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Abstrakt 

 

Diplomová práce Spojené království a izraelsko-palestinský mírový proces se 

zabývá britskou zahraniční politikou k Izraeli/Palestině a k probíhajícímu mírovému 

procesu mezi lety 1997 a 2001. Zaměřuje se přitom na hlavních předpoklady o podobě 

přístupu k tomuto tématu a jejich naplňování vládou Tonyho Blaira. Vychází přitom z 

analýzy projevů i dokumentů vydaných Labouristickou stranou nebo vládou, na jejichž 

základě nejprve určuje předpoklady o činnosti Spojeného království na mezinárodní 

úrovni, které chápe jako závazky vůči britské veřejnosti a voličům. Dále představuje 

hlavní provedené kroky směrem k situaci v Izraeli/Palestině a dlouhodobé motivy 

přístupu vlády Tonyho Blaira k této oblasti patrné z projevů a dalších materiálů. Poté 

zkoumá, zda tehdejší politika k izraelsko-palestinskému mírovému procesu odpovídala 

nastíněným předpokladům či závazkům. Následně se zabývá příčinami zjištěných rozdílů 

a věnuje se významu tohoto tématu pro vládu Tonyho Blaira nebo také možnosti se danou 

problematikou zabývat. V poslední části pak analyzuje možné jiné zahraničněpolitické 

zájmy Spojeného království, které ovlivnily přístup k Izraeli/Palestině, a to na základě 

předpokladu racionálního rozhodování vlády Tonyho Blaira a hierarchizace jejích cílů. 

Zkoumané období přitom ohraničuje počátkem vlády Tonyho Blaira (1997) a útoky z 11. 

září 2001 na cíle ve Spojených státech amerických. 

 

Abstract 

 

The diploma thesis United Kingdom and the Israeli-Palestine peace process is 

focused on British foreign policy towards the situation in Israel/Palestine and the ongoing 

peace process between 1997 and 2001. It addresses the main assumptions for the approach 



   

of the Tony Blair’s government and their fulfilling. It is based on the analysis of speeches 

and documents issued by the Labour Party or by the government of the United Kingdom, 

on which it at first defines the assumptions about the activities of the United Kingdom on 

the international level, which it understands as commitments towards British and the 

electorate. Further, it presents the major steps made towards the situation in 

Israel/Palestine, as well as the long-term motives of Tony Blair government’s approach 

to this area, which can be seen in speeches and other materials. It then examines whether 

the policy towards the Israeli-Palestine peace process matched the outlined assumptions 

and expectations. Subsequently, it deals with the causes of the found differences and 

discusses the importance of this topic for the government of Tony Blair and its 

possibilities get more involved in these issues. In the last section it analyses the other 

possible foreign policy interests of the United Kingdom that influenced the approach 

towards Israel/Palestine. It assumes that Tony Blair’s government made rational foreign 

policy decisions and prioritised its interests. The period studied is defined by the 

beginning of the government of Tony Blair (1997) and by the attacks of 11 September 

2001 on targets in the United States of America. 
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Úvod 

 

Rok 1991 a konference v Madridu zahájily novou fázi konfliktu mezi Izraelem a 

Palestinci, tzv. izraelsko-palestinský mírový proces. Jeho vývoj v dalších letech nejen 

proměňoval situaci na území Izraele, Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu (souhrnně 

označované jako Izrael/Palestina), např. s ohledem na správu částí Západního břehu, ale 

také odrážel aktuální vztahy mezi oběma stranami. Tato éra přinášela do té doby nejvyšší 

naděje na dosažení míru mezi Araby a Židy na území bývalého Londýnem spravovaného 

mandátního území Společnosti národů (a posléze OSN) pojmenovaného Palestina. 

Mírový proces však utrpěl těžkou ránu roku 1995, kdy byl zavražděn izraelský premiér 

Jicchak Rabin. Ten spolu s ministrem zahraničí Šimonem Peresem patřil mezi hlavní 

izraelské politiky stojící za pokračováním jednání s Palestinci. S výjimkou období 

působení Ehuda Baraka na postu ministerského předsedy mezi lety 1999-2001 pak 

následující izraelské vlády zastávaly k mírovému procesu znatelně méně příznivý postoj. 

Častěji také docházelo ke sporům mezi Izraelem a Palestinci, přerušením jednání nebo 

provádění kroků odporujících již uzavřeným dohodám. I přes tyto překážky však mírový 

proces pokračoval. 

Ve Spojeném království mezitím nastoupila vláda vzbuzující mnohá očekávání. 

Po čtyřech volebních vítězstvích konzervativců v řadě roku 1997 uspěli labouristé v čele 

s Tonym Blairem. Zatímco se závěrem konzervativní vlády byly spojovány skandály, 

vnitrostranické spory nebo neúspěšná snaha o zapojení země do Evropského měnového 

systému, Labouristická strana v posledních letech pod vedením mladého předsedy a s 

heslem New Labour působila jednotně, prošla modernizací, omezila vliv odborů a už i 

formálně upustila od požadavku na znárodňování. Po převzetí vedení země nová vláda 

zaváděla nejen změny jednotlivých politik podle vlastních představ, ale neobávala se 

provést ani zásadnější změny trvalého charakteru. Mezi ně patřilo předání pravomocí 

v rozhodování o monetární politice výhradně do rukou Bank of England, zavedení 

devoluce ve Spojeném království nebo reforma Sněmovny lordů (House of Lords), horní 

komory britského parlamentu. Díky patrnému odhodlání vlády realizovat své cíle a na 

základě vyjádření představitelů New Labour o zahraniční politice byl očekáváno i její 

aktivní působení na mezinárodní úrovni. Cílit přitom měla také na poskytování pomoci 

s dosažením či udržením míru a bezpečnosti v jiných částech světa, stejně jako na 

podporu demokratizace a zlepšování životních podmínek v dalších zemích. 
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Tato práce propojuje výše zmíněná témata. Zabývá se tedy zahraniční politikou 

vlády New Labour k izraelsko-palestinskému mírovému procesu, případně obecněji 

k této oblasti. Odborná literatura i tehdejší projevy představitelů Spojeného království a 

zveřejněné dokumenty totiž označují situaci v Izraeli/Palestině za jeden nejpalčivějších 

soudobých problémů. Vláda Tonyho Blaira spojovala své působení na mezinárodní 

úrovni s úsilím o opětovné zvýšení významu vlastní země a se snahou pomáhat i v jiných 

částech světa. Proto bychom od ní mohli očekávat aktivní přístup k problematice 

izraelsko-palestinského mírového procesu, odrážející se například v předkládání 

vlastních návrhů či přípravě konferencí s účastníky obou stran, které by výrazně přiblížily 

dosažení míru na území bývalého britského mandátu, nebo o to alespoň usilovaly. 

