své psychologické, biologické a sociální rozdílnosti jiné pohledy a 
rozdílné zkušenosti a postoje k politice. Obě skupiny mají rozlišné vnímání, chování a priority, které se snaží 
prosadit. Podrobněji v Shapira, Assaf, Ofer Kenig, Chen Friedberg a Reut Itzkovitch-Malka, „The 
Representation of Women in Israeli Politics, A Comparative Perspective“, The Israel Democracy Institute Policy 

Paper 10E (2016), https://en.idi.org.il/media/4123/the-representation-of-women-in-israeli-politics.pdf (staženo 
10. dubna 2021). 
59 A’li a Da’as, 71-72. 
60 „Number of Female Members of Knesset“, Jewish Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/number-of-
female-members-of-knesset (staženo v červenu 2021). 
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různých základních náboženských obřadů (např. čtení Tóry v synagoze), nemůže být členkou 

modlitebního kvora (minyan), nemůže podávat svědectví. Ženy nemohou být rabínkami nebo 

soudci. Z toho vychází, že ženám není dovoleno zastávat veřejné nebo vládní (sekulární) 

funkce.61 Pro náboženské strany je tedy přítomnost žen v politice nepřípustná. Některé strany 

se dokonce pokusily přítomnost žen ve straně zakázat. Příkladem je ultraortodoxní strana 

Agudat Israel, které bylo Nejvyšším soudem v roce 2019 nařízeno odstranit toto vnitrostranické 

pravidlo. I přesto strana rozhodnutí soudu nerespektuje.62 Dalším příkladem je fotografie 

současné vlády zveřejněná v ultraortodoxním tisku, kde jsou rozmazány obličeje ministryň, 

jelikož část ortodoxních židů neschvaluje přítomnost žen ve veřejném prostoru.63 

Rok 2009 byl zlomovým pro budoucí zařazování ženských kandidátek na listiny. 

Strany, které ve volbách do Osmnáctého Knesetu (2009) zařadily na své kandidátky více žen, 

dosáhly ve volbách většího úspěchu. Příkladem je arabská strana Balad, která jako první 

arabská politická strana tento krok učinila.64 Izrael se ale snaží o systémovou podporu žen 

v politice. Například v roce 2004 byla schválena změna zákonu o financování voleb, ve 

prospěch stran, které na svých kandidátkách mají ženy.65 Názor široké veřejnosti ohledně 

zastoupení žen v politice se značně liší od názoru náboženských stran, kdy podle výzkumu 

z roku 2006 si 90 % veřejnosti přálo více žen v politice a managementu.66 

Z počátku existence Izraele byly ženy  přítomny spíše na kandidátkách levicově 

orientovaných stran. V posledních letech se ale v Izraeli zvýšilo zastoupení žen i u středových 

a pravicových stran.67 Strany jsou tak více atraktivní pro větší skupinu voličů. Dokonce i 

islámská náboženská strana na svou kandidátku zařadila ženu, již zmíněnou Iman Khatib-

Yasin. Změna přišla v roce 2009, kdy politickou stranu Kadima vedla žena Tzipi Livini. 

Kadima předstihla tehdy nejsilnější stranu Likud a získala o jeden mandát více.68 Kampaň 

strany se větší mírou zaměřila na ženy a získala tak jejich přízeň. Podobně na tom byla i arabská 

 
61 A’li a Da’as, 71-75. 
62 Na svých kandidátkách ženy nemají např. tyto strany: Shas, United Torah Judaism, Religious Zionist. 
Podrobněji o rozhodnutí soudu v článku Toi Staff, „Court rules ultra-Orthodox party must end ban on wonen 
within 21 days“, The Times of Israel, 12 ledna, https://www.timesofisrael.com/court-rules-ultra-orthodox-party-
must-end-ban-on-women-within-21-days/ (staženo v červnu 2021). 
63 Irena Kalhousová (@IrenaKalhousova), „Foto nové vlády přetisknuto v ultraortodoxním tisku.“, Twitter, 15. 
června 2021, 
https://twitter.com/IrenaKalhousova/status/1404768917084676098?s=20&t=cCMociQlAVn_RX2Vod_U2g 
(staženo 1. května 2022). 
64 Shapira a kol. „The Representation of Women in Israeli Politics, A Comparative Perspective“, 21-24. 
65 Avgar a Fiedelman „Women in the Knesset: Compilation of Data Following the Elections to the Twenty-third 
Knesset“. 
66 Více v A’li a Da’as, 71-75. 
67 Shapira, „The Representation of Women in Israeli Politics, A Comparative Perspective“, 175-177. 
68 „About the 2009 Elections“, The Israeli Democracy Institute, https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-
parties/elections/2009/ (staženo v dubnu 2022). 
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strana Balad, která zařadila ženskou kandidátku na vyšší pozici ve volební kandidátce.69  

Pro podporu většího zastoupení žen v parlamentu bývají v některých státech zavedeny 

kvóty (dobrovolné a povinné).70 Izrael nemá povinné kvóty, které by upravovaly a zajišťovaly 

ženám místa na jednotlivých kandidátkách. Mnoho stran však přijalo dobrovolné kvóty buď na 

mandáty, nebo konkrétní místa na volebních kandidátkách. V Izraeli k dobrovolným kvótám 

přistoupily strany Likud, Labor, Meretz. Ženy jsou zastoupeny především ve stranách, které 

jsou více sekulární a zdůrazňují rovnost pohlaví. Tyto strany také zařazují ženy na vyšší místa 

na kandidátkách. Naopak strany, které jsou více konzervativní (náboženské) staví ženské 

kandidátky na nižší pozice či je skoro nezařazují.71 Díky nízké hranici pro vstup do parlamentu 

se do parlamentu dostává mnoho stran, kdy většina získá malý počet křesel a tím pádem mají 

ženské političky menší šanci na zisk poslaneckého mandátu, jelikož se nachází až na nižších 

příčkách volebních kandidátek. 

I přes fakt, že počet poslankyň v Knesetu se dlouhodobě zvyšuje, ve vládě jich je 

minimum. Ženy obecně nezastávají významné politické pozice, jak na úrovni parlamentních 

výborů, tak ve vládě. Do roku 1974 byla jedinou ženou v izraelské vládě Golda Meir, která se 

stala první a zároveň poslední premiérkou Izraele. Od 90. let 20. století bývá ve vládě kolem 

10 až 18 % žen, tedy jedna až čtyři ministryně.72 Současná vláda má devět ministryň (33,3 %), 

což je doposud nejpočetnější zastoupení žen na vrcholných politických pozicích. Nízké 

zastoupení žen ve vládě je způsobeno vnímáním žen jako méně kompetentních pro pozice 

s velkou rozhodovací mocí, jakou disponují právě v ministerských úřadech. Jde o odraz 

tradičního vnímání role žen ve společnosti, které jsou mimo veřejnou sféru a věnují se spíše 

péči o rodinu a manžela. Tato stereotypizace se odráží i v ministerských portfoliích, které jim 

jsou svěřeny. Nejčastěji mají na starost ministerstva zemědělství, vzdělání, sociálních věcí a 

práce, životního prostředí, zemědělství, kultury a sportu nebo také spravedlnosti (tzv. měkká 

agenda). Ministerstvo obrany nebo financí (tzv. silová a vlivná) jsou pro ně téměř 

nedosažitelná, jelikož se jedná o velmi důležité sektory pro izraelskou politiku.73 Důvodem je 
 

69 Chazan, Naomi. „Gender, Power and Policist in Israel“. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & 

Culture (leden 2011): 330-336, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=de0a47bd-
836d-4121-9a23-f9877cc866de%40sessionmgr4007 (online 11. dubna 2021). 
70 Povinné genderové kvóty mají pro volbu do dolní komory parlamentu např. Belgie, Itálie, Španělsko, Francie, 
Egypt, Brazílie a další. Více o povinných a dobrovolných kvótách v jednotlivých zemích na „Gender Quotas 
Database“, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, https://www.idea.int/data-
tools/data/gender-quotas/country-overview (staženo v dubnu 2022). 
71 Více o systému kvót v Izraeli v Ido Avgar a Etai Fiedelman „Women in the Knesset: Compilation of Data 
Following the Elections to the Twenty-third Knesset“, The Knesset Research and Information Center (8. března 
2020): 18, https://main.knesset.gov.il/EN/activity/mmm/WomenintheKnessetCompiledData.pdf (staženo 
v květnu 2021). 
72 Itzkovitch-Malka, 5. 
73 Kalhousová, 7–8. Itzkovitch-Malka, 5–7. 



 24 

také otázka bezpečnosti, která je v Izraeli všudypřítomná a zásadně ovlivňuje nejen politiku, 

ale také každodenní život. Podrobněji je vliv bezpečnostního diskurzu rozebrán v následující 

kapitole. 

To samé platí pro nepřítomnost žen v různých parlamentních funkcích. Příkladem je 

pozice mluvčího Knesetu (Speaker of the Knesset),74 který spolu s místopředsedy (Deputy 

Speakers) tvoří Prezidium Knesetu. Dodnes pozici mluvčího Knesetu zastávala pouze jedna 

žena, Dalia Itzik (2006–2009).75 Ženy nebývaly do roku 2009 ani nominovány na pozice 

místopředsedů Knesetu (v poslední dekádě kolem 20–30 %). Podobná situace platí i pro další 

funkce, jako jsou předsedové stálých parlamentních výborů, kde jsou ženy jmenovány pro méně 

důležité výbory. Jediným výborem, kde ženy dominují, je Výboru pro postavení žen a rovnosti 

pohlaví (Knesset Committee for status of Women and Gender Equality), kde byl muž předsedou 

pouze dvakrát. Dnes je předsedkyní tohoto výboru arabská poslankyně Aida Touma-Sliman.76 

Obdobná situace je v místních samosprávách. V roce 2018 bylo za starostky zvoleno 14 žen 

z celkového počtu 243 starostů.77 Zachování nerovnosti v politickém zastoupení žen je 

promítání sociální nerovnosti pohlaví ve společnosti. V případě Izraele je to dáno 

institucionalizací rozlišování mezi veřejnou a soukromou sférou, které vychází z židovské i 

arabské kultury.78  

Doposud nebyla ministryní ani jedna žena arabského původu. To je dáno již zmíněnou 

stereotypizací žen, bezpečnostními hrozbami, ale také arabskou politickou kulturou, která ženy 

z politiky vyřazuje. Konkrétně se arabským ženám v politice věnuji v podkapitole „Dopady 

diskriminace arabských žen v politickém zastoupení“. 

2.4 Vliv arabsko-izraelského konfliktu na postavení arabských žen 

Postavení arabských občanů je výrazně ovlivněno arabsko-izraelským konfliktem. 

Neukončený konflikt, nevyřešené rozdělení území, neexistence státu Palestina a neustálá 

přítomnost bezpečnostních hrozeb i dnes překrývá v izraelské politice a společnosti mnoho 

důležitých otázek a problémů. Témata, která s bezpečností nesouvisejí, jsou považována za 

 
74 Mluvčí Knessetu je zodpovědný za přípravu a plnění parlamentního rozpočtu, zastupuje Knesset na jednáních 
s dalšími izraelskými státními institucemi a orgány nebo při zahraničních návštěvách a je zástupcem izraelského 
prezidenta. 
75 „Speaker of the Knesset, Knesset, https://main.knesset.gov.il/EN/mk/Pages/SpeakerMain.aspx (staženo 
v červenci 2021). 
76 Assaf Shapira, Ofer Kening a Avital Friedman, „Women’s Representation in the Knesset and the Govrnement: 
An Overview, The Israeli Democracy Insitute, zveřejněno 8. března 2021, https://en.idi.org.il/articles/34024 
(staženo v červenci 2021). 
77 Hagar Tzameret, N. Chazan, H. Herzog, „The Gender Index, Gender Inequality in Israel 2020“, The Van Leer 

Jerusalem Institute (2021), https://www.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Index-2020.pdf 
(staženo v lednu 2022). 
78 Více v A’li a Da’as, 68–70. 
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nedůležitá jsou odsunuta do pozadí. To platí i pro téma práva žen a neochotou politiků se tím 

zabývat.79 Bezpečnosti je tedy podřízeno téměř vše a bylo tomu tak i v minulosti, kdy se např. 

feministické organizace zaměřovaly na otázky bezpečnosti, míru a dopadů konfliktu na jejich 

postavení ve společnosti a nevěnovaly se genderové nerovnosti.80 

Díky konfliktu a bezpečnostním hrozbám má izraelská armáda (IDF – Israeli Defence 

Forces) jedinečnou roli v chodu státu, politice a ve společnosti celkově. V Izraeli je branná 

povinnost pro muže i ženy od 18 let. Výjimkou mají pouze ortodoxní Židé a izraelští Arabové, 

ti se však mohou do IDF dobrovolně přihlásit (pro Drúzy výjimka neplatí).81 IDF poskytuje 

mužům osobní, sociální a institucionální výhody, které jim ulehčují vstup do profesního a 

civilního života po službě. Mluvíme ovšem většinou o mužích Židech, a méně pak o ženách či 

izraelských Arabech muslimech. Při vzniku IDF ženy sloužily v oddělených ženských 

jednotkách a nebylo jim umožněno dosáhnout všech pozic a hodností. Změna přišla v roce 1995 

s případem Alice Miller a následovným rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 2000. Ten 

rozhodl, že ženy mají právo na rovné postavení v armádě, tedy sloužit na jakékoliv pozici. Poté 

se mnoho pozic a jednotek otevřelo i pro ženy (dnes 86 % armádních jednotek) a změnil se 

přístup armády. V roce 2014 ženy tvořily 34 % stálých armádních jednotek a 3 % bojových 

jednotek, letos tvoří již 18 %.82 Služba v armádě a bezpečností hrozby mají vliv na celou 

izraelskou společnost, zejména pak na politickou scénu což se odráží i na postavení arabských 

žen.83 

Vojáci v armádě získají mnoho kontaktů, které jim ulehčí začátek politické kariéry. 