Případné překážky, na něž mírový proces narazil, by pak bylo možné vnímat i jako 

příležitosti pro větší zapojení Spojeného království a pro prosazení vlastních idejí a 

návrhů směřujících k mírové dohodě. Práce proto odpovídá především na dvě otázky: 1) 

Jaká byla britská zahraniční politika k izraelsko-palestinskému mírovému procesu nebo 

situaci v Izraeli/Palestině?; 2) Jak tento přístup vlády odpovídal deklarovaným záměrům 

a principům vlastní zahraniční politiky? 

Hraniční body pro časové vymezení práce představují roky 1997 a 2001. První 

mezník tvoří volby do Dolní sněmovny (House of Commons) britského parlamentu, které 

určily počátek vlády New Labour v čele s Tonym Blairem a tím i okamžik, odkdy 

labouristé znovu začali utvářet zahraniční politiku Spojeného království. Rok 2001 a 

útoky z 11. září na cíle ve Spojených státech pak byly zásadním zlomem pro bezpečnostní 

a zahraniční politiku řady zemí, mezi nimi i Spojeného království, a proto u nich končí 

zkoumané období. Rozhodnutí nedefinovat oba zvolené mezníky výhradně v návaznosti 

na volby do Dolní sněmovny britského parlamentu nebo konkrétní složení Blairovy vlády 

vychází z přesvědčení, že v případě zahraniční politiky představuje z 11. září výrazně 

závažnější příčinu změn než volby z května téhož roku nebo výměna britského ministra 

zahraničí (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) o měsíc později. 

Útoky na Spojené státy pak vedly i ke změně pohledu na izraelsko-palestinský mírový 

proces. Současně však tyto události ani nebyly vzájemně příliš časově vzdálené. 

Studium tohoto období je odůvodněné i většinovým zaměřením odborné literatury 

zkoumající vztah Spojeného království a Izraele/Palestiny. Značná část studií věnovaných 

tomuto tématu v kontextu moderních dějin se zabývá především obdobím po zmíněných 

útocích z 11. září 2001, a proto do značné míry reflektují právě změnu, k níž po těchto 

událostech došlo, i pozdější války v Afghánistánu a Iráku. Naopak analýza britského 
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přístupu před tímto mezníkem by měla ukázat na charakter politiky New Labour a 

související zájmy či cíle bez těchto vlivů, a tím také více osvětlit zahraničněpolitické 

priority Blairovy vlády. Tu práce vnímá jako jeden celek a nezaměřuje se proto na 

případné rozdíly mezi aktivitami nebo vyjádřeními jejích jednotlivých členů. 

 

Tato práce je rozdělena do pěti částí, přičemž její struktura vychází z přiloženého 

dokumentu Teze diplomové práce. Hlavním rozdílem je přidání kapitoly představující 

základní myšlenky, na nichž je tato práce založena. Nejprve ji charakterizuje jako 

jednopřípadovou studii zaměřenou na analýzu britské zahraniční politiky. Dále pak 

ukazuje různá možná pojetí studia zahraniční politiky, a to na základě zkoumaných 

aktérů, rozsahu zaměření a úrovně. Poté vysvětluje základy teorie racionální volby a 

teorie dvouúrovňové hry, ze kterých tato práce vychází. Pro potřeby práce však k  teorii 

dvouúrovňové hry (zabývající se omezením možností pro přístup státu specifiky dané 

situace a vnitropolitickými tlaky) přidává nutnost reflektovat působení jiných 

zahraničněpolitických zájmů země. Ty tedy tvoří „třetí úroveň“ ovlivňující působení na 

mezinárodní scéně. 

Druhá kapitola je pak primárně historickým úvodem do problematiky izraelsko-

palestinského mírového procesu. Jako první zde jsou nastíněny důvody, proč je oblast 

Izraele/Palestiny významná jak pro obě hlavní strany konfliktu, resp. mírového procesu, 

tak pro židy a muslimy obecně. Mezi ně patří zejména historické sepětí Židů i místních 

Arabů s tímto územím a náboženský význam celé této země i Jeruzaléma jak pro 

židovství, tak pro islám. Dále je tu shrnut vývoj konfliktu mezi Araby a Židy ve 20. století, 

a to s důrazem na události po Madridské konferenci a uzavření tzv. Mírové dohody z Oslo 

na počátku 90. let. Nejvíce prostoru je ale věnováno době od smrti Jicchaka Rabina po 

rok 2001, která se z většiny časově překrývá se zkoumaným obdobím. Krom uvedení 

dobového kontextu tato kapitola slouží i k představení hlavních dokumentů souvisejících 

s mírovým procesem, z nichž vycházela také vláda Spojeného království, a které zmiňují 

i další části práce. 

Třetí kapitola se zabývá hlavními rysy britské zahraniční politiky a vyplývajícími 

předpoklady pro přístup k izraelsko-palestinskému mírovému procesu. Na začátku se 

přitom věnuje New Labour, způsobu řízení vlády Tonyho Blaira a diskusi o utváření 

zahraniční politiky za jeho působení ve funkci premiéra. Začátek druhé podkapitoly 

vyjasňuje obsah dvou hlavních označení spojovaných s britskou zahraniční politikou 

mezi lety 1997 a 2001, tedy liberálního internacionalismu a liberálního intervencionismu. 
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Poskytuje tak základní nástin přístupu Londýna k tématům nebo problémům na 

mezinárodní úrovni. Dále pak představuje několik základních projevů či dokumentů 

vytvořených Labouristickou stranou nebo Blairovou vládou, které se zabývaly zahraniční 

politikou. Obsažená tvrzení o podobě a principech další činnosti Londýna v této oblasti 

pak chápe jako závazky vůči britské veřejnosti a voličům. Poté rovněž naznačuje, jaké 

předpoklady o politice k Izraeli/Palestině z těchto dokumentů a závazků vyplývaly, a co 

tedy bylo možné očekávat. Konec této části shrnuje názory Paula Williamse a Rhiannon 

Vickersové, odborníků na zahraniční politiku Spojeného království, na hlavní rysy britské 

zahraniční politiky ve zkoumaném období. Dotváří tak její obraz a poskytuje širší 

souvislosti zmíněných předpokladů a očekávání. Třetí podkapitola pak na řadě příkladů 

přibližuje, jak Londýn dříve uvedené závazky naplňoval v souvislosti s jinými tématy než 

s izraelsko-palestinským mírovým procesem, a to včetně zapojení se do konfliktů 

v jiných částech světa, resp. podílení se na jejich řešení. Na základě přístupu britské vlády 

k těmto situacím pak lze rozvíjet předpoklady o jejích aktivitách směrem 

k Izraeli/Palestině. Jsou zde však zmíněny i kritické hlasy k tehdejší politice, a to jak 

s ohledem na vnímaná pochybení v určitých případech, tak v souvislosti s dlouhodobými 

rozpory mezi rétorikou a skutečnými aktivitami. 

Čtvrtá kapitola se přímo zabývá postojem Spojeného království 

k Izraeli/Palestině. Po nastínění nejvýznamnějších součástí politik předchozích kabinetů 

k této oblasti jsou nejprve představeny hlavní motivy přístupu Blairovy vlády. Za ně jsou 

považovány: důraz na pokračování mírového procesu, dodržování stávajících dohod, 

respektování rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ekonomický rozvoj Pásma Gazy i 

Západního břehu Jordánu, jakožto nástroje pro snížení podpory terorismu mezi Palestinci. 

Mezi dlouhodobé součásti britského přístupu v této době však lze zařadit i kritiku Izraele 

za výstavbu budov na sporných územích, podezírání Palestinců ze zneužívání 

poskytnutých prostředků či korupce a vznášení výhrad vůči nedostatečné spolupráci 

v oblasti bezpečnosti. Následně jsou převážně v chronologickém pořadí představeny 

nejdůležitější kroky Londýna k Izraeli/Palestině ve zkoumaném období. 

Třetí podkapitola se pak věnuje naplňování očekávání od zahraniční politiky New 

Labour k Izraeli/Palestině. Všímá si přitom rozdílů mezi představeným přístupem 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu a načrtnutými hlavními předpoklady 

vycházejícími ze základních dokumentů Blairovy vlády hovořících o principech britské 

zahraniční politiky. Konkrétně dochází k závěru, že se skutečná politika ve srovnání 

s danými dokumenty jevila jako rezervovanější a výrazně méně ambiciózní. Následně je 
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však ukázáno, že reálný přístup do značné míry odpovídal cílům a záměrům 

deklarovaným přímo v souvislosti se situací v Izraeli/Palestině. Tato kapitola tedy 

dochází k závěru, že hlavní rozdíl se nacházel mezi obecně deklarovanými principy 

britské zahraniční politiky Blairovy vlády a motivy přístupu k mírovému procesu, které 

mohly vycházet i ze specifických zájmů Spojeného království přímo či nepřímo 

spojených s Izraelem/Palestinou. 

Ze závěru předchozí části pak vychází pátá kapitola. Nalezené nesrovnalosti mezi 

předpoklady o zahraniční politice Blairovy vlády a přístupem k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu tedy vysvětluje pomocí analýzy dalších souvisejících britských zájmů. 

Pozornost se přitom zaměřuje na spolupráci i obchod s USA, Izraelem a arabskými 

zeměmi na Blízkém východě, přičemž každý z těchto vztahů byl pro Londýn důležitý 

z jiných důvodu. V zájmu nenarušit kterýkoli z nich se však Britové stranili kroků, 

kterými by se byť jen zdánlivě postavili za jednu ze stran na úkor druhé. Současně 

usilovali o pokračování mírového procesu, ale pouze v linii určované Washingtonem, 

jehož aktivity po celou dobu podporovali. Zatímco tedy čtvrtá kapitola zodpovídá obě 

výše uvedené výzkumné otázky, až analýza těchto zájmů objasňuje zjištěné rozdíly i 

politiku Spojeného království k Izraeli/Palestině ve zkoumaném období. 

 

Použité zdroje 

 

Práce vychází jak z odborné literatury představené níže, tak z některých 

dostupných pramenů. Jednu kategorii tvoří oficiální dokumenty vlády a Labouristické 

strany nebo projevy předních politiků, zejména premiéra a představitelů Ministerstva 

zahraničí a Commonwealthu (Foreign and Comonwealth Office). Základním zdrojem pro 

dohledání těchto materiálů je internetový archiv webových stránek britského Ministerstva 

zahraničí z daného období. Záznamy z debat v Dolní sněmovně pak obsahuje internetová 

databáze archivu Parlamentu Spojeného království (zpravidla označovaného jako 

Hansard). Ve druhé skupině použitých pramenů jsou digitalizované verze nebo přepisy 

dohod vytvořených během izraelsko-palestinského mírového procesu. Tyto dokumenty 

sdružuje zejména databáze OSN označovaná zkratkou UNISPAL (The United Nations 

Informatin System on the Question of Palestine). Zde jsou k nalezení nejen texty hlavních 

dohod, ale i množství dalších materiálů souvisejících s palestinskou otázkou, a to od roku 

1916 do současnosti. 
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Pro tuto práci je kromě analýzy pramenů relevantní zejména studium dvou témat 

v odborné literatuře. Těmito jsou zahraniční politika Spojeného království s důrazem na 

rozmezí let 1997-2001 a vývoj izraelsko-palestinského mírového procesu ve stejném 

období. Mezi ideální zdroje pak lze zařadit takové, jež se věnují oběma tématům. Je však 

na místě se zabývat i pracemi zaměřenými například na otázky spojené s britskou 

zahraniční politiku za vlády Margaret Thatcher, Johna Majora či pozdějších vlád Tonyho 

Blaira a Gordona Browna, nebo s přístupem dalších zemí k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu a událostmi spadajícími do širšího kontextu zkoumané problematiky. 

Téma izraelsko-palestinského mírového procesu je představeno v dílech, která lze 

rozdělit do tří skupin. Do první patří tituly o dějinách Izraele, Palestiny nebo Blízkého 

východu. Tyto práce se mírovému procesu z 90. let věnují spíše okrajově, resp. ve většině 

případů uvádí významná data vedle popisu dalších událostí (např. vnitropolitického 

vývoje v Izraeli). Izraelsko-palestinský konflikt je totiž natolik významný problém pro 

tento region, že je třeba jej reflektovat i při řešení jiných otázek. Jejich přínos pro studium 

izraelsko-palestinského mírového procesu spočívá zejména ve skutečnosti, že jej zasazují 

do širšího kontextu soudobých událostí. Mezi tituly patřící do této skupiny lze uvést např. 

díla nedávno zesnulého britského historika Martina Gilberta, jenž se mimo tvorby o 

Židech, Izraeli či holocaustu proslavil také knihami o obou světových válkách a o 

Winstonu Churchillovi,1 amerického historika Howarda M. Sachara, zabývajícího se 

zejména Izraelem a Židy na Blízkém východě i v Evropě,2 německého teologa a judaisty 

Michaela Kruppa, nebo také známého britského spisovatele Paula Johnsona.3 Z česky 

píšících odborníků je na místě zmínit zejména díla politologa Marka Čejky, působícího 

mj. na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se zabývá současností i historií 

Blízkého východu,4 a historika a diplomata Miloše Pojara, na počátku 90. let velvyslance 

v Izraeli, jenž psal hlavně o holocaustu, Izraeli a Židech v Československu.5 

                                                 

1 Martin Gilbert, Israel. A History (London: Black Swan, 2008). 
2 Howard Morley Sachar, Dějiny státu Izrael. Od vzniku sionismu po naši dobu (Praha: Regia, Goldstein  

Goldstein, 1998). 
3 Viz: Michael Krupp, Sionismus a Stát Izrael. Historický nástin (Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1999); 

Paul Johnson, Dějiny židovského národa (Praha: Rozmluvy, 2007). 
4 Např.: Marek Čejka, Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu 

(Brno: Barrister  Principal, 2007); Marek Čejka, Dějiny moderního Izraele (Praha: GRADA, 2011). 
5 Miloš Pojar, Izrael (Praha: Libri, 2009). 
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Část zmíněných historiků se zabývá či zabývala primárně dějinami Izraele a Židů. 