Především ti, kteří sloužili v elitních bojových jednotkách či byli vysokými důstojníky. Jejich 

politická dráha je značně úspěšnější ve srovnání s ženskými protějšky. Celých 75 % bývalých 

generálů, kteří získali poslanecký mandát, se později stalo ministry. Zatímco pouhých 15 % žen 

dosáhlo v kariéře na ministerské křeslo. Důvodem je i to, že ačkoliv ženy mohou být oficiálně 

 
79 Kalhousová, 8. 
80 Garfinkle, 110–117. 
81 Výjimky jsou udělovány i ze: zdravotních či psychických důvodů, manželství, rodičovství, studium v ješivě – 
náboženská židovská škola a některé další. 
82 Alice Miller podal stížnost k Nejvyššímu soudu, jelikož byla zamítnuta její přihláška na pilotní kurz kvůli 
tomu, že je žena. Více v článku Idit Shafran Gittleman, „Women’s Service in the IDF: Between a People’s Army 
and Gender Equality“, The Israeli Democratic Institute, zveřejněno 3. bržena 2022, 
https://en.idi.org.il/articles/24554 (staženo 2. dubna 2022). 
83 Fogiel-Bijaoui, Sylive, „Navigating Gender Inequality in Israel – The Challenges of Feminism“, in Handbook 

of Israel: Major Debates, in Handbook of Israel: Major Debates, ed. E. Ben-Rafael, O. Glöckner, J.H. Schoeps, 
Y. Sternberg, A. Weberling, Anne (München: De Gruyter Oldenbourg, 2016), 423-436. 
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/1pop0hq/cdi_natlibisrael_rambi_v2_99000587
7280705171 (staženo dne 10. dubna 2021). 
https://www.researchgate.net/publication/334721534_Navigating_Gender_Inequality_in_Israel_-
The_Challenges_of_Feminism (staženo dne 10. dubna 2021). 
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na všech armádních pozicích, ve skutečnosti jsou stále elitní jednotky a důstojnické pozice 

obsazeny převážně muži. Izraelská politická scéna také zaznamenala značný nárůst počtu 

politiků s vyšší armádní hodností i díky úpadku sympatií veřejnosti pro tradiční politiky. Bývalí 

vojenští hodnostáři nejsou spojováni s ideologiemi, ale s činy (vojenské zásluhy) a těší se 

značné důvěře.84 Oblíbenost armádních důstojníků v izraelské politice je značně ovlivněna 

bezpečnostními hrozbami. Právě politici se zkušenostmi z armádního výcviku jsou viděni, jako 

nejvíce kompetentní v řízení ministerstev jako je Ministerstvo obrany v době konfliktu, kdy je 

třeba přijímat rychlá rozhodnutí.85 Je zde značná proklamace mužnosti, která souvisí obrazem 

„neporazitelného Žida“ a sílou IDF v nepřátelském prostředí Blízkého východu. Podle 

tradičního rozdělení rolí, které je v Izraeli stále přítomno, ženám postavení bojovníků a soubor 

vlastností s tím souvisejících nepřísluší. Neustále tak dochází k prosazování genderových 

stereotypů.86 

Jak jsem již zmínila, vojenská služba není povinná pro arabské občany, ti se ale mohou 

zapojit do armády dobrovolně. To však není příliš časté. V roce 2016 sloužilo v IDF pouze 1 

% izraelských Arabů (muslimů).87 Izraelští Arabové jsou tedy znevýhodněni, pokud v armádě 

nesloužili, zejména pak Arabky kvůli pohlaví. Např. jedna Arabka, byla při ucházení se o 

zaměstnání požádána o armádní sériové číslo, která však neměla a na pozici nebyla přijata. 

Pokud by číslo ukázala, nikdo pravděpodobně by její etnicitu nepoznal.88 Arabky nemohou na 

začátku své kariéry využívat kontaktů, které by jinak získali v armádě. Nemají přístup 

k žádným sociálním ani osobním výhodám, které armáda poskytuje. 

2.5 Arabské ženy v právním systému 

Arabským ženám byla zaručena rovnost před zákonem a ve všech institucích již 

v Deklaraci nezávislosti a následně v dalších zákonech v obecném duchu rovnosti všech 

izraelských občanů (Základní zákon: Lidská důstojnost a svoboda 1992). Než představím 

konkrétní dopady na postavení arabských žen (muslimek) představím izraelský právní a soudní 

systém v oblasti rodinného práva a některé zákony, které se zabývají konkrétně rovností žen. 

 
84 Podle průzkumu z roku 2015 věřilo armádě 85 % Izraelců, zatímco vládě 36 % a poslancům 35 %. Důležité je 
rozlišit mezi židovskými respondenty, kdy IDF věřilo 93 %, a mezi dotázanými Araby s 37 % důvěrou. Itzak 
Galnoor a Dana Blander, „Political Culture in Israel“, in The Handbook of Israel’s Political System (Cambridge 
University Press, 2018), 818. 
85 Giora Goldberg, „The Growing Militarization of the Israeli Political System”, Israel Affairs 12, č. 3. (2006): 
380–391, https://doi.org/10.1080/13537120600744594 (staženo 8. dubna 2021). 
86 Podrobněji o maskulinitě a vlivu na Izraelskou společnost v I. Kalhousová, 8–10. 
87 Jane Corbin, „Israel's Arab soldiers who fight for the Jewish state“, BBC News, 8. listopadu 2016, 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-37895021 (staženo 24. dubna 2022). 
88 Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian Citizens of 
Israel“, 60–71. 
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Jak jsem již zmínila, díky Statusu quo získala jednotlivá náboženství právo uplatňovat 

své normy a zákony nad osobami, které spadají pod jejich náboženství. Došlo tak k tomu, že 

izraelská jurisdikce je rozdělena na civilní a náboženské soudy. Dohoda aplikovala milletský 

systém, který uděluje výhradní právo ve věci osobního statusu a rodinných záležitostech 

jednotlivým náboženským komunitám. Podle něj je každý obyvatel státu součástí jedné 

z náboženských komunit, bez ohledu na jeho náboženské přesvědčení. To je problematické 

zejména pro lidi bez náboženského vyznání či pro sekulární obyvatele, jelikož se i přesto musí 

řídit pravidly jedné z komunit. Židé podléhají právu halacha a muslimové právu šaría. Jak 

halacha, tak šaría jsou svojí povahou patriarchálními zákony, které vnímají ženu jako 

podřízenou muži a tím dochází k jejich diskriminaci.89 

První zákonem, který upravuje postavení žen je Zákon o rovných právech žen 1951 

(Women’s Equal Rights Law 1951), který ustanovil, že „muž a žena mají rovné postavení v 

jakémkoli právním řízení a jakékoli ustanovení zákona, které při jakémkoli soudním řízení 

diskriminuje ženy a ženy, je neúčinné“.90 Nicméně jak ukážu níže, tak je tento zákon porušován 

v oblasti rodinného práva, které je s ním ze své podstaty v rozporou, jelikož se řídí právem 

náboženským. Zákon o rovných právech žen nemá status základního zákona a jde o pouhou 

směrnici, která má pomoct při výkladu ambivalentních právních předpisu. Dokonce v něm stojí, 

že „nemá vliv na žádný zákonný zákaz nebo povolení týkající se manželství nebo rozvodu“,91 

tedy neovlivňuje pravomoci náboženských soudů v této oblasti. Tento zákon přiznává ženám 

majetková práva a ustanovuje obra rodiče jako přirozené opatrovníky svých dětí. Jak bude 

ukázáno o pár odstavců níže, v případě muslimek (i židovek) v praxi je tento zákon často 

muslimskými soudy opomíjen při rozvodových řízeních. 

Další zákon, který upravuje rodinné právo, byl přijat v roce 1953: Zákon o jurisdikci 

rabínských soudů (Rabbinical Courts Jurisdiction: Marriage and Divorce Law 1953) neboli 

Zákon o rozvodu a manželství. Ten ustanovil výhradní právo rabínským soudům nad uzavírání 

manželských svazků a rozvodů Židů. Zákon sice nezahrnuje muslimské soudy, ale v praxi pro 

muslimy platilo a stále platí to stejné – exkluzivní jurisdikce v oblasti sňatků a rozvodů je 

v rukou muslimských soudů.92 Jinými slovy v Izraeli neexistuje institut civilního sňatku. 

 
89 Halperin-Kaddari, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, religion and gender 
(in)equality in Israel“, 906–909. 
90 Knesset, „Women’s Equal Rights Law 5711–1951“, Sefer Ha-Chukkim no. 82, zveřejněno v roce 1951, 
https://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns1_women_eng.pdf (staženo v únoru 2022). 
91 Ibid. 
92 Knesset, „Rabbinical Courts Jurisdiction (Marriage and Divorce) Law 5713–1953, Sefer HaChukkim no. 134, 
zveřejněno v roce 1953, https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_rabbiniccourts_eng.pdf (staženo 
v listopadu 2021). 
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Uzavření manželství nebo rozvod se řídí podle náboženských pravidel. Oba právní systémy 

neumožňují sňatek s nevěřícím anebo s partnerem jiného náboženského přesvědčení.93 

Neexistence civilního sňatku nebyla v zásadě až do 90. let 20. století politickým tématem. 

Změna přišla až s příchodem téměř jednoho miliónu židovských imigrantů z bývalého 

Sovětského svazu. Mnozí z nich však nebyli podle ortodoxních rabínů považováni za Židy. 

Podle halachy nemohou Židé uzavřít sňatek s někým, kdo není židovského původu pod božím 

zákonem, což pro občany bývalého SSSR znamenalo nemožnost se oženit či vdát. Aby některé 

strany oslovily více voličů, začaly se tématem civilního sňatku zabývat a snahou prosadit jej 

v parlamentu. To se však dodnes nepovedlo. Řešením pro partnery, kteří se nemohou nebo 

nechtějí oddat podle náboženských tradic a práv, je sňatek v zahraničí. 

Stejně tak rozvody jsou v rukou náboženský soudů. Ty jsou výhradně obsazeny 

mužskými soudci a náboženské právo je vykládáno často silně tradičním způsobem. Žena je 

v halaše i šaríi podřízena muži a nemá rovná práva v oblasti uzavírání ani ukončení manželství. 

Pro ženy je tedy velmi obtížné se rozvést, což je ukázáno níže na případu arabských žen 

(muslimek).94  

Náboženské právo šaría v případě muslimských Arabů upravuje Korán a Sunny. Jeho 

výklad se liší podle různých právních škol, kdy některé jsou v určitých otázkách značně 

rozdílné. Podle islámu se uzavírá manželství mezi mužem a ženou, která je však zastoupena 

tzv. walím. Walí je mužský zástupce ženy, většinou to bývá otec nebo jiný mužský příbuzný, 

popřípadě soudce. Walí má také určitá práva, v některých případech může provdat ženu i bez 

jejího souhlasu. Pouze jedna škola umožňuje ženě uzavřít sňatek bez zástupce. Uzavření 

manželství zajišťuje smlouva, ve které si obě strany mohou nastavit podmínky, které nejsou 

zákonem nějak omezeny a závisí pouze na dohodě obou stran.95 Islám také umožňuje 

mnohoženství neboli polygamii, která je oficiálně v Izraeli zakázaná, ale i tak je dodnes 

praktikována. Polygamie by neměla negativně ovlivnit postavení ženy, jelikož podle islámu 

může mít muž více žen, jen pokud je schopen uspokojit jejich potřeby a finančně je zajistit, což 

vždy neodpovídá skutečnosti.96 

Islámské právo také pojednává o ukončení manželství – rozvodu, kde však ženy nemají 

 
93 V případě islámského práva záleží na konkrétní právní škole. Některé umožňují sňatek muslima s ženou, která 
není muslimka, protože může být na víru obrácena. 
94 Halperin-Kaddari, 911–913. 
95 Lenka Bezoušková, „(Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu“, Acta Iuridica 

Olomucensia č. 5, 1 (2010), 52–61, https://www-ceeol com.ezproxy.is.cuni.cz/search/viewpdf?id=89017 
(staženo v dubnu 2022). 
96 Vznešený Korán, Súra 4 – Ženy (176 ája – Medínská) Al-Nisa‘, verš 3., přeložil Ivan Hrbek (1972) z originálu 
al - Qur´án, https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/507146/mod_resource/content/1/Koran.pdf (staženo v březnu 
2022). 
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stejná práva jako muži. Muž může svou ženu zapudit (arabsky taláq) a to bez udání důvodu, 

písemně či ústně (ústně 3x). Jedná se o jednostranný akt, který je umožněn pouze mužům, avšak 

žena je za to finančně odškodněna podle konkrétní manželské smlouvy (ne tedy vždy). Izrael 

toto jednostranné ukončení ze strany muže postavil mimo zákon. Ačkoli došlo ke snížení 

frekvence typů tohoto rozvodu, mezi muslimy jde stále o běžnou praxi a zákon, který taláq 

zakazuje, není vynucován.97  

Pokud soužití chce ukončit žena, musí se buď domluvit se svým manželem, který ji pak 

zapudí (většinou za peněžní odškodnění) anebo se obrátit k soudu. Pokud žena zvolí druhou 

možnost, musí uvést závažný důvod pro ukončení manželství. Muž na rozdíl od ní tak může 

učinit bez udání důvodu. Soudu musí být také předloženy pádné důkazy, které vedou 

k rozdělení manželů.98 Soudy jsou výhradně mužskou záležitostí a v kombinaci s islámským 

právem je pro ženy téměř nemožné se rozvést což dokládá následující statistika. V roce 2018 

se v Izraeli rozvedlo celkem 15 605 párů, z nichž bylo pouze 16,5 % muslimů oproti 77,4 % 

židovských párů (6,1 % ostatní).99 Soudy také rozhodují o otázce svěření dětí a jejich výchovy. 

Podle islámu, je za výchovu potomků odpovědný otec, ale při nízkém věku dítěte je možné, 

aby jej vychovávala matka. Svěření do péče je dále upraveno podle věku, zda se matka znovu 

provdá a podle jejího náboženského vyznání (dítě má být vychováno v souladu s islámem a 

pokud žena není muslimka, tak jí dítě nemůže být svěřeno).100  

V roce 2001 byla výhradní jurisdikce muslimských soudů v otázce výchovy dětí 

upravena, a to díky práci muslimských ženských organizací. Došlo k úpravě zákona, který 

umožnil paralelní jurisdikci ve věcech osobního stavu na základě navrhovatele (žalobce). 

Muslimky se tak mohou obrátit na izraelské civilní soudy v otázkách svěření dítěte do péče, 

alimentů a majetkového vyrovnání. Halperin-Kaddari však upozorňuje, že i přes možnost 

obrácení se na civilní soudy většina muslimek tuto volbu nevyužívá (cca 12 % ročně). Důvodem 

jsou praktické potíže, jelikož se civilní soudy nacházejí ve velkých židovských městech, což je 

často daleko od jejich domova. Dalším důvodem je pak také kulturní a náboženské prostředí, 

které ženy od tohoto rozhodnutí odrazuje, jelikož by mohly být ve svém okolí vnímány 

negativně kvůli narušení společenských norem.101 

 
97 Ruth Halperin-Kaddari a Yaacov Yadgar, „Religion, Politics and Gender Equality among Jews in Israel, Final 
Report“, The United Research Institute for Social Development and Heinrich Böll Stiftung (červen 2010), 32, 
https://ssrn.com/abstract=4065536 (staženo v dubnu 2022). 
98 Bezoušková, 52–61. 
99 „Marriage and Divorce in Israel 2018“, Israeli Central Bureau of Statistics, zveřejněno 29. prosince 2020, 
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/nisuim2017/t16-18.pdf (staženo 7. července 2021). 
100 Bezoušková, 51–61. 
101 Halperin-Kaddari, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, religion and gender 
(in) equality in Israel“, 909–912. 
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V právním systému se tedy nadále zachovává nerovnost mužů a žen a dochází k jejich 

diskriminaci. To je v rozporu s vymezením rovnosti v Deklaraci nezávislosti a Základním 

zákonu Lidská důstojnost a svoboda, podle kterých jsou si občané rovni bez rozdílu pohlaví. 

V některých případech dochází k prolínání civilního a náboženského soudu, což způsobuje 

značné rozpory a mnohdy vyhrocené situace mezi náboženskými soudy a soudem Nejvyšším. 