Níže uvedení autoři se věnují arabsko-izraelským konfliktům a izraelsko-palestinským 

vztahům zejména s ohledem na obyvatele Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy nebo 

uprchlíků, kteří opustili území obsazené Izraelem během arabsko-izraelských válek.6 

Zaměření se na komplikovaný vývoj těchto oblastí po roce 1967, přetrvávající problémy 

i spory s Izraelem nebo téma palestinských uprchlíků naznačují spíše kritický přístup 

k politice židovského státu. Do takto naznačené skupiny autorů můžeme mimo jiné 

zařadit Shahiru Samy, která se během působení v Egyptě a ve Spojeném království 

zabývala problematikou iráckých a palestinských uprchlíků,7 izraelského filosofa Adi 

Ophira přednášejícího na univerzitě v Tel Avivu, sociologa syrsko-palestinského původu 

Sari Hanafiho, izraelskou politoložku Michal Givoni, zaměřující se na nevládní 

organizace a etickou rovinu v politice i dalších oblastech,8 ve Francii vychovanou 

novinářku a spisovatelku Kenizé Mourad, vnučku osmanského sultána Murada V.,9 

izraelského žurnalistu Gershoma Gorenberga,10 profesora Negevské univerzity Neve 

Gordona,11 nebo profesora geografie na univerzitě v Tel Avivu Elishu Efrata.12 

Do třetí skupiny pak patří ty práce, jež se přímo týkají vojenské a politické stránky 

izraelsko-palestinského konfliktu nebo samotného mírového procesu. Autory zabývající 

se těmito tématy lze rozdělit do dvou táborů, jejichž hranice nejsou ostře vymezeny. Toto 

                                                 

6 Jedná se zejména o osoby, jež opustily své domovy v nově vzniknuvším Izraeli během první arabsko-

izraelské války, resp. dnes spíše již o několikátou generaci jejich potomků, a zamířily do některé z okolních 

zemí. Samotná existence takovéto skupiny vysoce kontrastuje zejména se židovskými uprchlíky 

z arabských zemí, kteří opustili své domovy během téhož konfliktu a v následujících letech se stali součástí 

izraelské společnosti, přičemž jejich počet byl srovnatelný s arabskými uprchlíky z této země. 

Zmíněné oblasti Izrael obsadil během šestidenní války roku 1967, kdy je získal od Jordánska (Západní 

břeh) a Egypta (Pásmo Gazy), které se jich zmocnily na úkor plánovaného arabského státu v Palestině 

během první arabsko-izraelské války z let 1948-1949. Současné hranice odpovídají linii příměří stanovené 

v roce 1949. Útok sousedních arabských států bezprostředně po vyhlášení nezávislosti Izraele v roce 1948 

fakticky zabránil vzniku samostatného arabského státu v Palestině. Záměr Egypta, Sýrie a Zajordánska se 

však nenaplnil, Izrael se útokům ubránil a na základě uzavřených příměří rozšířil své území v porovnání 

s původními plány přijatými OSN v listopadu 1947. 
7 Shahira Samy, Reparations to Palestinian Refugees. A comparative perspective (New York: Routledge, 

2010). 
8 Adi Ophir, Michal Givoni and Sari Hanafi, The Power of Inclusive Exclusion. Anatomy of Israeli Rule in 

the Occupied Palestinian Territories (New York: Zone Books, 2009). 
9 Kenizé Mourad, Our Sacred Land. Voices of the Palestine-Israeli Conflict (Oxford: Oneworld 

Publications, 2004). 
10 Gershom Gorenberg, Occupied Territories. The Untold Story of Israel’s Settlements (London: I. B. Tauris 

 Co., 2007). 
11 Neve Gordon, Israel’s Occupation (Berkeley, Los Angeles and London: University of Carolina Press, 

2008). 
12 Elisha Efrat, The West Bank and Gaza Strip. A geography of occupation and disengagement (New York: 

Routledge, 2006). 
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členění vychází zejména z pohledu autorů na otázku viny za střety v Izraeli/Palestině. 

V návaznosti na odtajnění některých dokumentů po třiceti letech od jejich vzniku se 

utvořila skupina tzv. nových historiků, kteří se začali rozcházet s tradičním výkladem 

dějin Izraele. Ve skutečnosti se nejedná o společenství historiků v pravém slova smyslu, 

ale o označení používané od 80. let pro jednotlivce, kteří se právě na základě studia 

odtajněných pramenů vyjadřují kritičtěji ke krokům izraelské vlády nebo armády během 

arabsko-izraelských konfliktů.13 Do této skupiny jsou řazeni zejména izraelští historici 

Benny Morris, Illan Pappé, Avi Shlaim, Tom Segev, Baruch Kimmerling a Hillel 

Cohen.14 

Vedle „nových historiků“ však neexistuje žádná skupina „tradičních historiků“, 

která by vedla ideový spor se zmíněnými autory. Jsou za ně většinou považováni dřívější 

badatelé, kteří se vůči Izraeli nevyjadřují kriticky nebo ne v takové míře. Je však třeba 

podotknout, že toto označení používají právě „noví historikové“ pro vymezení se vůči 

nim. Existují však i autoři, kteří se přímo staví proti argumentům Morrise, Pappéna, 

Shlaima a dalších. Ani zde se nejedná o jednotnou skupinu, ale o autory vyvozující 

z vlastní analýzy týchž pramenů odlišné závěry. Je také na místě podotknout, že 

naznačené debaty se primárně týkají historických témat, jako je např. první arabsko-

izraelská válka z roku 1948, k nimž byly prameny odtajněny. Tito historici se však 

mnohdy věnují i moderním dějinám či soudobému dění a jejich postoj k aktivitám Izraele 

může být patrný i v analýzách těchto událostí. K odborníkům věnujícím se otázce 

izraelsko-palestinského konfliktu nebo souvisejícímu mírovému procesu patří vedle 

„nových historiků“ také např. James L. Gelvin či Colin Chapman.15 

 

Druhé hlavní téma pro tuto diplomovou práci představuje problematika zahraniční 

politiky Spojeného království v éře New Labour. Tuto literaturu lze rozdělit do čtyř 

skupin, a to na díla zabývající se britskou zahraniční politikou ve studovaném období 

                                                 

13 Více o tomto tématu: Derek Jonathan Penslar, Israel in History. The Jewish State in Comparative 

Perspective (London: Routledge, 2007). 
14 Např.: Benny Morris, One State, Two States. Resolving the Israel/Palestine Conflict (New Haven: Yale 