Civilní soudy dnes mají pravomoci v záležitostech majetkového vyrovnání manželů a 

následném ustanovení péče o děti a ženy mohou podle zákonů požívat všech svých 

majetkových práv, ale to není v souladu s právem halacha ani šaría. V rodinných otázkách 

dochází tedy ke sporu demokratických principů a patriarchálních norem.102 

2.6 Vliv feministických hnutí a organizací na postavení arabských žen 

Arabské feministky nikdy nebyly zcela součástí izraelského feministického hnutí a 

jejich agenda a vývoj nebyl propojen s převládajícím feministickým diskurzem, který byl 

ovládán aškenázskými Židovkami. Arabské feministky sice byla zvány na velké feministické 

organizace, ale nedostávaly na nich větší prostor a problémy se kterými se potýkaly, nebyly 

stejné jako řešily Židovky (zejména Aškenázské ženy). Arabské feministické hnutí se tak 

v podstatě vyvíjelo samostatně.103  

Počátky arabských ženských hnutí a organizací sahají až do konce 19. století, kdy ženy 

protestovaly proti nově vznikajícím židovským osadám na tehdejším palestinském území. 

Členkami prvních hnutí byly zejména manželky, dcery či sestry arabských intelektuálů, 

politických a kulturních osobností, nacionalistických vůdců nebo vlivných podnikatelů 

z křesťanských a muslimských rodin. Už tehdy se objevily první snahy mužů kontrolovat a 

rozhodovat o aktivitách ženských organizací. Jejich hlavním cílem bylo získat ženy jako další 

sílu v boji za národnostní otázky.104 V roce 1929 bylo založeno hnutí palestinských žen 

(Palestnian women’s Movement), které svolalo Kongres palestinských arabských žen do 

Jeruzaléma, kde byl ustanoven Výkonný výbor arabských žen (AWEC). Ten měl prosazovat 

cíle hnutí, které sice do popředí postavilo otázku genderové rovnosti, ale v realitě se nejvíce 

zabýval národnostními problémy. V roce 1938 došlo k frakci uvnitř hnutí a vznikla dvě nová: 

 
102 Ibid. 
103 Podrobněji o feministickém hnutí v Izraeli v Pnina Motzafi-Haller, „Scholarship, Identity, and Power:Mizrahi 
Women in Israel“, Signs: Journal of Women in Culture and Society 26, č. 3 (2001): 697–730, 
https://www.jstor.org/stable/3175537 (staženo listopad 2020). Dále pak v Élisabeth Marteu, „ Politics and Arab 
women mobilization in Israel“, Bulletin du Centre de recherche francais de Jérusalem 14 (2004): 129–148, 
https://www.researchgate.net/publication/30459662_Politics_and_Arab_women_mobilization_in_Israel (staženo 
v dubnu 2022). 
104 Khawla Abu–Baker, „The Palestinian Women’s Movement: Palestinian Feminism in Israel“, in: The 

Palestinians in Israel: Readings in History, Politics and Society, ed. Nadim N. Rouhana a. Sabbagh–Khoury 
(Haifa: Mada al-Carmel – Arab Center for Applied Social Research, 2018), 231–235. 
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Arab Women’s Association (AWA) a Arab Women’s Union (AWU). Důvodem byla kombinace 

názorových odlišností ohledně cílů hnutí, zda má být více národnostní či feministické nebo zda 

má být více konzervativní (tradiční) nebo progresivní (moderní).105 Je patrné, že arabské ženy 

se už od začátku svých politických aktivit potýkají s tím, zda mají postupovat v souladu 

s kulturou a tradicemi či zcela zbořit tyto bariéry a jednat radikálněji v genderových otázkách. 

Toto dilema má dnes většina arabských muslimských ženských organizací, jak bude ukázáno 

později.  

Před vznikem Izraele byly Arabky povolány, aby se připojily k mužům v boji za 

národností práva, ale po roce 1939 a po potlačení arabských protestů byla jejich politická 

aktivita utlumena a omezena pouze na sociální a edukační problematiku.106 V průběhu První 

arabsko-izraelské války, kdy došlo k vysídlení mnoha Arabů, odešlo i mnoho vůdčích osobností 

arabské komunity a došlo k rozptýlení vedení včetně arabských ženských organizací. Se 

vznikem státu Izrael byla zakládána nová ženská hnutí a organizace. Ty se soustředily 

především na poskytování pomoci arabským uprchlíkům (uvnitř státu), lidem postiženým 

válkou, nebo se také snažily přesvědčit ženy pro účast v demonstracích proti vojenské správě 

(1948–1966) arabských oblastí v Izraeli (hnutí jako Movement of Progressive Women, 

Women’s Renaissance - Nahda). Charakter činnosti se tak přesunul z veřejné sféry do soukromé 

sféry. Šlo o precedent pro další vývoj a aktivitu arabských ženských hnutí a organizací, kdy 

byly mužskými lídry využívány k boji za arabský nacionalismus, ale dále byly jejich aktivity 

značně omezeny. Důvodem bylo to, že arabští nacionalisté nechtěli, aby se ženy nadále 

angažovaly v otázkách rovnosti mužů a žen, politice a dalších sférách, jelikož by mohlo dojít 

k narušení arabské kultury a tradice v podobě nabourání patriarchálního uspořádání společnosti 

a podkopání mužské autority ve veřejném prostoru. Šlo o precedence pro další vývoj a aktivitu 

arabských ženských hnutí a organizací.107 

Po Šestidenní válce v roce 1967, kdy začal Izrael okupovat palestinská území, započal 

v arabské společnosti proces palestinizace neboli politické aktivizace, byly navázány vztahy 

s Palestinci ze Západního břehu a pásma Gazy a také s Organizací pro osvobození Palestiny. 

V té době vznikla palestinská a islamistická hnutí, která mimo jiné obhajovala rovnost pohlaví, 

ale zároveň hlásala zachování tradičních principů v soukromé sféře. Hnutí zdůrazňovalo, že 

národnostní otázka je v tuto dobu důležitější a ženy kvůli neschopnosti prosadit své zájmy 

nejsou vhodné k vedení arabské společnosti v „této historické fázi“. Ženy se v rámci 

 
105 Ellen L. Fleischmann, „The Emergence of the Palestinian Women's Movement, 1929–39“, Journal of 

Palestine Studies č. 29, 3 (2000): 16–22, https://www.jstor.org/stable/2676453 (staženo v únoru 2020). 
106 Fleischmann, 21–28. 
107 Abu–Baker, „The Palestinian Women’s Movement: Palestinian Feminism in Israel“, 235–240. 
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islamistického hnutí zapojily do organizace sdružení, která jednala v souladu s ideologií 

islámského hnutí tedy v souladu s patriarchátem.108 Začaly také navazovat kontakty s ženskými 

organizacemi z okolních arabských států (např. Egypt). Větší aktivita přišla až v následujícím 

desetiletí. 

Nová éra začala v 70. letech spolu s příchodem židovských imigrantek ze Spojených 

států a moderních feministických myšlenek, které se tehdy šířily celým světem. Hlavními 

tématy pro celé feministické hnutí v Izraeli byla změna sociálních a mocenských struktur a 

ukončení diskriminace žen. Jejich cíle se však nesetkaly s přízní izraelské veřejnosti, a to 

především kvůli bezpečnostním otázkám. Veřejnost jim spíše nedůvěřovala a hrozilo, že snaha 

o sociálně-politické reformy bude vnímána spíše jako útok na národní bezpečnost. Je nutné 

zmínit, že v roce 1973 proběhla další arabsko-izraelská válka (Jomkipurská válka), takže otázka 

bezpečnosti byla zase na prvním místě. Ženy se tak zaměřily na socioekonomickou 

problematiku (např. na sociální rozdíly ve společnosti, vzdělávání apod.).109 V této době 

vznikaly i nové arabské organizace, kdy mezi nejvýznamnější patřila Acre Women’s 

Organization (1976), která existuje dodnes a má několik poboček.  

V 80. letech byly feministické organizace ovlivněny mírovým hnutím. Izraelské ženy 

se angažovaly v mírovém procesu, kdy v rámci mírových hnutí jako bylo např. izraelské Peace 

Now, tlačily na vládu, aby zvážila další mírové návrhy v arabsko-izraelském konfliktu. 

Samostatně se izraelské ženské organizace prosadily až v roce 1982 se začátkem války 

v Libanonu. Byly zakládány nové mírové organizace spojující Arabky a Židovky, které se 

snažily zdůraznit dopady arabsko-izraelského konfliktu na sociální a politickou situaci žen. 

Organizace tak politicky směřovaly více k levicovým stranám, což diskreditovalo v očích 

některých lidí.110 Organizace, které dnes spojují Arabky a Židovky: Haifa Women’s 

Organization, Coalition of Women for Peace (koalice více fem. organizací), Givat Haviva a 

další. Arabské ženské organizace se v té době zaměřily především na poskytování materiální 

pomoci, zajištění ubytování, poradenských služeb ženám a dětem, nikoliv však otázkám 

genderové nerovnosti.111  

Shrnu-li hlavní přínos arabských ženských organizací, tak od konce 60. let až do začátku 

 
108 Khwala Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and 
Inside Influences“, in Handbook of Israel: Major Debates, ed. E. Ben-Rafael, O. Glöckner, J.H. Schoeps, Y. 
Sternberg, A. Weberling, Anne (München: De Gruyter Oldenbourg, 2016), 457, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1385587&lang=cs&site=ehost-
live&ebv=EB&ppid=pp_IV (staženo v lednu 2022). Marteu, 17. 
109 Halperin–Kaddari, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, religion and gender 
(in)equality in Israel“. 913–914. 
110 Ibid, 913–914. 
111 Abu–Baker, „The Palestinian Women’s Movement: Palestinian Feminism in Israel“, 240–248. 
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90. let šlo zejména o poskytování pomoci válečným obětem, podporu žen a dětí, materiální a 

potravinové sbírky, účast v demonstracích a protestech a také v mírovém hnutí spolu 

s Židovkami (pouze některé ženy). V 90. letech postupně docházelo i k prosazování ženské 

agendy, jako byla edukace žen v oblasti financí, začínající boj proti násilí na ženách nebo 

rozšiřování povědomí o rovnosti. 

Vliv arabských ženských hnutí a organizací v současnosti  

Podle autorky Abu-Baker lze dnes většinu arabských ženských organizací v Izraeli 

popsat jako organizace poskytující určité služby pro ženy. Arabské organizace neaspirují na 

status revolučních hnutí, které by význačně usilovaly o nějakou změnu stávajícího řádu. Dnes 

se některé organizace samy definují jako feministické, jiné jako ženské a některé se neoznačují 

žádným z těchto termínů. Většina jejich aktivit je zaměřena na pořádání přednášek, workshopů, 

budování školek a azylových domů pro dívky a ženy, sexuální výchovu, zprostředkování léčby 

obětí sexuálního násilí, pomoc lesbám a další sociální aktivity. Nejznámější organizace pro 

arabské ženy v Izraeli jsou Association of Women against Violence, Kayan-Feminisr Org. Acre 

Women’s Organization nebo Chilhood Centre. Některé arabské ženské organizace se právy žen 

a otázkami rovnosti snaží řešit a zviditelňovat spíše nenápadně. Mnoho organizací své jednání 

popisuje jako manévrování, taktické vyjednávání nebo hledání kompromisu.112 Tyto organizace 

se otázkám genderové rovnosti a práv žen věnují v menší míře. 

Důvodů je hned několik. Jedním z nich je, že feministický diskurz není příliš pozitivně 

přijímám v arabské společnosti, jelikož dochází ke zpochybnění stávající společenské 

struktury, které vládnou muži. Dalším důvodem je, že arabské (muslimské) feministické a 

ženské organizace se snaží svoje aktivity dělat v souladu s náboženstvím a tradicemi, ale 

zároveň jimi zpochybňují nadvládu náboženských institucí nad manželstvím a rozvodem, což 

je staví do složité situace. Snaží se tak ve vlastní komunitě dosáhnout určitých změn stávajícího 

genderového rozdělení a občas iniciují legislativní změny skrze politické strany.113 

I přes výše uvedené problémy, arabské ženské organizace stojí za několika iniciativami, 

které napomohly zlepšení postavení arabských žen v Izraeli. V roce 1995 Pracovní skupina pro 

rovnost v zákoně o osobním stavu spolu s Israeli Women’s Network a Association for Civil 

Rights Israel se snažily, aby se muslimky mohly v rozvodovém řízení v některých otázkách 

(péče o dítě) obrátit na civilní soudy, jako tomu bylo u Židovek. To vyvolalo obrovský odpor 

zejména ze strany muslimských náboženských vůdců. Nakonec byla tato iniciativa úspěšná a 

 
112 Ibid. 
113 Abu–Baker, „The Palestinian Women’s Movement: Palestinian Feminism in Israel“, 239–248. 
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od roku 2001 se muslimky mohou odvolat k civilnímu soudu.114 Nicméně jak jsem zmínila 

v předchozí podkapitole, praxe je odlišná a muslimky tuto možnost téměř nevyužívají.115 

Další přínos ženských organizací pro Arabky je zejména v oblasti poskytování pomoci 

a rozšiřování povědomí o určité problematice např. o prevenci proti násilí na ženách, možnosti 

vzdělávání, finanční vzdělání (jak vést domácnost, jak mít přístup ke svým penězům apod.) 

nebo o roli žen v rámci rodiny. Pro příklad problematika násilí na ženách se v době pandemie 

Covid-19 zhoršila, kdy byl zaznamenán značný nárůst násilí na základě pohlaví.116 Jde o 

problém v celé izraelské společnosti, ale Arabky jsou na tom podle dostupných dat nejhůře. Od 

roku 2010 do roku 2021 bylo každý rok zavražděno příbuzným v průměru dvacet žen, z čehož 

byla více jak polovina Arabek.117 V případě arabských žen se v minulosti často jednalo o vraždu 

ze cti, která je ukotvena v arabské-muslimské kultuře avšak podle arabských feministek jsou 

tak dnes označovány i vraždy arabských žen, které s tímto fenoménem nemají nic společného 

a důvody jsou stejné jako v jiných státech (např. ze žárlivosti, rozvod ze strany manželky 

atd.).118 V roce 1991 byla založena organizace Al-Fanar, která jako první bojovala proti 

fenoménu vraždy ze cti v arabské společnosti. Al-Fanar se snažila prolomit mlčení ohledně 

tohoto fenoménu, což se v arabské společnosti setkalo s velmi negativní reakcí. Al-Fanar byla 

označena za hanbu a ostudu arabské komunity a také za její neloajalitu vůči komunitě. 119 Na 

tomto příkladu je vidět, jak je pro arabské feministky obtížné se postavit arabským tradicím a 

zvykům, jelikož jdou často proti společnosti.  

Většina arabských ženských a feministických organizací se bohužel nesoustředí na 

vzdělávání v genderové problematice široké veřejnosti (např. o úmluvách a konferencích 

OSN), ale spíše jen v užším kruhu zapojených žen. Jak židovské, tak muslimské (arabské) 

organizace nejsou schopny, vyhnout se otázce náboženství. Zejména arabské organizace se 

 
114 Halperin-Kaddari, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, religion and gender 
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v „The Gender Index, Gender Inequality in Israel 2020“. 
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there-is-a-place-for-everyone-in-this-feminist-struggle-for-life-an-interview-with-samah-salaime/ (staženo 
v dubnu 2022). 
119 Podrobněji ve Vered Ne’Eman-Haviv, „Attitudes of Arab Israeli students towards honour killings“, Journal 

of Gender Studies č.30, 1 (2021): 21, https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1768831 (staženo v dubnu 2022). 
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nevyhnou pobouření veřejnosti, aniž by nepřekročily kulturní a náboženské normy.120 Jinými 

slovy, arabské feministky využívají svoje zvláštní způsoby, které nepodkopávají hlavní kulturní 

hodnoty a tradice arabské společnosti. Využívají tak tradice, např. nošení hidžábu je 

prezentováno jako jejich přednost a výhoda, jelikož jim umožňuje volný pohyb ve veřejném 

prostoru. Khatib-Yasin v rozhovoru uvedla, že jí hidžábu dodává sílu.121 Arabské ženské 

organizace se také musí na druhé straně vyrovnávat s faktem, že jsou součástí menšiny 

v židovském státě. Nabila Espanioly, politička a ředitelka Al Tufula v Nazaretu, dobře vystihla 

pozici arabských feministek: „Vedu dva zápasy, jsem odmítnut palestinskými muži, protože s 

nimi mluvím o ženách, a jsem odmítnut židovskou komunitou, protože jsem Palestinec a oni 

mě vidí jako hrozbu. (…) Máte-li humanistické hodnoty, nemůžete rozdělovat boje. Vše souvisí 

se všemi problémy.“122 

2.7 Postavení arabské menšiny 

Postavení arabské menšiny prošlo od počátku existence státu značným vývojem, který 

má mnoho pozitivních aspektů zejména s ohledem na práva žen, avšak stále se nedá v praxi 

mluvit o rovném postavení Židů a Arabů. Postavení izraelských Arabů je ovlivněno nejen 

institucionálním rámcem Izraele, ale také národními a kulturní aspekty spojené s Palestinskou 

samosprávou na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, vlivem arabského světa a 

globalizací. Tyto důvody a přetrvávající rozdíly mezi většinovou populací (Židy) a menšinou 

(izraelskými Araby) mají „dvojí efekty“. Některé z nich mají pozitivní dopad a naopak některé 

vytvářejí a podporují diskriminaci a marginalizaci Arabských žen, jako součást etnické 

menšiny. Žijí v ekonomicky vyspělém státě s demokraticky liberálním politickým systémem, 

který jim zajišťuje značná práva. Na druhé straně jsou součástí etnické menšiny, které stále 

bojuje za svá kolektivní práva a zůstává značně tradiční a konzervativní.123  

Na konci roku 2021 měl Izrael 9.449.000 obyvatel, z čehož 73,9 %, (6,9 milionů) byli 

Židé, 21,1 % Arabové (1,9 milionů) a zbylá 4 % je kategorie „ostatní občané“ (nearabští 

křesťané, lidé bez náboženského vyznání).124 Izraelské Araby můžeme rozdělit i podle 

 
120 Halperin–Kaddari, „Between Universal Feminism and Particular Nationalism: politics, religion and gender 
(in) equality in Israel“, 916–917. Henriette D. Kalev, „Debates within Israeli Feminism“, in Handbook of Israel: 

Major Debates, ed. E. Ben-Rafael, O. Glöckner, J.H. Schoeps, Y. Sternberg, A. Weberling, Anne (München: De 
Gruyter Oldenbourg, 2016), 409–422. 
121 Sheren Falah Saab, „Opinion: A Feminist Wearing a Hijab? Impossible!“, Haaretz, 8. srpna 2021, 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-a-feminist-wearing-a-hijab-impossible-1.10191934 (staženo 
v dubnu 2022). 
122 Marteu, 140. 
123 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences“,453–473. 
124 „Population of Israel on the Eve of 2022“. 
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náboženského vyznání na muslimy (82,9 % většinou sunity), křesťany (7,9 %), Drúzy (9,2 %), 

beduíny a další. Každá tato skupina má v něčem odlišné postavení v izraelské společnosti a 

vnitřně jsou jejich struktury, tradice, kultura, hierarchie také jiné. Důvody, které ovlivňují 

socioekonomické postavení arabské menšiny, jsou podle OECD následující: strukturální 

problémy (rozdíly ve vzdělávacím systému); regionální rozdíly (investice do infrastruktury a 

rozvoje), nedůvěra mezi Araby a Židy vyplývající z arabsko-izraelského konfliktu.125 Většina 

arabských obyvatel žije převážně v pěti oblastech: na severu Izraele (Galilea), ve středním 

Izraeli (tzv. Triangle region), na jihu Izraeli (oblast Negevské pouště), v arabsko-židovských 

městech (Haifa, Akko, západní Jeruzalém, Jaffo a další) a pak v dalších oblastech po celém 

Izraeli (zejména ve velkých městech s židovskou majoritou). Většina muslimů žije v oblasti 

Trianglu a Negevské pouště (Drúzové nejvíce na severu a křesťané ve smíšených městech).126 

První zmínka o Arabských občanech se objevila v Deklaraci nezávislosti (1948). Šlo o 

následující apel „Vyzýváme arabské obyvatele Státu Izrael, aby zachovali mír a podíleli se na 

budování státu na základě plného a rovného občanství a řádného zastoupení ve všech jeho 

provizorních a stálých institucí“. Nicméně deklarace nepoužívá výraz menšina (minority) a 

nemluví o žádných národních či kolektivních právech. Arabové tedy nedostali práva jako 

menšina, ale získali určitá „kolektivní práva“ mezi které patřilo: používání arabštiny jako 

oficiálního jazyka, vlastní vzdělávací systém, ve kterém se vyučovalo v arabštině, výjimku 

z povinné vojenské služby, uznání muslimských zákonů (právo šaría) ve věcech osobních a 

rodinných a právo na držení vlastních dnů odpočinku a svátků. Částečně měla být uplatňována 

i zásada „přiměřeného zastoupení“ v izraelských civilních úřadech viz konec této kapitoly.127 

Od roku 1948 do roku 1966 byly určité oblasti Izraele s většinovou arabskou populací pod 

Vojenskou správou (Millitary Govrnment). Jedná se například o okolí Nazaretu a jižní část 

Negevské oblasti. Vojenská vláda značně poškodila arabskou společnost, zejména jejich 

finanční a sociální postavení kvůli omezení svobody slova a zejména pohybu. Arabové se tak 

nemohli zcela svobodně pohybovat a například dojíždět za prací mimo region bez povolení.128 

V té době chyběli vůdčí a intelektuální osobnosti, jelikož většina z nich Izrael opustila. 

Po Šestidenní válce v roce 1967 přichází další období, které je označováno jako proces 

„palestinizace“. Došlo k obnovení kontaktů s Palestinci ze Západního břehu a pásma Gazy, což 

 
125 Yosef Jabareen, „Reducing Poverty among Arab and Muslim Women: The Case of Arab Women in Israel“, 
Journal of International Women's Studies č.16, 3 (červen 2015): 120, 
https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=jiws (staženo v dubnu 2022). 
126 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
127 Elie Rekhess, 6–28. 
128 Podrobněji v Sabri Jirys, The Arabs in Israel“ (New York: Monthly Review Press, 1976). 9–36. Poskytnuto 
na Tel Aviv University v rámci studijního pobytu v roce 2021/2022. 
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vedlo mnoho lidí k návratu ke svým palestinským kořenům. Byly zakládány nové arabské 

skupiny, spolky a strany, které začaly být politicky aktivní. Došlo k nárůstu vzdělanosti a 

aktivity arabských intelektuálů. Nicméně zásadnější změny přišly až po roce 1993 a Dohodách 

z Osla, které přiměly izraelské Araby k větší politické akci. Arabští politici, akademici a 

intelektuálové (např. Azmi Bishara) začali poukazovat na problematiku modelu Izraele „jako 

židovského a demokratického státu“ a navrhovali nové formulace a řešení problému.129 V roce 

2000 se politik Azmi Bishar snažil v Knesetu prosadit zákon, který by ukotvil národní status 

Arabů v Izraeli a započal tím snahu izraelských Arabů dosáhnout určitých kolektivních práv. 

Bishar ve své snaze neuspěl. Arabské strany, tak nedosáhly větších změn, které by pozitivně 

ovlivnily postavení izraelských Arabů.130  

V následující části představuji oblasti, ve kterých se postavení Arabů a Židů značně liší 

např. ve finančním ohodnocení za provedenou práci, zastoupení ve státní správě, výběru na 

prestižní pozice nebo státní dotace pro arabský sektor, což úzce souvisí s postavením arabských 

žen, které jsou na tom v porovnání s muži hůře. 

Postavení izraelských Arabů ve srovnání s Židy 

Jak jsem již zmínila, většina arabských muslimů žije v periferní oblasti Trianglu a 

Negevské pouště, které jsou ve srovnání s židovskými oblastmi nerozvinuté. Trpí nedostatkem 

průmyslových oblastí, které nabízejí více pracovních příležitostí, takže jejich obyvatelé jsou 

nuceni cestovat za svým zaměstnáním nebo přijmout práci v arabských lokalitách.131 Cestování 

jim pak ztěžuje nedostatečná infrastruktura veřejné dopravy. V těchto lokalitách je také 

nedostatek služeb včetně vzdělávacích a sociálních center pro matku a dítě, které by umožnily 

ženám pracovat mimo domov. I vzdělaní a kvalifikovaní pracovníci z těchto oblastí pracují 

převážně v arabském sektoru, který je ekonomicky slabší. Nedochází tedy k „překračování“ 

geografických hranic, chybí interakce v rámci pracovního sektoru a nedochází k mazání 

sociálních rozdílů mezi Araby a Židy.132 Průměrný měsíční plat mužů na periferii je 8 539 NIS 

ve srovnání s 12 498 NIS pro celý Izrael. Plat žen je ještě nižší: 5 083 NIS na periferii a 8 546 

NIS v celém Izraeli.133 Rozdíly v příjmech jsou další faktor, který pomáhá udržovat sociální 

 
129 Řešení na reformulaci např. „A state for all Citizens“, autonomie pro izraelské občany v určitých oblastech 
nebo vznik dvojstátí. Více v článku Elie Rekhess. 
130 Ibid, 4–16. 
131 Ibtisam Ibrahim, „The Status of Arab Women in Israel“, Critique: Journal for Critical Studies of the Middle 

East č. 7, 12 (1998): 107–120, https://doi.org/10.1080/10669929808720123 (staženo v lednu 2022).  
132 Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian Citizens of 
Israel“, 69. Abu Oksa Daoud, „Palestinian Working Women in Israel: National Oppression and Social 
Restraints”, 94–95. 
133 „The Gender Index, Gender Inequality in Israel 2020“. 
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rozdělení izraelské společnosti. Postavení izraelských Arabů a židovských občanů v Izraeli není 

stejné a k rovnosti mají v každodenní realitě ještě daleko. 

Podle izraelského Národního pojišťovacího ústavu bylo před pandemií Covid-19 pod 

hranicí chudoby 45,3 % arabských rodin vs. 13,4 % židovských rodin.134 Mezinárodní prostředí 

naznačuje, že nejlepším způsobem, jak vymanit rodinu z chudoby je práce. V arabských 

rodinách je průměrný počet členů domácnosti 4,9, ale jen 1,27 z nich má práci, což vede mimo 

jiné k větší chudobě u arabských rodin než u židovských.135 Právě většina arabských rodin, žije 

ve výše zmíněných lokalitách, které jsou chudé i na počet nabízených pracovních míst. Pro 

ilustraci rozdílnosti chudoby viz následující graf.  

 
Graf použit z článku „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“, The Israeli Democracy Insitute.136 

Zaměstnanost Arabů se od počátku státu zvýšila, což souvisí např. s větší vzdělaností 

arabské populace, modernizací a vyššímu podílu arabských žen na trhu práce. V roce 2020 bylo 

ve věku 25–64 let zaměstnáno 69,3 % Arabů vs. 83,9 % Židů (mužů).137 Většina Arabů pracuje 

v málo lukrativních sektorech a na nízkopříjmových pozicích. Arabští pracovníci (muži) jsou 

nejvíce zaměstnáni v sektorech stavebnictví, výroby, maloobchodu a velkoobchodu (50 %) a 

pak v pohostinství a dopravě. Jejich platy jsou v průměru nižší, než je celostátní průměrná mzda 

 
134 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“.  
135 Jabareen, 123. 
136 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
137 Tato čísla jsou již ovlivněna vypuknutím pandemie covid-19, kdy přišlo o práce mnoho lidí, zejména Arabů. 
„Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
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mužů. Jejich příspěvek do rodinného rozpočtu tak není veliký a je žádoucí, aby finančně 

přispívaly i ženy, které však většinou nepracují anebo vydělávají málo peněz, jak je ukázáno 

ve čtvrté kapitole. Jen velmi malé procento Arabů pracuje v nejperspektivnějším a nejlépe 

finančně ohodnoceném sektoru informačních a komunikačních technologií, dále pak ve 

finančnictví, odborných vědeckých a technických službách a také ve státní správě. Pokud i zde 

získají pracovní pozici, jsou ohodnoceni menší částkou než Židé. Důvodem je i fakt, že většina 

Arabů s akademickým titulem a profesní certifikací pracuje v arabském sektoru. Rozdíl 

v průměrné měsíční Arabů a Židů mzdě se zmenšil od roku 2008 do roku 2018 na 77 % ve 

prospěch židovských zaměstnanců a rozdíl dnes činí 6 790 NIS.138 

Vyšší šance na zisk zaměstnání je spojena s výším vzděláním. Míra zaměstnanosti je 

skoro totožná pro Araby i Židy, pokud mají akademický titul. Nicméně to nevypovídá o pozici, 

kterou získají nehledě na to, že většina Arabů zůstává v arabském sektoru (např. ve školství), 

kde nemusí soupeřit s židovskými protějšky. Pokud mají Arabové pouze základní či střední 

vzdělání jejich šance na zisk pracovního místa v porovnání se stejně vzdělanými Židy nižší. 