University, 2009); Benny Morris, Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999 

(New York: Alfred A. Knopf, 1999); Ilan Pappé, A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006); Avi Shlaim, Israel and Palestine. Reappraisals, Revisions, 

Refutations (London: Verso, 2009). 
15 Srov.: James L. Gelvin, The Israel-Palestine Conflict. One Hundred Years of War (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005); Colin Chapman, Čí je země zaslíbená? Pokračující krize mezi Izraelem 

a Palestinci (Praha: Volvox Globator, 2003). 
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komplexně, práce věnované vztahu k určité oblasti nebo situaci, texty o působení 

Londýna na Blízkém východě a samozřejmě studie přímo zaměřené na přístup Blairovy 

vlády k Izraeli/Palestině. Do první z uvedených kategorií patří např. práce britských 

odborníků na Spojené království Rhiannon Vickersové a Paula Williamse.16 Oba tito 

autoři mj. uvádí základní rysy zahraniční politiky New Labour. Poskytují tak širší kontext 

pro analýzu přístupu k Izraeli/Palestině. 

Pro tuto práci je však podstatná i literatura věnující se politice Londýna k dalším 

oblastem. Mezi ně patří například vztahy se Spojenými státy a Evropskou unií,17 etická 

dimenze zahraniční politiky,18 důsledky globalizace19, proměna britské role po Studené 

válce,20 jednání s teroristy a řešení problémů v Severním Irsku,21 a mnoho dalších. 

Přestože tato témata nemusí přímo souviset se studovanými otázkami, jednotlivé práce 

reflektují určitý aspekt zahraniční politiky Blairovy vlády. Ukazují například na zájmy 

země či politické strany v jejím čele, preferovaný způsob zapojení do dění na mezinárodní 

úrovni i úroveň britského aktivity na tomto poli. Na konkrétních případech tak 

představují, jakým způsobem se projevovaly základní rysy zahraniční politiky New 

Labour. 

                                                 

16 Viz: Paul D. Williams, British Foreign Policy under New Labour, 1997-2005 (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2005); Rhiannon Vickers, The Labour Party and the world. Volume 2: Labour’s foreign policy 

since 1951 (Manchester and New York: Manchester University Press, 2011). 
17 Viz: Michael Howard, „1945-1995: reflections on half a century of British security policy“, International 

Affairs 71, No. 4 (1995): 705-715; William Wallace, „The collapse of British foreign policy“, International 

Affairs 81, No. 1 (2005): 53-68; Oliver Daddow, „Margaret Thatcher, Tony Blair and the Eurosceptic 

Tradition in Britain“, British Journal of Politics and International Relations 15, No. 2 (2013): 210-227; 

Patrick Diamond and Roger Liddle, „Options for Britain: Europe“, The Political Quarterly 79, No. 1 

(2008): 165-182; Stephen Wilkinson, „Just How Special is ‚Special‘: Britain, Cuba, and US Relations 1958-

2008 an Overview“, Diplomacy and Statecraft 20, No. 2 (2009): 291-308; John Dumbrell, „The US–UK 

Special Relationship: Taking the 21st-Century Temperature“, British Journal of Politics & International 

Relations 11, No. 1 (2009): 63-78. 
18 Viz: Jamie Gaskarth, “Discourses and Ethics: The Social Construction of British Foreign Policy”, 

Foreign Policy Analysis 2, No. 4 (November 2006): 325-341; Jamie Gaskarth, “Interpreting Ethical Foreign 

Policy: Traditions and Dilemmas for Policymakers”, The British Journal of Politics and International 

Relations 15, Issue 2 (May 2010): 192-209; Densua Mumford and Torsten J. Selck, “New Labour’s Ethical 

Dimension: Statistical Trends in Tony Blair’s Foreign Policy Speeches”, The British Journal of Politics 

and International Relations 12, Issue 2 (May 2010): 295-312; Julia Gallagher, „Healing the scar? Idealizing 

Britain in Africa, 1997-2007“, African Affairs 108, No. 432 (2009): 435-451; Julia Gallagher, “Ruthless 

player or development partner? Britain’s ambiguous reaction to China in Africa”, Review of International 

Studies 37, No. 5 (2011): 2293-2310. 
19 Luke Martell, „Britain in Globalization“, Globalizations 5, No. 3 (2008): 449-466. 
20 Viz: William Wallace, „British foreign policy after the Cold War“, International Affairs 68, No. 3 (1992): 

423-442; Will Hutton, „Britain in a cold climate: the economic aim of foreign policy in 1990s“, 

International Affairs 68, No. 4 (1992): 619-632. 
21 Lisa M. Hailey, „The double-edged sword: democratic histories and methods of negotiating with 

terrorists“, ILSA Journal of International  Comparative Law 21, No. 1 (2014): 61-85. 
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Pro tuto diplomovou práci jsou pak přínosná zejména díla zaměřená na vztah 

Londýna se zeměmi Blízkého východu. Mezi ně patří např. studie Johna Calabrese, který 

britské působení spojuje zejména se spoluprací s Evropskou unií i se Spojenými státy a 

vyvažováním mezi podporou USA a závazky v EU.22 Podobně, tedy s důrazem na 

postavení britské vlády mezi Evropou a USA, toto téma nahlíží i Jonathan Rynhold a 

Jonathan Spyer. S EU měl Londýn spolupracovat hlavně v ekonomických záležitostech, 

zatímco USA převažovaly v bezpečnostních otázkách. Za rozdílné přitom považovali 

spíše způsoby dosahování kýžených cílů než cíle samotné. I podle Rynholda a Spyera 

měla role EU z britského pohledu spočívat zejména v podpoře kroků USA. Spolupráce 

s oběma však měla dát Londýnu možnost prosazovat na Blízkém východě vlastní vliv.23 

Poslední kategorii tvoří literatura zaměřená přímo na zahraniční politiku Londýna 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu nebo situaci v Izraeli/Palestině. Pro 

Rosemary Hollis a Tobyho Greena přitom období mezi lety 1997 a 2001 tvoří součást 

historického úvodu jejich prací, které jsou primárně zaměřené na události po 11. září 

2001. Přesto první vládě Tonyho Blaira věnují velké množství prostoru, neboť bez 

představení jak dění v těchto letech, tak odpovídajícího postoje Londýna by analýza 

událostí pouze od roku 2001 vytrhávala zahraniční politiku Spojeného království ze 

souvislostí. Přestože se mezinárodní kontext před a po útocích z 11. září značně proměnil, 

některé základní rysy či cíle britského přístupu přetrvaly. Odlišoval se ale způsob jejich 

naplňování i prezentace významu těchto témat.24 Je však třeba podotknout, že Greenova 

práce zaměřená na roli Tonyho Blaira možná klade až přílišný důraz na postavu premiéra. 