Izraelských Arabů s maturitním vysvědčením (Bagrut certificate) je zaměstnáno (ve věku 15+) 

47 % vs. 65 % Židů.139  

Arabové mají vlastní edukační systém, kdy je hlavním jazykem výuky arabština, ale 

mají povinnou výuku hebrejštiny, což neplatí pro židovské děti, kteří povinnost výuky arabštiny 

nemají. V roce 1949 byl přijat Zákon po povinném vzdělávání (Complusory Education Law), 

který ustanovil povinnost rodičů posílat děti do vzdělávacích institucí od 1. až do 8. třídy (od 

roku 2007 až do 12. třídy).140 To způsobilo masivní nárůst vzdělanosti arabských občanů. Mezi 

lety 1961 až 2007 se průměrný počet let školní docházky zvýšil ze 1,2 roku na 11,3 roků (nárůst 

o 900 %).141 V roce 1961 mělo základní vzdělání (1–8. třída) 41,6 % izraelských Arabů, 

pouhých 7,6 % střední školu, celkem tedy 49,2 %. Vyšší vzdělání a akademický titul mělo 

pouhých 1,5 % Arabů.142 Už v 70. letech byli Arabští studenti zastoupeni již ve všech 

vzdělávacích institucích a jejich počty postupně rostly. V roce 2019 mělo základní a střední 

vzdělání už 77 % a 15 % akademický titul.143 Roli hraje i nerovné financování židovských a 

 
138 Ibid. 
139 Arar, 3. „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
140 Knesset, „Complusory Education Law, 5709–1949“, Sefer Ha-Chukkim no. 26, zveřejněno v roce 1949, 
https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns1_education_eng.pdf (staženo v březnu 2022). 
141 Jabareen, 122. 
142 Khalid Arar, „Israeli Education Policy since 1948 and the State of Arab Education in Israel“, Italian Journal 

of Sociology of Education. č. 1 (2012): 3, 
https://www.researchgate.net/publication/263276732_22_Arar_K_2012_Israeli_Education_Policy_since_1948_
and_the_State_of_Arab_Education_in_Israel_Italian_Journal_of_Sociology_of_Education_1_113-145 (staženo 
3. dubna 2022). 
143 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“ 
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arabských žáků a škol. V roce 2018 byl na první stupeň základního vzdělání arabského studenta 

rozpočet 16 523 NIS a na židovského 17 529 NIS (rozdíl 1 006 NIS). Větší rozdíl je pak při 

financování středoškolského vzdělání, kdy stát dal na arabského studenta 16 819 NIS a na 

židovského 24 084 NIS (rozdíl 9 542 NIS). Značný rozdíl je dán nespravedlivým rozpočtem 

Ministerstva školství, rozdílným financováním místních samospráv a nižšími financemi 

z rodičovských příspěvků.144 Jak je zřejmé z rozdílnosti platů židovských a arabských 

pracujících, tak Arabští rodiče disponují mnohem menším rozpočtem, ze kterého živí početné 

rodiny a pokud pracuje pouze muž, tak na dofinancování vzdělání dítěte nezbývá téměř nic. 

Jak již jsem zmínila v úvodu této podkapitoly, izraelští Arabové měli mít „přiměřené 

zastoupení“ v izraelských civilních úřadech. K pokroku došlo až v posledních letech. V roce 

2000 ve státní správě bylo zaměstnáno pouhých 4,8 % izraelských Arabů a v roce 2020 již 13,2 

%. Nicméně stále jejich zastoupení neodpovídá procentuálnímu podílu Arabů v celkové 

populaci. Státní sféra má čtyři úrovně pozic od nejnižší, nejhůře finančně ohodnocenou 

s minimálními pravomocemi, až po tu nejprestižnější. Arabští zaměstnanci téměř nezastávají 

vedoucí pozice (0,6 %), většina pracuje na vstupních (62,1 %) a na juniorských pozicích (25,3 

%).145 Seniorské manažerské posty disponují značnou rozhodující silou, podílí se na vytváření 

a realizaci veřejné politiky a rozhodnutích týkajících se arabské menšiny. Izraelští Arabové se 

tedy nemohou na rozhodovacích procesech podílet a přispět ke zlepšení své situace skrze 

instituce. Nejvíce jsou izraelští Arabové zastoupeni na Ministerstvu vnitra, vzdělání a 

zdravotnictví, tedy v sektorech, které nejsou považovány za důležité a rozhodující (např. 

ministerstvo obrany či financí).146 Důvodem je přetrvávající bezpečností diskurz, kdy jsou 

izraelští Arabové dodnes vnímáni jako potencionální hrozba, díky historii terorismus a 

spojením s okolním arabským světem. Posledním faktorem je již zmíněná nižší vzdělanost 

Arabů, než je tomu u Židů. 

 

  

 
144 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
145 Úrovně pozic ve státní správě jsou následující: vstupní pozice, juniorské manažerské pozice, střední 
management a seniorské manažerské pozice. 
146 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
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3 Patriarchální společnost 
3.1 Vliv arabské kultury a islámu na postavení žen 

Izraelské Arabky jsou součástí arabské kultury, která ovlivňuje velkou část jejich života. 

Kultura arabské menšiny v Izraeli je propojena s arabským světem se kterým sdílí kulturní, 

náboženské a sociální charakteristiky. Podobně jako jiné arabské společnosti je izraelská 

arabská komunita v Izraeli je značně hierarchická, kolektivní a patriarchální. Vlivem 

globalizace a modernizace dochází k její liberalizaci a prosazování individualismu, zejména 

pak v prostředí Izraele, které je v porovnání s okolními arabskými státy značně svobodomyslné. 

Stále však v arabské společnosti přetrvává důraz na kolektiv a jsou zachovány konzervativní a 

náboženské rozměry. Kultura arabské menšiny je také ovlivněna izraelsko-židovskou a 

arabskou-muslimskou kulturu, která je dominantní na Blízkém východě.147 

Pokud bychom chtěli mluvit pouze o jedné arabské kultuře, jejích tradicích a 

společenských normách došlo by ke značné generalizaci. Každá arabská společnost, menšina, 

komunita je v některých aspektech odlišná. Je to dáno kontextem ve kterém se společnost 

vyvíjí, tedy geografickou polohou, institucionálním rámcem, historií a dalšími specifiky daného 

místa. Existují však některé dominantní kulturní prvky, které vzešly z těch nejběžnějších a 

nejvíce rozšířených kulturních aspektů, norem a tradic v arabském světě. Existuje tedy jakási 

arabská dominantní kultura, která zahrnuje prvky společné pro všechny arabské kultury, 

subkultury a kontrakultury. Za pojítko je často považována arabština jako společný jazyk a pak 

náboženství, jelikož 90 % všech Arabů jsou muslimové.148 V následující části se pokusím 

ukázat, které aspekty dominantní arabské (muslimské) kultury jsou společné pro kulturu 

arabské menšiny v Izraeli a ovlivňují postavení žen.149  

Vnímání žen v arabské kultuře je značně ovlivněno islámem, který je dominantním 

náboženstvím arabské menšiny v Izraeli (85,2 % muslimové, 7,6 % Drúzové a 7,2 % 

křesťané).150 Islám podobně jako judaismus neodděluje stát a náboženství. Náboženské zákony 

vycházející z Koránu stanovují pravidla pro všechny oblasti života - náboženského i světského. 

Pojednávají také o postavení jednotlivých členů ve společnosti a jejich vzájemné závislosti. 

Pravidla a zákony, které vychází z islámských náboženských textů, jsou různě interpretovány 

jednotlivými náboženskými školami. Proto dochází i k rozlišné intepretaci postavení žen ve 

 
147 Jabareen, 117–136. A’li a Da’as, 70. 
148 Barakat, 41. 
149 Halim Barakat, The Arab: World: Society, Culture, and State (Berkeley: University of California Press, 
1993), https://search-ebscohost com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip, 
shib&db=e000xww&AN=41708&lang=cs&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_COVE (staženo 
v dubnu 2022). 
150 „Population of Israel on the Eve of 2022”. 
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společnosti a vymezení jejich práv. 

Převládající praxe v muslimském světe vychází z tradiční školy, která popisuje ženu 

jako podřízenou muži od přírody, tedy podle božího záměru. Podle tradiční školy je důvodem 

ženská slabost a hříšnost, která je popsána v Koránu. Podle myslitelů této školy byla rovnost 

muže a ženy určena tam, kde to bylo možné. Naopak tam, kde to možné nebylo, byla žena 

podřízena muži (otci, bratru a později manželovi). Podřízenost zbavuje ženu některých 

mužských povinností, jako povinnost bojovat a ekonomicky a materiálně zajistit závislé členy 

rodiny. Je to opodstatněno fyzickou a intelektuální slabostí ženy. V Koránu stojí „Lidé, bojte 

se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba 

v množství velké mužů i žen.“151 Nejdříve je sice vyjádřena rovnost, jelikož obě osoby jsou 

vytvořeny z jedné bytosti. Ale následně verš praví, že byla nejdříve stvořena bytost a z ní 

manželka („… a stvořil z ní manželku…“) tedy muž a z něj pak vzešla žena.152 

Dále je podřízenost ženy vyjádřena v následujícím verši „Muži zaujímají postavení nad 

ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetku 

svých (ženám).“153 Jak jsem již zmínila v podkapitole o právním systému, islám ženám 

nepřiznává stejná práva jako mužům při uzavření manželství ani při jeho ukončení.154 Ženy 

jsou při obou aktech podřízeny mužům a jsou závislé na jejich rozhodnutí (při sňatku je žena 

zastoupena otcem či bratrem, při rozvodu je muž značně zvýhodněn a žena podléhá jeho 

rozhodnutí). 

Podle výkladu tradičních myslitelů je finanční odpovědnost žen v rukou otce, pak 

manžela a pokud žena ovdoví, tak v rukou jejích mužských potomků. To se odráží i v otázce 

dědictví, kdy je mužům přiřknut větší podíl z pozůstalosti viz následující verš „A bůh vám 

stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, 

patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil.“155 Avšak v oblasti obecných majetkových práv mají 

podle Koránu ženy rovná práva ve věcech jako je nákup, prodej, investování nebo půjčování. 

Důvodem omezování majetkových práv je nadvláda mužů ve veřejném prostoru a 

patriarchálních institucích, kteří si výklad práva často značně uzpůsobují.156 

Progresivní škola naopak názor tradiční školy odmítá a ženu vnímá jako rovnou muži a 

 
151 Korán, Súra 4 – Ženy (176 ája – Medínská) Al-Nisa‘, verš 1. 
152 Pavlína Kuntová, „Postavení ženy v judaismus a islámu s ohledem na lidská práva“, 20–21 (diplomová práce, 
Univerzita Karlova, 2015). 
153 Korán, Súra 4 – Ženy (176 ája – Medínská) Al-Nisa‘, verš 34. 
154 Barakat, 103. 
155 Ibid., verš 11. 
156 Benjamin G. Bishin a Feryla M. Cherif, „Women, Property Rights, and Islam“, Comparative Politics č. 49, 4 
(červenec 2017): 501–519, https://www.jstor.org/stable/26330985 (staženo v březnu 2022). 
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způsobilou k účasti v politické i v ekonomické oblasti. Avšak ta v muslimském světě 

nepřevládá.157 

Tradiční role ženy 

Ženy v arabské-muslimské společnosti mají tedy tradičně podřízený status. 

V současnosti je hlavním důvodem jejich podřízenosti převládající společenský řád vycházející 

z tradičního výkladu islámu a patriarchálního uspořádání komunity. Arabky jsou segregovány 

a izolovány ve veřejném prostoru a při náboženských rituálech. Veřejná sféra je ovládaná muži 

a spadá do ní politika, pracovní činnosti, podnikání a veřejné diskuze. Povinnosti a role pro 

muže a ženy vychází z Koránu. Mužskou povinností je zajištění manželek a rodiny, jak 

finančně, tak sociálně. Naopak role žen je výhradně omezena na soukromou sféru, kde zastávají 

role dcer, sester, manželek, matek, tchýní a pečovatelek o domácnost. Jejich primární prací je 

zajištění fungování rodiny, starost a péče o děti a manžela. Osud a život ženy je od narození až 

po smrt svěřen do rukou muže. Ženy jsou na mužích často ekonomicky závislé. Pokud chtějí 

pracovat jejich výběr je omezen na určité sektory a pozice, které neohrožují jejich čest a čest 

rodiny. Podle tradice podléhá schválení výběru pracovní pozice manželem či otcem.158 

Jak v židovské, tak arabské kultuře je nejdůležitějším posláním ženy mateřství a 

výchova dětí. Na bezdětné ženy, samoživitelky nebo rozvedené ženy je v arabské společnosti 

negativně pohlíženo, protože nenaplňují svoji primární roli. Porodnost u izraelských Arabek 

byla v minulosti vysoká. To se odvíjelo od arabské kultury a vnímání rodiny. Rodinné vztahy 

jsou obecně v arabské kultuře velmi loajální. Nově narozený syn je vnímán jako další 

„podporovatel“, tedy ten, kdo přispívá do finančního rodinného rozpočtu a zvyšuje tak prestiž 

rodiny ve společnost. Což je taky důvodem velkého počtu dětí v arabských rodinách. Více bude 

instituce rodiny a její vliv na ženu rozebrán v následující podkapitole.159  

Díky nárůstu vzdělanosti, větší účasti žen na pracovním trhu a částečného opuštění od 

tradičního způsobu života se porodnost snížila (to platí i pro Židovky, ale ne ty ortodoxní). 

V 60. letech byla porodnost arabských žen dvakrát vyšší (7,13) než u Židovek (3,4). Nejvyšší 

byla pak u muslimek (9,2).160 V roce 2019 byla průměrná porodnost Izraelek 3,6, zatímco 

průměr zemí OECD byl 1,6.161 Arabky dnes mají přibližně stejnou porodnost jako Židovky, 

 
157 A’li a Da’as, 75–79. 
158 Ibid. Ibrahim, 110–111. 
159 Barakat, 97–122. 
160 „The Arab Population in Israel: Facts and Figures 2018”, Meyers-JDC-Brookdale (2018), 
https://brookdale.jdc.org.il/wp-
content/uploads/2018/03/MJB_Facts_and_Figures_on_the_Arab_Population_in_Israel_2018-English.pdf 
(staženo v březnu 2022). 
161 „Fertility rates“, OECD, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm (staženo 10. dubna 2022). 
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kolem tří dětí na ženu, za čímž stojí právě nárůst vzdělanosti a vyšší zaměstnanost. Jak u 

Arabek, tak Židovek je nutné rozlišovat skupiny podle náboženského vyznání, jelikož se míra 

porodnosti velmi liší. Nejvyšší porodnost mají dnes v Izraeli mezi arabskými ženami beduínky 

(5,26), dále muslimky (3,16), Drúzky (2,02) a nejnižší arabské křesťansky (1,76).162 

Faktorem, který ovlivňuje porodnost je také stáří prvorodiček a věk při vstupu do 

manželství. Čím je žena starší při pořízení prvního potomka, tím méně dětí si pak pořídí. V roce 

1996 byl průměrný věk izraelských prvorodiček 25,3 let konkrétně 26,1 let u Židovek a u 

Arabek 23 let. Podle dat z roku 2020 se průměrný věk izraelských prvorodiček zvýšil o 5 let 

(30,5 let). U židovských žen se zvýšil na 28,5 let u Arabek na 24,9 let.163 Nižší průměrná 

porodnost a zvyšování věku prvorodiček je trend typický pro ekonomicky vyspělé státy. Někteří 

autoři uvádí, že pokud ženy dosáhnou vyššího vzdělání, mají větší tendenci budovat kariéru a 

pořízení prvního potomka odkládají na později. Což vede k tomu, že ženy s vyšším vzděláním 

mají menší počet dětí.164 Nicméně u Arabek je otázka založení rodiny ovlivněna kulturním 

vnímáním instituce rodiny a vlivem rodin obou partnerů, které na pořízení potomků v mladém 

věku tlačí.165 V Izraeli obecně bylo a stále je téma rodiny a pořizování potomků velmi politické 

a je podřízeno kulturním tradicím.166 I přesto v současnosti dochází ke snižování průměrné 

porodnosti Izraelek a rozdíl mezi arabskou a židovskou komunitou se vyrovnává. Druhý faktor 

(věk při uzavírání manželství) je podrobněji rozebrán v následující kapitole, jelikož úzce 

souvisí se vzdělaností.  