V řadě tvrzení o něm a jeho pohledu na situaci v Izraeli/Palestině či úloze při utváření 

zahraniční politiky k této oblasti se rozchází s názory dalších odborníků na britskou 

zahraniční politiku. Mnohdy přitom své argumenty podkládá odkazy na vlastní rozhovory 

s osobami působícími v té době v okolí premiéra, na Ministerstvu zahraničí nebo v jiných 

                                                 

22 John Calabrese, „The United States, Great Britain, and the Middle East: How Special the Relationship?“, 

Mediterranean Quarterly 12, No. 3 (2001): 57-84. 
23 Jonathan Rynhold and Jonathan Spyer, “British Policy towards the Middle East in the Post-Cold War 

Era, 1991-2005: A Bridge between the US and the EU?”, in Britain and the Middle East. From Imperial 

Power to Junior Partner, ed. by Zach Levey and Elie Podeh (Eastbourne/Portland: Sussex Academic Press, 

2008), 283-301. 
24 Viz: Toby Greene, Blair, Labour and Palestine. Conflicting views on Middle East Peace After 9/11 (New 

York and London: Bloomsbury, 2013); Rosemary Hollis, Britain and the Middle East in the 9/11 Era 

(Chichester: Wiley-Blackwell, 2010). 
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funkcích, které jim dávaly hlubší vhled do problematiky. Tyto zdroje a informace však 

bohužel nejsou ověřitelné.25 

Vedle dalších děl má pro tuto práci vysoký význam i analýza Iana Nelsona. Ta je 

zaměřena na tvorbu zahraniční politiky New Labour k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu mezi lety 1997 a 1999. Jeho studie tak tematizuje období, které se 

překrývá přibližně s polovinou časového vymezení této práce. Nelson se přitom zaměřuje 

zejména na přístup Londýna v souvislosti se spoluprací s Evropskou unií a Spojenými 

státy, přičemž zdůrazňuje rozdíly mezi politikou Tonyho Blaira a Robina Cooka, stojícího 

v čele Ministerstva zahraničí.26 

  

                                                 

25 Greene, “Blair, Labour and Palestine”. 
26 Ian Nelson, „The First New Labour Government's Foreign Policy-Making Towards the Israeli–

Palestinian Question: The Formative Years, 1997–1999“, Contemporary British History 28, Issue 2 (April 

2014): 121-144. 
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1 Teoretický rámec 

 

Tato práce je jednopřípadovou studií zabývající se britskou zahraniční politikou. 

Konkrétně se věnuje přístupu Blairovy vlády k izraelsko-palestinskému mírovému 

procesu mezi lety 1997 a 2001. K tématu přistupuje analyticky a nikoli normativně, 

přičemž si za cíl klade objasnění politiky Londýna, ale ne její hodnocení. Využívá přitom 

historickou metodu pro studium obsahu relevantních pramenů a myšlenky teorie 

racionální volby i teorie dvouúrovňové hry pro vysvětlení britského přístupu k mírovému 

procesu. 

 

Sousloví „zahraniční politika“ podle Nikoly Hynka od 18. století označovalo 

oficiální aktivity státu k aktérům mimo jeho vlastní hranice.27 Pozdější přístupy, 

rozvíjející se zejména od 2. poloviny 20. století, však tento pojem znatelně rozšířily, a to 

jak ve smyslu typu aktérů, tak sledovaných oblastí. Některá pojetí kladou důraz na 

působení nejen suverénních zemí, ale také mezinárodních organizací, soukromých 

společností, zájmových skupin či konkrétních představitelů podílejících se na utváření 

politiky státu. Přesah na mezinárodní scénu přitom mají nejen takto zamýšlené oficiální 

aktivity různých aktérů, ale například i řada vnitřních politik státu. Tento přesah je však 

zpravidla nevyhnutelným důsledkem a nikoli cílem. Jedná se přitom nejen o oblast 

obrany, z velké části spojenou s vnější bezpečností, ale v ekonomicky provázaném světě 

i o hospodářskou politiku, průmysl či zemědělství.28 V kontextu této práce se pod 

zahraniční politikou rozumí pouze to, co bylo Blairovou vládou primárně směřováno 

k událostem nebo aktérům mimo Spojené království. 

Při analýze zahraniční politiky lze sledovat tři základní oblasti. Přestože se řada 

textů zabývá primárně jednou z nich, často nemohou opomenout ani zbylé dvě, neboť se 

jedná o jednotlivé fáze tvorby zahraniční politiky. Na prvním místě jsou zájmy, kterých 

má být dosaženo díky působení na mezinárodní úrovni. Teorie vycházející z realismu 

kladou důraz na získávání moci a vojenské síly, zatímco přístupy založené na liberalismu 

se zaměřují na ekonomický prospěch a výhody plynoucí ze spolupráce mezi státy či 

jinými aktéry. Množina možných cílů, stejně jako teorií o jejich původu, je však široká a 

                                                 

27 Petr Drulák a Petr Kratochvíl (eds.), Encyklopedie mezinárodních vztahů (Praha: Portál, 2009), 329. 
28 Viz: Derek Beach, Analyzin Foreign Policy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), 1-3; Drulák a 

Kratochvíl, „Encyklopedie mezinárodních vztahů“, 330-331. 
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paří sem například i mezinárodní mír či ochrana životního prostředí. Druhou fázi tvoří 

přijímání rozhodnutí ohledně zahraniční politiky. Analýzy této části zahraniční politiky 

se mohou mimo jiné zabývat prací s informacemi, množstvím či správností údajů, na 

jejichž základě rozhodnutí vzniklo, nebo vnějšími vlivy. V neposlední řadě je také možné 

zkoumat konkrétní uskutečněné kroky. Mezi ně patří vše, čím daný aktér působí na 

mezinárodním poli. U států se jedná například o navazování či rozvoj obchodních vztahů, 

uvalování sankcí, volby diplomatického řešení konfliktu nebo vojenské intervence atd. I 

nečinnost přitom může být výsledkem rozhodnutí o zahraniční politice.29 

Tato práce se postupně zabývá jak cíli Spojeného království, tak jeho 

rozhodováním i skutečným přístupem k Izraeli/Palestině. Z těchto tří oblastí se nejprve 

zaměřuje na provedené kroky související s izraelsko-palestinským mírovým procesem. 

Zjišťuje přitom, že existují rozdíly mezi nimi i rétorikou vztahující se k dané problematice 

a deklarovanými obecnými principy britské zahraniční politiky ve zkoumaném období. 

Práce poté usiluje o objasnění těchto odlišností, a zabývá se proto rozhodováním o 

přístupu Blairovy vlády. To pak vede i k analýze některých souvisejících zájmů. 

 

Jedním ze základů práce je předpoklad racionálního chování a rozhodování 

Spojeného království ve vztahu k zahraniční politice, a tedy i k mírovému procesu. Na 

racionalitě přitom staví i řada teorií zabývajících se jak fungování systému mezinárodních 

vztahů, tak tvorbou zahraniční politiky států nebo jiných aktérů. Některé další přístupy se 

však zaměřují na konkrétní osobnosti nebo malé skupiny lidí rozhodujících o zahraniční 

politice a zabývají se faktory, kvůli kterým není možné považovat tvorbu zahraniční 

politiky za čistě racionální. Mezi takové faktory patří například špatná interpretace 

informací, nesprávné užití historických analogií, složení skupiny určujících politiku, 

rozdíly mezi postoji politiků a státní správy atp.30 Tyto teorie se většinou věnují 

jednotlivým krokům či časově omezeným událostem, např. Karibské krizi, které detailně 

popisují. Naopak přístupy vycházející z předpokladu racionálního chování mohou 

opomíjet některé faktory ovlivňující konkrétní rozhodnutí (mezi něž může patřit i prosté 

přehlédnutí důležité informace), ale jejich výhodou je schopnost analyzovat dlouhodobý 

přístup k určitému tématu a sledovat související cíle. Tato práce sice chápe zkoumané 

                                                 

29 Beach, „Analyzing Foreign Policy“, 12. 
30 Více např.: Alex Mintz and Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 68-120. 
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období jako jeden případ, ale analyzuje spíše přetrvávající rysy britské politiky mezi lety 

1997 a 2001, přičemž jednotlivé události, resp. dokumenty vlády nebo vystoupení 

politiků, chápe jako projevy dlouhodobých tendencí. Z tohoto důvodu se jako vhodnější 

jeví právě využití přístupů založených na racionalitě. 

Zmíněné předpoklady blíže specifikuje tzv. teorie racionální volby (Rational 

choice theory, Rational actor theory nebo také Rational Actor Model), popsaná např. 

Alexem Minztem ve spolupráci se Stevenem B. Reddem či s Karlem DeRouenem Jr., 

z českých autorů pak mj. Vítem Benešem.31 Podle této teorie má aktér jasné cíle či zájmy 

(bez ohledu na to, zda je veřejně sděluje či nikoli), jichž se snaží dosáhnout. Ty jsou 

přitom trvalé, resp. nemění se v průběhu zkoumaného období. Aktér je pak schopen své 

zájmy a cíle seřadit dle preference a určit tak, které z nich jsou důležitější než jiné. Teorie 

racionální volby dále předpokládá, že aktér dokáže adekvátně zpracovat veškeré jemu 

dostupné informace. Není však podmínkou, že jsou mu k dispozici všechny údaje 

relevantní k danému tématu, a to ani ty, jež bychom považovali za zásadní pro danou 

situaci. Smyslem rozhodování je pak maximalizace vlastního zisku a minimalizace 

nákladů. Jinak řečeno, aktér se snaží naplňovat své cíle a snížit možné dopady vlastních 

kroků, stejně jako případná rizika. Je si přitom dopředu vědom nejen důsledků svých 

aktivit, ale zná také dostupné alternativy pro vlastní chování. Z nich pak volí tu 

nejvhodnější s ohledem na její „užitečnost“ (utility) nebo spíše „předpokládanou 

užitečnost“ (expected utility) vzhledem k dané situaci.32 Výsledkem však není nutně 

přístup, který bychom zpětně považovali za dobrý. Důvodem může být například změna 

podmínek, z nichž politika vycházela, nebo nutnost si vybírat jen z nepříznivých 

možností.33 Alex Mintz a Karl DeRouen Jr. dodávají, že zahraniční politika se podle 

teorie racionální volby soustředí výhradně na dosahování cílů, a proto nezahrnuje další 

možné motivy. Mezi ně řadí následování zvyklostí nebo naplňování očekávání.34 I 

jednání na základě zvyklostí a očekávání však lze považovat za racionální, neboť aktér 

může tyto kroky vykonávat například v zájmu zlepšení bilaterálních vztahů s danou zemí. 

                                                 

31 Viz: Mintz a DeRouen Jr., „Understanding Foreign Policy Making“, 57-67; Steven B. Redd and Alex 

Mintz, „Policy Perspectives on National Security and Foreign Policy Decision Making“, Policy Studies 

Journal 41, Issue 1 (April 2013): 11-37; Vít Beneš, „Racionální aktér“, in Encyklopedie mezinárodních 

vztahů, eds. Petr Drulák a Petr Kratochvíl (Praha: Portál, 2009), 245-246. 
32 Viz: Beach, „Analyzing Foreign Policy“, 100-103; Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů (Praha: 

Portál, 2003), 95; Mintz a DeRouen Jr., „Understanding Foreign Policy Making“, 57-59. 
33 Beach, „Analyzing Foreign Policy“, 101. 
34 Mintz a DeRouen Jr., „Understanding Foreign Policy Making“, 58. 
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Předpoklad racionálního jednání a rozhodování o zahraniční politice pak spojuje 

tzv. teorie her (game theory). Petr Drulák ji a na ní založené modely dokonce označuje 

za „páteř proudu racionální volby“.35 Navzdory svému označení je teorie her spíše 

metodou než teorií v pravém slova smyslu. Jejím cílem je uvést rozhodování do širšího 

kontextu, v němž aktér nebo aktéři působí. Zahrnuje rovněž porovnání užitečnosti 

jednotlivých alternativ vlastního přístupu, přičemž zohledňuje i možné varianty chování 

ostatních stran. Užitečnost všech kombinací rozhodnutí pro každou ze stran je pak 

ohodnocena, a to nejen s ohledem na rozdělení mezi pozitivní a negativní dopady, ale 

také na jejich úroveň (např. při závodech ve zbrojení je pro zúčastněné státy přínosnější 

rovnovážný stav, kdy nikdo neinvestuje do vojenského materiálu, než když všechny 

strany tímto soupeřením zatěžují své hospodářství bez zisku vojenské výhody). Aktéři 

pak volí takovou politiku, která pro ně znamená nejmenší riziko ztráty a dává jim šanci 

na nejvyšší zisk.36 Výsledkem takovéhoto rozhodování je pak tzv. rovnovážný stav, tedy 

situace, kdy podle Petra Druláka „hráči volí takové strategie, že žádný z nich nemá důvod 

svou strategii změnit za předpokladu, že ani nikdo z ostatních svou strategii nezmění“.37 

Například v modelu označovaném jako „vězňovo dilema“ rovnovážný stav zmíněného 

příkladu se závodem ve zbrojení nastává, když všichni zúčastnění aktéři investují do 

vojenského průmyslu.38 Jednotlivé modely se pak navzájem liší charakteristikami situace, 

kterou mají postihnout. 