Arabsko-muslimská kultura má i přes vliv globalizace, modernizace, izraelsko-židovské 

kultury a liberálního izraelského prostředí stále značný vliv na postavení arabských žen. 

Hodnoty a společenské normy vycházející z arabské-muslimské tradice jsou zcela zásadní, 

jelikož jde o hodnoty jejich kultury, která spoluutváří jejich identitu. Problematické z pohledu 

postavení žen jsou ty normy, které se vyznačují patriarchálním charakterem a diskriminují ženy. 

Chtějí-li ženy vystoupit ze stavu podřízenosti a tradičního vnímání jejich rolí, musí překročit 

kulturní a společenské normy uvnitř arabské společnosti. To však může vést vyřazení žen ze 

společenského kruhu a také k odstřižení ženy od zbytku rodiny. 

 
162 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
163 „Average Age of Mother at Birth and at First Birth, by Population Group and Mother's Religion, 1994–2020“, 
Israeli Central Bureau of Statistics, 10. listopadu 2021, 
https://www.cbs.gov.il/en/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject= ופריון%20ילודה  (staženo 4. dubna 2022). 
164 Shapira, „The Representation of Women in Israeli Politics, A Comparative Perspective“, 50–52. 
165 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 459–465. 
166 V prvních dekádách existence Izraele sionisté různými prostředky podporovali páry, aby měly co nejvíce dětí, 
jelikož to byla další cesta, jak získat početní převahu nad arabskými občany. Stát i dnes finančně podporuje 
nákladná ošetření plodnosti židovských žen. Izrael má také velmi liberální zákony o náhradním mateřství, aby 
tak co nejvíce podpořil přírůstek židovského obyvatelstva. Izkovitch-Malka, 12. 
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3.2 Role rodiny v životě arabských žen 

Rodina a rodinné vztahy jsou ve všech arabských kulturách na nejdůležitějším místě (až 

po víře). Důležitost rodinných vztahů vychází také z náboženské víry. U muslimů jsou rodinné 

vztahy upraveny v Koránu. Rodina je také základní socioekonomickou jednotkou arabské 

společnosti, kdy je centrem všech socioekonomických aktivit. Rodina má patriarchální 

hierarchickou strukturu. Na jejím vrcholu je otec, pod ním mužští potomci a až pak ženy. 

Arabské rodiny mají podobu rozšířených rodin, a nikoliv pro dnešní společnost typických 

nukleárních rodin. I když nejen v Izraeli se pod vlivem modernizačních a ekonomických vlivů 

arabské rodiny zmenšují. Prostřednictvím rodiny se dědí i náboženské vyznání, třídní a kulturní 

příslušnost. Rodinní členové jsou úzce provázáni a pokud se některý člen potká s neúspěchem 

či ponížením vztahuje se to na celou jeho rodinu (i v opačném pozitivním případě). Podle 

tradice každý člen rodiny nese odpovědnost za ostatní členy. Právě tato úzká rodinná 

provázanost je důvodem tendence ovládat sexualitu žen. Pokud se ženy v oblasti sexuality 

chovají nepatřičně nebo jsou obětí sexuálního zločinu, je pošpiněna nejen jejich čest, ale čest 

celé rodiny. Ve velmi tradičních rodinách se pokus o nápravu rodinné cti řeší zabitím ženy, 

která byla obětí sexuálního zneužití.167 Rodinná čest hraje dodnes v izraelské arabské komunitě 

značnou roli a zároveň je využívána k zachování patriarchální povahy společnosti. Příkladem 

je neochota rodiny (otců) dovolit dcerám studovat na univerzitách, které jsou daleko od jejich 

domova, protože by musely spát mimo domov, nechráněné rodinou a bez dohledu otce. Hrozilo 

by tedy, že jejich čest bude pošpiněna, což by mělo negativní vliv na reputaci rodiny v celé 

arabské společnosti.168  

Další jev, který je typický pro arabské rodiny, je oddanost a sebezapření. Rodiče, 

zejména matky, popírají sami sebe v zájmu svých potomků. Důvodem je, že zdroj matčina štěstí 

jsou právě její děti a jejich úspěch. Další důvod, proč mají arabské ženy mnoho dětí. Jak jsem 

již zmínila, typická je také loajalita i v rámci rozšířené rodiny. Podle islámu jsou rodina, rodinné 

vazby a poslušnost vůči starším členům rodiny posvátné, což má značný vliv na rozhodování 

arabských žen, které aby dosáhly lepšího postavení či rovnosti, musí některé tyto vazby narušit, 

čímž narušují rodinné vztahy a vzpírají se tak Bohu.169 

 
167 Barakat, 97-102. S. Abu-Rabia-Queder, „Between Local and Foreign Structures: Exploring the Agency of 
Palestinian Women in Israel“, Social Politics č. 20, 1 (2013), 88-108. Abu-Baker, „Gender Policy in Family and 
Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside Influences, 458–467. Abu Oksa Daoud, 
„Palestinian Women in the Israeli Knesset“, 88–89. 
168 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 463. Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian 
Citizens of Israel“, 61. 
169 Barakat, 98–102. 
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Arabské ženy se ani po svatbě vlivu rodiny nevymaní. Většina žen se po sňatku 

přestěhuje do lokality, kde žije její manžel spolu s rodinou (typicky vícegenerační domy nebo 

na stejném pozemku). Rodina díky své reálné blízkosti může značně ovlivnit život 

novomanželů. Dalším problémem vznikajícím při změně bydliště po svatbě je registrace 

společného obydlí novomanželů. Ve smlouvě bývá uvedeno pouze jméno manžela. Pokud by i 

žena chtěla být evidována jako majitelka, arabská společnost na to bude pohlížet jako na hrubé 

porušení tradice a snahu o narušení majetkových práv rodiny manžela. Aby se muslimky 

vymanily rodinnému vlivu, musely by také žít ve vzdálenější lokalitě, kde by nebyly pod jejím 

vlivem. Avšak vyvlastňování pozemků, chudoba a nedostatek rovných podmínek pro arabské 

obyvatelstvo ke koupi domu možnost přestěhování se do jiné lokality (např. židovské) je velmi 

obtížné. Rodina má vliv i na výběr vzdělání arabských žen, což je rozebráno v další kapitole.170  

Tak jako arabská kultura je i rodina ovlivněna modernizací, globalizací a geografickým 

kontextem. Dochází ke změnám sociálních struktur, které jsou v konfliktu s tradičním pojetím 

a hodnotami. Například mladí lidé tak často hledají práci a vzdělání mimo lokalitu, kde žije 

jejich rodina, čímž se více vymaňují z jejího vlivu. V Izraeli se stěhují např. do větších měst, 

kde je více pracovních příležitostí jako je Haifa, Nazaret, Tel-Aviv a další. 

3.3 Vliv vzdělání  
Vzdělání patří mezi nejvýznamnější faktory, které napomáhají ke zlepšení postavení 

izraelských Arabů, zejména pak Arabek, které dosahují lepších výsledků než muži. Jak jsem již 

zmínila v předchozí kapitole, díky zákonu o vzdělávání z roku 1949, zákazu dětské práce a 

zákonu o pozemkovém vlastnictví zemědělské půdy se zvýšila vzdělanost arabské populace.171  

Nicméně i dnes má většina Arabů (77 %) pouze vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

(bagrut) nebo nižší. Pouhých 15 % drží akademický titul vs. 33 % židovských občanů. Nárůst 

počtu izraelských Arabů s akademickým vzdělání nastal v posledních deseti letech, kdy 

v akademickém roce 2009/2010 bylo v bakalářském studiu zapsáno 10 % Arabů, zatímco v roce 

2019/2022 už 18,3 %. V magisterském studiu bylo v období 2009/2010 zastoupeno 6,5 % 

 
170 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 453–473. Bezoušková, 52–61. Suheir Abu Oksa Daoud, „Palestinian Working Women in Israel: 
National Oppression and Social Restraints”, Journal of Middle East Women’s Studies 8, č. 2 (2012): 81–87, 
https://www.jstor.org/stable/10.2979/jmiddeastwomstud.8.2.78#metadata_info_tab_contents (staženo v květnu 
2021). 
171 Zákon o pozemkovém vlastnictví zemědělské půdy, který spolu se snížením výnosu zemědělských produktů 
způsobil, že již nebylo potřeba tolik levné pracovní síly. V důsledku došlo ke změně poměru zaměstnaných 
Arabů v jednotlivých sektorech. Většina přešla z primárního do sekundárního a terciálního sektoru, což vedlo k 
transformaci životního stylu a nutnosti se více vzdělávat, aby mohli práci v nových sektorech vykonávat. Abu-
Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences,459–461. Nebo v A’li a Da’as, 80. 
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Arabů vs. 14,6 % Arabů v roce akademickém roce 2019/2022.172  

Největší rozdíl nastal u arabských dívek a žen, které se postupně zapojily do 

vzdělávacího systému. Pro představu v roce 1945 bylo ve veřejných školách 56 359 arabských 

studentů (78,6 %) a pouhých 15 202 arabských studentek (21,4 %).173 Dnes studentky dokonce 

dominují v terciálním vzdělání nad svými arabskými spolužáky. Postupně se srovnal i průměr 

odstudovaných let. V roce 1985 byl medián odstudovaných let u Arabek 7,7 let a u Arabů 9,3 

let. Zatímco v roce 2017 měly obě skupiny medián 12 let.174 Největší obrat nastal ve 

vysokoškolském vzdělávání. V akademickém roce 2019/2020 bylo v Izraeli 327 300 studentů, 

z čehož bylo 59,1 % žen (v roce 1969/1970 tvořily ženy 43,3 % všech studentů). V tom stejném 

akademickém roce představovaly arabské ženy 69,3 % vysokoškolských arabských studentů, 

zastoupení se pak lišilo i podle náboženství (70,9 % muslimky, 62,3 % křesťanky a 65,2 % 

Drúzky).175 Arabky nejčastěji studují obor pedagogiky: 42 % muslimek, 46 % beduínek, 20 % 

arabských křesťanek a Drúzek a pouhých 16 % Židovek. Dále se specializují na sociální a 

humanitní vědy. Mnoho arabských studentek s diplomem z jiných oborů pracuje ve 

vzdělávacích a sociálních institucích v arabských lokalitách, kde je šance získat vyšší pracovní 

pozici než v jiných oborech, kde musí soupeřit se svými mužskými protějšky.176 

Ze vzdělanosti arabských žen těží především jejich rodiny, zejména pak otcové a 

manželé. Rozhodnutí o studiu i oboru je ovlivněno nebo přímo určeno otcem studentky, který 

ve vzdělání vidí především budoucí ekonomický zisk. Výběr oboru podléhá arabské tradici 

s ohledem na to, které pracovní obory jsou vhodné pro ženy. Dále je kladen důraz na vzdálenost 

mezi univerzitou a domovem, jelikož s větší vzdáleností se snižuje kontrola nad životem dcery. 

Některé rodiny neumožní dcerám studovat ve městech, kde by studentky musely přespávat 

mimo domov. Jak sem již zmínila v předchozí podkapitole, důvodem je ochrana rodinné cti a 

reputace. Pro mnohé arabské studentky zejména ty, které přicházejí z arabských lokalit, je 

studium na univerzitách v židovských městech často první větší kontakt s židovskou 

společností. Primární volbou pro bydlení na vysoké škole jsou koleje, které jsou rodiči viděny 

jako nejbezpečnější prostředí, jelikož jsou často rozděleny pro muže a ženy. Pokud se studentky 

uchází o bydlení mimo kampus univerzity, střetávají se s diskriminací. Při podpisu nájemní 

 
172 Údaje zahrnují na izraelské institutech vyššího vzdělání jako jsou univerzity a collage.  
173 Abu–Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 453–473. 
174 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
175 „Selected Data for International Women's Day 2021“. 
176 Hadas Fuchs a Tamar F. Wilson, „Arab Israeli Women Entering Labor Market: Higher Education, 
Empolyment, and Wages“, Taub Center for Social Policy Studies in Israel (březen 2018), 
https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2020/12/arabisraeliwomeninthelabormarket-1.pdf (staženo 
v lednu 2022). 
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smlouvy je třeba předložit průkaz totožnosti, ze kterého je často evidentní, že se jedná o Arabku 

(jméno, lokalita, kde byl doklad vydán). Studentky bývají pak odmítnuty s odůvodněním typu, 

že se našel vhodnější nájemce apod. Je tak v podstatě nemožné skrýt svou identitu.177 

Většina Arabek přichází na vysoké školy bez grantu a jsou nuceny spoléhat na 

financování studia od rodičů. Ti se často rozhodují podle toho, zda dcera následuje tradiční 

hodnoty a udržuje dobrou pověst rodiny. Pro Arabky je tedy velmi náročné osamostatnit se, 

jelikož jsou pod neustálým dohledem svých rodin, na kterých jsou finančně závislé a po 

ukončení studia běžně část své výplaty posílají na rodinný účet. Studium je vnímáno jako 

investice do rodiny nikoliv pouze jako investice do dcery.178 Podle autorky Abu-Baker jsou sice 

Arabky vzdělanější a mohou se ucházet o prestižnější pozice, na druhou stranu to nevede k 

zásadní změněně struktury arabské rodiny ani tradičnímu rozdělení rolí. Dnes je mnoho 

arabských mužů ženatých s vysokoškolsky vzdělanými ženami, které disponují dobrým 

finančním příjmem, což mužům pomáhá zachovávat současné společenské normy a zvyšuje to 

jejich životní standard. Muži v podstatě odmítli změnu genderových rolí a klasických rodinných 

a společenských struktur, naopak těží z nových rolí svých žen, dcer a sester. Tento jev autorka 

označuje jako neopatriarchát.179 

Akademické vzdělání napomohlo ke zvýšení věkového průměru nevěst. Dříve bylo 

běžné, že si muži vybírali o několik let mladší nevěsty. Zákon o věku manželství z roku 1950 

(Marriage Age Act) zakázal sňatky osobám mladším 17 let a od roku 2013 osobám mladším 18 

let. Díky většímu počtu Arabek studujících na vysokých školách se zvýšil průměrný věk obou 

novomanželů. V roce 1987 při uzavírání prvního manželství byl medián stáří u muslimů 24 let 

a u muslimek 20,1 let. Podle posledních dat z roku 2019 byl průměrný věk arabských nevěst 

24,8 let a 28,6 let u ženichů. Průměrný věkový rozdíl byl pak v rozmezí 3,6–3,9. Nejnižší věk 

měly při prvním sňatku muslimky, kdy byl medián 22,0 let (průměrný věk 22,8 let) pro srovnání 

25,1 let u Židovek. Medián u muslimů byl 26,3 let (průměrný věk 26,7 let) a u Židů 27,1 let.180 

V porovnání s průměrem zemí OECD, kdy je průměrný věk ženy při uzavření prvního 

manželství 30,7 let a u muže 32,8 let, jde stále o poměrně nízký věk muslimských nevěst.181  

 
177 Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian Citizens of 
Israel“, 53–82. 
178 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 459–460. 
179 Ibid, 460–473. 
180„Marriages – Selected Data, By Religion 2002–2019“, Israeli Central Bureau of Statistics, zveřejněno 27. 
června 2021, https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2019/marriage_all.pdf (staženo v březnu 
2022). 
181 „Mean Age First Marriage – OECD“, OECD, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1be118b5-
en/index.html?itemId=/content/component/1be118b5-en (staženo v březnu 2022). 
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Na druhou stranu vyšší počet arabských žen, které mají terciální vzdělání, vede ke 

zvýšení počtu mužů, kteří se žení s méně vzdělanými ženami, jelikož jsou mladší. Tím pádem 

se i zvýšil počet svobodných arabských žen a také počet těch, které se provdaly za muže 

s nižším vzdělaním, než mají ony samy, jelikož ti v podobném věku se oženili s mladší 

ženou.182 Autorka Abu-Baker upozorňuje, že mnoho žen tak začalo podporovat své dcery, aby 

se vdávaly již v raném věku. Ve stejném období života se Arabky snaží často skloubit více rolí 

dohromady (studium, sňatek, pořízení potomků, budování kariéry, péče o rodinu). Většina 

Arabek tak nevyužívá svůj akademický potenciál ke změně genderové nerovnosti. Nárůst 

vzdělanosti mezi arabskými ženami má vliv na zaměstnanost, která však zcela neodpovídá 

počtu vzdělaných arabských žen a také na vyšší politickou participaci. Důvody proč tomu tak 

je, rozebírám v následující kapitole.183 

4 Konkrétní projevy diskriminace 

V následujících dvou podkapitolách ukazuji konkrétní dopady výše zmíněných vlivů na 

postavení arabských žen v Izraeli na příkladu jejich zastoupení na trhu práce a v politice. Míra 

zastoupení na trhu práce a politické participace arabských žen v Izraeli je zaprvé ovlivněna 

historickými a kulturními rysy arabského světa a za druhé strany institucionálním, politickým 

a židovským charakterem Izraele.  

4.1 Arabské ženy na izraelském trhu práce  

První ze dvou sektorů, kde jsou izraelské Arabky nejvíce marginalizovány, je trh práce. 

Ten se v Izraeli vyznačuje etnickou a genderovou diskriminací a nerovností. V roce 2020 bylo 

zaměstnáno pouze 36,4 % Arabek, zatímco Židovek téměř 84 %, což je znatelný nepoměr. Pro 

srovnání průměrná zaměstnanost žen v zemích OECD je 53,88 %. Zaměstnanost Arabek je 

ještě téměř 2x nižší než zaměstnanost mužů 69,3 % (před pandemií Covid–19 dokonce 82,3 

%).184 Data naznačují, že izraelský trh je do určité míry rozdělený podle genderu a etnicity. 

Obecně jsou ženy zaměstnány převážně v sektorech, které jsou označovány často jako „typicky 

ženské“. Jsou jimi obory sociálních prací a služeb, zdravotní péče, ošetřovatelství, školství, 

administrativa, prodej služeb a zboží. Dále jsou zaměstnávány jako uklízečky, pracovnice 

v zemědělství, servírky apod. Čím jsou pozice prestižnější, tím méně je na nich žen. Například 

 
182 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 465–466. 
183 Ibid, 462–468. 
184 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. „Female labor force participation rate in OECD“, The 
Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/female_labor_force_participation/OECD/ 
(staženo v dubnu 2022). 
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na vysokých manažerských pozicích téměř žádné ženy nepracují (kolem 20 %).185  

Díky segregaci trhu podle etnicity a pohlaví dochází ke koncentraci arabských žen 

v povoláních, která jsou špatně placená a je u nich pravděpodobnější ztráta postu. To je staví 

až za židovské ženy. V roce 2019 bylo v prestižním oboru finančních služeb zaměstnáno 1,9 % 

Arabek a 4,4 % Židovek. Jde o sektor, kterému dominují muži. Podobně je tomu i v sektoru 

komunikace a informací, kde bylo zaměstnáno pouze 1,1 % Arabek a 4,8 % Židovek. Zároveň 

jde o obory, které nabízejí nejperspektivnější finanční ohodnocení a dlouhodobý kariérní růst. 

Sektorem, ve kterém arabské ženy převládají je odvětví školství, zdravotnictví a sociálních 

služeb, což je zároveň nejčastější zaměření v rámci vzdělávání. Zde pracuje kolem 50 % 

Arabek.186 

Jinak jsou arabské ženy zaměstnány především na nízkopříjmových pozicích jako 

uklízečky, pokladní v supermarketech, chůvy, pracovníci v zemědělství nebo jako 

administrativní pracovníci v soukromém arabském sektoru. Mnoho arabských žen pracuje v 

rodinných podnicích, kde jsou pod neustálým vlivem a dohledem rodiny.187 V roce 2016 mělo 

regulérní zaměstnání pouhých 22 % arabských žen.188 Práce v rodinných podnicích a neustálý 

dohled napomáhá udržení ekonomického a sociálního řádu patriarchátu. 

Arabské ženy jsou za svou práci také nespravedlivě ohodnoceny. Jednak často pracují 

v arabském sektoru, který je celkově méně finančně perspektivní. Dále jsou využívány jako 

levná pracovní síla, zejména v rodinných podnicích a v zemědělství.189 Ženy v Izraeli obecně 

dostávají nižší mzdu než muži. Podle dat z roku 2018 je průměrný měsíční plat Arabek 6 396 

NIS vs 8 829 NIS Arabů. Židovky si ve stejném roce v průměru vydělaly 10 135 NIS, zatímco 

Židé 15 619 NIS. 190 Rozdíl průměrné mzdy Arabek a Židovek je dán již zmíněnou vyšší 

zaměstnaností židovských žen na prestižnějších pozicích, které jsou také lépe finančně 

ohodnoceny. V následujícím grafu je porovnání průměrné měsíční mzdy (v NIS) pro 4 skupiny: 

Židy, Židovky a Araby a Arabky. 

 
185 „The Gender Index, Gender Inequality in Israel 2020“. 
186 Ibid. Abu-Baker, Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and 
Inside Influences, 460–71. 
187 Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian Citizens of 
Israel“, 67–74. Ibrahim, 107–120. 
188 Abu-Baker, „Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 462. 
189 Ibid, 453–460. Ibrahim, 107–115. 
190 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
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Data použitá v grafu jsou čerpaná z článku „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“, The Israeli 

Democracy Insitute.191 

Podle teorie lidského kapitálu dovednosti jedince ovlivňují pravděpodobnost 

zaměstnání a dovednosti získané studiem, kterému mu možnosti zaměstnání rozšiřují. Arabské 

ženy ve velké míře disponují lidských kapitálem neboli znalostmi, ale jen v malé míře mají 

sociální kapitál, tedy kontakty, které by jim pomohly v kariéře (viz neúčast v armádě).192 Vyšší 

vzdělání má pozitivní dopad na zaměstnanost arabských žen, jelikož jejich šance na zisk lepší 

pozice je značně zvýšená.193 To souvisí i se zvyšující se zaměstnaností ve státním sektoru. 

V roce 2020 Arabky představovaly 44 % státních arabských zaměstnanců. Nárůst jejich 

zastoupení ve státním sektoru je způsoben především díky vyššímu dosaženému vzdělání, než 

mají muži.  Arabky ve veřejných institucích a službách pracují především v arabských 

lokalitách nikoliv v židovských. Nicméně stále arabští státní zaměstnanci představují pouze 13 

% všech státních zaměstnanců.194 Důvodem je také bezpečností diskurz (arabsko-izraelský 

konflikt), kdy nebývají Arabové zaměstnáni v sektorech, které úzce souvisí s bezpečností státu 

(např. ministerstvo obrany). Snižování rozdílu zaměstnanosti je ve státním sektoru mezi 

 
191 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
192 Jabareen, 129-130. 
193 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. Abu Oksa Daoud, „Palestinian Working Women in 
Israel: National Oppression and Social Restraints”, 91–83. 
194 Ibid. 
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arabskými ženami a muži dobře ukázané v následujícím grafu. 

 
 

Graf použit z článku „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“, The Israeli Democracy Insitute.195 

V arabské kultuře je silná forma profesní genderové segregace povolání, které se odvíjí 

od tradičního vnímání role žen (jak v judaismus, tak islámu) a vhodným povoláním a profesím 

pro ženy.196 Jak jsem již zmínila, podle arabské kultury muži mají zajistit bydlení, finance a 

bezpečí rodiny. Naopak žena pracovat nemusí a nemá tedy povinnost přispívat do rodinného 

rozpočtu, pokud rodina není v ekonomicky tíživé situaci. Její zaměstnání nesmí být v rozporu 

s islámskými normami a nesmí ohrozit její čest tedy i čest rodiny. Tím je do značné míry 

omezen výběr povolání, které mohou arabské ženy vykonávat.197 Někdy výběr povolání 

podléhá schválení manželem nebo otcem. Proto mnoho arabských studentek pracuje bez 

vědomí svých rodičů jako servírky, uklízečky apod. Jde o brigády, kde přicházejí do styku 

s velkým počtem mužů, takže šance na pošpinění jejich cti je vyšší. Proto by jim tyto pozice 

nebyly rodiči povoleny.198 Dále pak ženy pracují již ve zmíněných sektorech, které poskytují 

bezpečné pracovní prostředí, které není v rozporu s arabskými kulturními normami. 

Jabareen v roce 2008 udělal výzkum na zastoupení arabských žen na trhu práce a 

zkoumal důvody jejich malé zaměstnanosti. Šetření probíhalo na sběru dat založených na 

osobních rozhovorech na vzorku 580 arabských žen, které v té době nepracovaly. Nejvíce žen 

 
195 „Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021“. 
196 Jabareen, 117-136. 
197 Bezoušková, 55-56. 
198 Herzog, „Both an Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences of Female Palestinian Citizens of 
Israel“, 62–79. 
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uvedlo, že je to kvůli nedostatku pracovních míst (52,6 %) a některé dodaly, že je to kvůli 

nedostatku míst v jejich obci či městě (32 %). Jak jsem již uvedla, většina Arabů žije na 

periferiích Izraele, kde není dostatek pracovních příležitostí a ani potřebné infrastruktury, která 

by umožnila snadnější dopravu ženám na pracoviště mimo oblast domova. Druhým 

nejčastějším důvodem bylo zatížení prací v domácnosti (kolem 33 %). Třetím nejčastěji 

uvedeným důvodem bylo naplňování tradiční role ženy – péče o děti, manžela a domácnost. 

Dále byla nedostatečná kvalifikace (20 %), kulturní důvody (18 %), kdy dotázané uvedly, že je 

jejich rodina nenechá pracovat. Pouze 3 % respondentek uvedlo, že pracovat nechtějí.199 

Z výzkumu vyplývá, že většina žen, které nemají práci by pracovat chtělo, ale brání jim v tom 

primárně strukturální problémy izraelského pracovního trhu, který je segregovaný podle 

etnicity a pohlaví a geograficky omezený na určité oblasti. Arabská kultura tedy podle tohoto 

výzkumu není nejdůležitějším faktorem, nicméně má stále značný vliv na zaměstnanost žen.200 

Arabky mohou pracovat, ale primárně musí zajistit chod domácnosti, jelikož muži odmítají tuto 

roli sdílet. To vychází z kulturní tradice a patriarchálních norem. Ženy tak musí zvládat jak 

práci doma, starost o děti, tak úkoly v zaměstnání, pokud tedy pracují. 

4.2 Politická reprezentace arabských žen v Izraeli 
Arabky se stejně jako ostatní Izraelky mohou účastnit politického života pasivním i 

aktivním způsobem. Pasivní participace je však velmi malá. Různí autoři a autorky vysvětlují 

nízké zastoupení arabských žen v politice odlišně. Někteří jako hlavní důvod uvádí status 

arabské menšiny v Izraeli a její marginalizaci v izraelské politice (např. nízké zastoupení 

Arabek na důležitých rozhodovacích pozicích, ve vládě, komunální správě apod.). Další 

popisují jako hlavní příčinu arabsko-izraelský konflikt a dominanci bezpečnostního diskurzu 

v izraelské politice, který překrývají otázku rovnosti žen. Další vysvětlení uvádí jako důvod 

podreprezentovanosti izraelských Arabek v politice izraelskou politickou kulturu, která 

všechny izraelské ženy vylučuje z rozhodovacích, mocenských a politických pozic. Poslední 

vysvětlení připisuje nízké zastoupení Arabek sociálním, kulturním a náboženským faktorům 

typických pro arabskou společnost, která ženy vytlačuje z veřejné sféry.201 

Dle dostupných zdrojů a statistik je nízké politické zastoupení arabských žen ovlivněno 

všemi výše uvedenými faktory. Nedá se určit pouze jeden hlavní, všechny aspekty se prolínají 

a vytváří celkový rámec určující povahu izraelské politiky. Tato jedinečná kombinace vytváří 

těžko prostupnou bariéru pro arabské ženy, které chtějí vstoupit do politiky. Podle výzkumu 

 
199 Podrobněji v Jabareen, 124–132. 
200 Ibid. 
201 A’li a Da’as, 82–84. 
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Hanush-Sruji z roku 1995 je prokazatelný vliv modernizace na účast arabských žen v politice. 

S větší modernizací byla oslabena kulturní tradice a tím více měly ženy tendenci se účastnit 

politických aktivit.202  

Jedním z dopadů modernizace arabské společnosti je i zmíněný nárůst vzdělanosti 

arabských žen. Vyšší úroveň vzdělání souvisí s větší touhou určovat své postavení ve 

společnosti a rozšířením jejich nezávislosti. Čemuž nasvědčuje fakt, že většina izraelských 

Arabek, které vstoupily do politiky byla z univerzitního prostředí. Podle různých průzkumů je 

s vyšším vzděláním spojena i vyšší účast na pracovním trhu, vyšších pozicích a také v politice. 

Čím méně se ženy věnují práci v domácnosti, péči o děti, tím větší šanci mají pro budování 

kariéry. Podle autorů Shapira a kol. existuje korelace mezi vzděláním a aktivní politickou 

účastí. Autoři uvádí, že pravděpodobnost vstupu ženy do politiky a úspěchu je vyšší u žen, které 

jsou vzdělané a finančně samostatné. Při studiu a budování kariéry mohou získat vlivné 

kontakty, které pak hrají roli v politické kariéře. V izraelském případě jsou důležité také 

kontakty z armády, které arabské ženy vesměs postrádají.203 

Celková politická reprezentace žen v Izraeli není vysoká. Nicméně ženy arabského 

původu jsou na tom ve srovnání s Židovkami hůře. Následující graf srovnává zastoupení žen 

arabského a židovského původu v Knesetu, kdy je zcela zřetelný nepoměr a pomalejší nárůst 

zastoupení Arabek. 

 
Data použitá v grafu jsou čerpaná z webových stránek Knesetu a Jewish Virtual Library. 

 
202 Ibid, 83. 
203 Shapira, „The Representation of Women in Israeli Politics, A Comparative Perspective“, 50–51 
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Arabské ženy se dlouho politiky na té nejvyšší úrovni neúčastnily. První arabská žena 

zvolená do Knesetu byla v roce 1999 Hussniya Jabara, která kandidovala za stranu Meretz 

(izraelská levicová sionistická strana). V minulosti izraelské Arabky vstupovaly právě do 

židovských stran, které byly otevřené pro zařazování ženských političek na své kandidátky. 

Arabské strany dlouho neumožňovaly ženám stát se ani členkami stran, protože to odporovalo 

tradičnímu rozdělení rolí v jejich kultuře. Některé strany argumentují tím, že je třeba ochránit 

ženskou čest, která by ve veřejném prostoru mohla být pošpiněna.204 Přitom podle průzkumu 

z roku 2005, 73,2 % respondentů z arabské komunity vyjádřilo ochotu volit stranu v čele 

s ženou.205 To svědčí o určité modernizaci a vlivu globalizace a liberálního izraelského 

prostředí na arabskou společnost. První strana, která tabu ohledně ženské přítomnosti na 

stranických kandidátkách prolomila, byla v roce 2009 strana Balad, která nominovala Haneen 

Zaobi. Jde také o jedinou arabskou stranu, která má dobrovolné kvóty – nejméně 33 % postů 

na kandidátce musí být obsazeno ženami.206 Dále jsou arabské ženy přítomny ve straně Hadash 

a islamistické straně Ra’am.207 Do roku 2015 bylo do Knesetu zvoleno pouze pět arabských 

žen. Od té doby byl zaznamenán nárůst. Nejvíce arabských poslankyň bylo doposud zvoleno 

v roce 2020, celkem pět, viz následující graf.208  

 
204 Suheir Abu Oksa Daoud, „Palestinian Women in the Israeli Knesset“, Middle East Report č. 240 (2006), 26–
31, https://www.jstor.org/stable/25164743 (staženo v lednu 2022). 
205 A’li a Da’as, 81. 
206 „Gender Quotas Database, Country Data, Israel“, International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/144/35 (staženo v březnu 2022). 
207 Strana Ra’am nebo také United Arab List je islamistická arabská strana, která vznikla po rozdělní islámského 
hnutí v roce 1996 a jeho neshodách ohledně Dohod s Osla (1993) a otázky účasti v Knesetu. Ra’am vznikla 
z jeho jižního křídla, které je více umírněné. Ra’am zastupuje konzervativní sunnitské muslimy, avšak 
neobhajuje návrat práva šaría. Strana je tedy v určitých ohledech sekulární na druhou stranu je striktně proti 
homosexualitě a podpoře LGBT. Strana se především snaží zlepšit socioekonomické podmínky izraelských 
Arabů a beduínů. Její větší sekularismus na rozdíl od jiných islamistických stran na Blízkém východě je i 
důvodem, proč je otevřená ženským političkám. Farah Swellam, „Ra'am: A party with a complex history, 
imperative in creating new gov't“, The Jerusalem Post, 12. června 2021, https://www.jpost.com/opinion/raam-a-
party-with-a-complex-history-imperative-in-creating-new-govt-670822 (staženo v dubnu 2022). „Ra’am“, The 
Israeli Democracy Institute, https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-parties/parties/raam/ (staženo v dubnu 
2022). 
208 Anwar Mhajne, „Only Five Arab Women Have Ever Served in Israel's Knesset. And It's Not Getting Any 
Better“, Haaretz, 7. února 2019, https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-only-five-arab-
women-have-ever-served-in-the-knesset-it-s-not-getting-any-better-1.6914742 (staženo v lednu 2022). 
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Data použitá v grafu jsou čerpaná z webových stránek Knesetu. 

Vliv arabské kultury a tradice se projevuje na jejich přítomnosti v politice především 

v podobě výrazné kritiky. Jak ze strany svých mužských kolegů, ženských organizací, tak 

široké arabské veřejnosti. V minulosti byly napadány za to, že kandidovaly za sionistické 

strany, byly označovány jako kolaborantky a zrádkyně, které se podílely na utlačování arabské 

menšiny. Někteří se snažili o delegitimizaci jejich politické role, postavení a přínosu pro 

arabskou komunitu. Což je v kontrastu s mužskými kandidáty, kteří i přesto, že kandidovali za 

židovské strany tak nečelili takovému tlaku a urážkám.209 

Dodnes jsou ženy napadány za to, že ve skutečnosti nereprezentují izraelské Arabky, že 

neplní své tradiční role matek a manželek. Kritika se často vztahuje na záležitosti zcela 

osobního charteru. Arabské političky mluví o bojkotech politických stékání a nejrůznějších 

panelů ze strany arabských politiků, kteří tak vyjadřují svůj nesouhlas s přítomností žen 

v politice. Proti jejich účasti jsou především náboženské nebo islamistické strany. Političky 

bývaly označovány za nepřítele arabské menšiny, protože jejich aktivita v očích odpůrců 

podkopával arabskou politickou strukturu, které dominovali muži.210 Političky se také setkávají 

s negativním postojem ze strany náboženských institucí a autorit.  

 
209 Abu Oksa Daoud, „Palestinian Women in the Israeli Knesset“, 26–31. 
210 Abu-Baker, Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside 
Influences, 468–470. 
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Podle autorky Abu–Baker neexistuje žádné praktické řešení, které by izraelským 

Arabkám umožnilo účastnit se politiky rovnocenně s muži, a zároveň být nadále přijímány v 

očích arabské komunity.211 Je to kvůli institucionalizaci genderové nerovnosti a zachování 

stávající situace, která napomáhá mužům v udržení moci. Autor A’li a autorka Da’as se 

domnívají, že k vyšší politické aktivitě arabských žen může vést rozšířením vědomí o 

genderové nerovnosti a stereotypizaci, což odhaluje genderové rozložení mocenských vztahů, 

které jsou v rukou arabských mužů.212 

Arabské ženy se v minulosti do politického dění zapojovaly skrze protesty a 

demonstrace, ale jakýkoli jiný pokus o další účast v politice byl omezen muži.213 Izraelské 

Arabky se na počátku politické emancipace soustředily především na status arabské menšiny, 

dopady arabsko-izraelského konfliktu a otázky genderové rovnosti a ženská práva byla 

upozaděny. Dnes se arabské političky většinou zaměřují na dvě skupiny problémů. Na jedné 

straně se snaží prosazovat a podporovat lepší postavení arabské menšiny v Izraeli, což by se 

dalo označit jako boj za národnostní otázky. To kombinují s ženskými otázkami jako je boj za 

zlepšení sociálněekonomické situace arabských žen, zejména těch na okraji společnosti, práva 

žen, zlepšení celkového postavení Arabek v izraelské společnosti, dostupnost vzdělání a 

lékařské péče. Tato agenda by se dala označit jako boj za rovné postavení žen. 

Političky tím podkopávají stávající genderovou hierarchizaci vlastní arabské 

společnosti, což vede ke změně struktury arabské společnosti.214 Jinými slovy ke konci 

patriarchátu. 

  

 
211 Ibid. 
212 A’li a Da’as, 84 
213 Ibrahim, 107–120. 
214 Ibid. 
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Závěr 

Předkládaná bakalářská práce měla za cíl definovat faktory, které ovlivňují postavení 

arabských žen v Izraeli a ukázat jaké to má dopady na jejich uplatnění na trhu práce a v politice. 

Pro nalezení daných vlivů bylo potřeba nastudovat dostupnou literaturu a nalézt faktory, které 

se vyskytovaly v jednotlivých textech nejčastěji a měly největší vliv na současné postavení 

arabských žen v Izraeli. Jednotlivé faktory byly dále analyzovány v konkrétních podkapitolách.  

Hlavním výsledkem práce je představení několika faktorů ovlivňujících přímo anebo 

nepřímo postavení arabských žen v současném Izraeli, které jsou doloženy na konkrétních 

příkladech. Práce ukazuje, že se nedá určit pouze jeden či dva faktory, které jejich postavení 

ovlivňují. Jde o komplexní vlivy zasazené v institucionální struktuře a kulturním rámci 

izraelské společnosti. Následujících deset faktorů bylo shledáno jako nejdůležitějších s 

ohledem na postavení izraelských Arabek. 

Prvním je definice Izraele jako židovského a demokratického státu, což má dopady na 

přijímané zákony, které ovlivňují arabské ženy, někdy pozitivně a jindy naopak negativně. 

Zejména Status quo, který propojil stát s náboženstvím v oblasti legislativy. Naopak 

demokratické zřízení státu zabezpečuje Arabkám lidská práva, které v okolních arabských 

státech často nemají. Druhým vlivem jsou mezinárodní úmluvy o odstranění etnické a 

genderové diskriminace, které Izrael ratifikoval a snaží se je naplňovat přijetím afirmativních 

zákonů a různých rozvojových plánů. Avšak některé izraelské zákony jsou s úmluvami 

v rozporu. Například přetrvávající diskriminace žen před náboženskými soudy v rodinných 

otázkách či nepřijetí komplexního zákona o rasové diskriminaci. 

Velký vliv má pak samotný izraelský politický systém a arabsko-izraelský konflikt, 

který spoluutváří politickou kulturu v Izraeli. Tyto dva vlivy se negativně promítají na účasti 

arabských žen v politice, přítomnosti v rozhodovacích funkcích ve státním sektoru a upozadění 

politické diskuse o rovnosti žen a mužů. Pátý a zásadní vliv má právní systém Izraele, které se 

díky zmíněnému Statusu quo řídí v rodinných záležitostech, jako je uzavření manželství, rozvod 

a s ním spojené majetkové vyrovnání a péče o děti, náboženským právem jednotlivých komunit. 

V případě arabských žen právo šaría, které v těchto otázkách nepovažuje muže a ženy jako 

rovnocenné partnery a dochází k jejich diskriminaci. Dále bylo shledáno, že vliv na postavení 

arabských žen měly také arabské feministické organizace, které vyvinuly tlak na dosažení 

určitých změn v legislativě. Konkrétně přijetím úpravy zákona o muslimských soudech, který 

umožňuje paralelní jurisdikci ve věcech osobního stavu. Nicméně jejich přínos je spíše v oblasti 

vzdělávání arabských žen, prevenci proti násilí a poradenské a sociální služby. Následně byly 

rozebrány vlivy arabské-muslimské kultury, která je značně patriarchální, což má vliv na 
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vymezení rolí žen ve společnosti a staví ženy mimo veřejnou sféru. Jako předposlední faktor 

byl nalezen vliv rodiny. Ten hraje v životě arabských žen zcela zásadní roli a určuje, jak se 

bude život ženy vyvíjet od samého dětství, kdy je žena předurčena k péči o rodinu a domácnost. 

Poslední vliv, který byl zároveň v práci shledán jako pozitivně ovlivňující postavení arabských 

žen, bylo vzdělání. Zdá se, že se díky vyšší vzdělanosti se postavení arabských žen například 

na trhu práce zlepšuje.  

V předkládané práci bylo původně v plánu oddělit jednotlivá kritéria a sledovat jejich 

vliv na zastoupení arabských žen na trhu práce a v politice zvlášť. Ale při určování jednotlivých 

faktorů jsem zjistila, že jednotlivá kritéria nelze oddělit kvůli jejich úzké provázanosti a 

komplexitě. Proto je dopad jednotlivých vlivů předkládán jako jeden koherentní výsledek, který 

zahrnuje všechny nalezené faktory. Jak na trhu práce, tak v politice je míra zastoupení 

izraelských Arabek velmi malá. Zajímavým zjištěním je, že nízká míra zaměstnanosti (36,4 %) 

je ovlivněna zejména segregací trhu podle etnicity a pohlaví. Primárním důvodem tak není 

arabská kultura, která by jim nedovolovala pracovat, ale spíše to, že některé pozice pro ně 

nejsou v podstatě dostupné. Nízká účast arabských žen v politice je dána zejména tradičním 

rozdělením rolí v arabské společnosti, které ženy vyřazuje z veřejného prostoru. 

Při analýze dat a rešerši odborných článků, které se tématem postavení izraelských 

Arabech zabývají, bylo také zjištěno, že dochází k postupnému zlepšení jejich situace zejména 

za posledních dvacet let. Hlavní dopad na to má liberální a demokratické prostředí státu Izrael, 

modernizace arabské kultury a její mísení se s izraelsko-židovskou kulturou. Největším 

problémem však zůstává vliv náboženských stran, které mají značnou sílu v politickém 

systému. Díky nim je obtížné změnit praxi, která diskriminuje všechny izraelské ženy a 

negativně tak ovlivňuje jejich postavení. Jako druhý nejzásadnější problém se jeví nevyřešený 

arabsko-izraelský konflikt, jelikož arabská menšina je součástí širšího arabského světa a je tedy 

vnímána jako potencionální nepřátel. Důvodem je také to, že otázka bezpečnosti je v Izraeli na 

prvním místě a narovnání práv žen je odsouváno do pozadí politické diskuze. Postavení 

izraelských Arabek se bude i do budoucna vyvíjet v úzké závislosti na náboženské a politické 

situaci v Izraeli. 

Summary 

This bachelor's thesis aims to find factors that affect the status of Arab women in Israel 

and to show the implications for their employment and political participation. To find these 

significant influences it was necessary to study the available literature and find the factors that 

occurred most frequently and had the greatest impact on the current status of Arab women in 
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Israel. These individual factors were further analyzed in the particular subchapters. The main 

result of this thesis is the presentation of several factors that directly or indirectly affect the 

status of Arab women in contemporary Israel, which are illustrated by specific examples. The 

paper shows that it is not possible to identify only one or two factors of influence. These 

influences are complex and embedded in the institutional structure and cultural framework of 

Israelis. The following ten factors were found to be the most important concerning the status of 

Israeli Arab women. 

The first is the definition of Israel as a Jewish and democratic state. The second 

influence is the international conventions on the elimination of ethnic and gender discrimination 

ratified by Israel. The other two are the Israeli political system itself and the Arab-Israeli 

conflict. A fifth impact is a legal system in Israel, which allows the application of religious law 

of each community in family matters. In the case of Arab women, Sharia law does not consider 

men and women as equal partners. Furthermore, Arab feminist organizations also have had an 

impact on the status of Arab women and pressured certain changes in legislation. However, 

their contribution has been more in the areas of Arab women's education, violence prevention, 

counselling, and social services.  

Women's roles in society are defined by the patriarchal influence of Arab-Muslim 

culture. The other force is family, which plays a crucial role in the lives of Arab women and 

determines how a woman's life will develop from childhood itself. The last influence found is 

education, which positively affects the status of Arab women. These factors influence the level 

of representation of Israeli Arab women in the labour market and politics, which is very low.  

There has been a gradual improvement in the situation of Arab women in Israel, 

especially over the last twenty years, mainly due to the influence of the Israeli liberal and 

democratic environment and the modernization of Arab culture. However, the biggest problem 

remains the influence of religious parties, which have considerable power in the political 

system. That itself makes making the change difficult. The second most significant problem 

appears to be the unresolved Arab-Israeli conflict, as the Arab minority is therefore perceived 

as a potential threat. In the future, the position of Israeli Arab women will continue to evolve 

in close relation to the religious and political situation in Israel.  
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