Specifickým modelem je pak teorie dvouúrovňové hry (two-level game theory), 

která vychází zejména z práce amerického politologa Roberta Putnama Diplomacy and 

                                                 

35 Drulák, „Teorie mezinárodních vztahů“, 94. 
36 Viz: Drulák a Kratochvíl, „Encyklopedie mezinárodních vztahů“, 290-294; Mintz a DeRouen Jr., 

„Understanding Foreign Policy Making“, 62-64. 
37 Drulák a Kratochvíl, „Encyklopedie mezinárodních vztahů“, 290. 
38 Petr Drulák konkrétně pracuje s postojem Spojených států amerických a Sovětského svazu za studené 

války. Obě soudobé velmoci stály před rozhodnutím, zda se účastnit závodů ve zbrojení či nikoliv. Příprava 

na možný konflikt byla ekonomicky náročná, ale bez ní by země neměla příliš šancí na úspěch v případné 

válce. První variantou je podle uvedeného modelu investování jen jednoho státu do zbraní, čímž vzniká 

vojenská nerovnováha ve prospěch této země. Druhou možností je zbrojení obou stran, které tak zatěžují 

vlastní hospodářství, ale nezískávají výhodu oproti svému protivníkovi. Podle posledního scénáře by pak 

USA ani SSSR vojenský materiál nepořizovaly, a tak by nikdo nezískal navrch, ale ani by nedocházelo ke 

zbytečnému zatěžování ekonomiky. Přestože se ve třetím případě jedná o vyrovnanou situaci, jednostranná 

změna postoje by zaručila dané zemi zlepšení vlastní pozice. V první situaci aktér již investující do zbrojení 

nemá důvod přestat, neboť by tím přišel o svoji výhodu. Tu však může jednostrannou změnou vlastního 

přístupu vyrušit druhá země. Pouze oboustranné investování do vojenského materiálu tedy představuje 

rovnovážný stav, kdy by jednostranná změna politiky vedla pouze ke zhoršení vlastního postavení. 

Ibid, 292-293. 
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Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games vydané roku 1988.39 Tento přístup se 

na rozdíl od ostatních modelů nevěnuje primárně rozhodování dvou aktérů, ale více se 

zaměřuje na podmínky utváření zahraniční politiky jediného státu. Konkrétně se zabývá 

vlivem domácího prostředí (úroveň 2) na utváření zahraniční politiky. Tento vliv může 

pocházet mimo jiné od médií, veřejnosti, zájmových skupin nebo také částí vlastní 

politické strany. Základní podmínkou přitom je, že dané rozhodnutí z oblasti zahraniční 

politiky má odezvu i na domácí úrovni. „Úroveň 1“ pak tvoří okruh alternativ přijatelných 

pro zahraničního aktéra, k němuž se daná politika vztahuje. Vláda či obecněji stát je pod 

tlakem ze dvou stran, neboť se snaží o prosazení svých zájmů na mezinárodní úrovni, ale 

současně chce předejít možným negativním dopadům ve vlastní zemi.40 Alex Mintz a 

Karl DeRouen Jr. za příklad takové situace uvádí pozici, v níž se nacházeli např. Jicchak 

Rabin nebo Ehud Barak při jednání o míru mezi Izraelem a Sýrií. Oba totiž museli na 

jedné straně reflektovat postoj a názory Sýrie, ale také získat souhlas svých koaličních 

partnerů, většiny poslanců Knessetu i veřejného mínění.41 Zájmy spojené s domácí 

politickou scénou tak ovlivňovaly přístup k jednáním se Sýrií a nepřímo omezovaly 

možnosti dostupné izraelské vládě. 

Podle teorie dvouúrovňové hry se zahraniční politika se odvíjí od tzv. výherní 

sady (win-set). Zjednodušeně si lze představit dvě množiny, z nichž jednu tvoří všechny 

varianty přístupu vyhovující zahraničnímu partnerovi a druhou pak kroky, které jsou 

přijatelné na domácí úrovni. Průnik těchto dvou množin pak představuje veškeré možné 

alternativy, ze kterých stát, resp. vláda, může vybírat bez hrozby narušení mezinárodních 

vztahů nebo dopadů na vnitropolitickou scénu. Teprve po zahrnutí těchto omezení může 

dojít k volbě takového přístupu, jenž poskytuje nejvyšší zisk při co nejmenších nákladech. 

Velikost výherní sady je tak určující pro možnosti tvorby zahraniční politiky. Lze také 

očekávat, že čím vyšší bude množství stran, na něž je třeba brát při rozhodování ohled, 

tím menší bude výherní sada.42 Jak již bylo řečeno dříve, výsledkem rozhodování může 

být i nečinnost v dané situaci nebo obecněji v souvislosti s daným tématem. 

                                                 

39 Robert Putnam, „Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games“, International 

Organization 42, Issue 3 (Summer 1988): 427-460. 
40 Viz: Drulák a Kratochvíl, „Encyklopedie mezinárodních vztahů“, 60-61; Mintz a DeRouen Jr., 

„Understanding Foreign Policy Making“, 133-134; Beach, „Analyzing Foreign Policy“, 180-183. 
41 Mintz a DeRouen Jr., „Understanding Foreign Policy Making“, 133. 
42 Viz: Drulák a Kratochvíl, „Encyklopedie mezinárodních vztahů“, 61; Beach, „Analyzing Foreign 

Policy“, 180-183. 
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Obdobný přístup však lze využít nejen při sledování vlivu domácí politické scény. 

Díky vysoké míře provázanosti moderního světa a množství států prosazujících na 

mezinárodní úrovni své cíle různými způsoby může mít politika směřující k jednomu 

tématu dopad i na zájmy v dalších oblastech. Za příklad zde lze použít tzv. politiku jedné 

Číny a postoj většiny zemí světa k Tchaj-wanu (Čínské republice). Čínská lidová 

republika označuje Tchaj-wan a další oblasti pod faktickou kontrolou vlády sídlící 

v Tchaj-peji za vlastní území. Formální uznání nezávislosti Tchaj-wanu dalšími zeměmi 

pak vede k diplomatickému napětí mezi touto zemí a Pekingem, který přitom může hrozit 

zejména přerušením vzájemného obchodu. Z evropských zemí proto dnes nezávislost 

Čínské republiky uznává pouze Vatikán, přestože i ostatní státy s Tchaj-wanem 

spolupracují. Je tedy patrné, že zájmy spojené s Čínskou lidovou republikou mají vliv na 

přístup k Tchaj-wanu i politice jedné Číny.43 

Tato práce se zaměřuje na zmíněný princip vztažený k postoji Londýna vůči 

izraelsko-palestinskému mírovému procesu. Tvorba zahraniční politiky je zde však 

komplikovanější než u uvedeného příkladu. V něm se země rozhoduje „pouze“ mezi 

podporou Čínské republiky a vztahy s Čínskou lidovou republikou. Peking je přitom 

jednoznačně silnějším obchodním partnerem než Tchaj-pej, která navíc spolupracuje i se 

zeměmi formálně respektující politiku jedné Číny. O situaci v Izraeli/Palestině se však 

zajímá i řada dalších zemí, z nichž se některé staví na podporu jedné ze stran. I mezi lety 

1997 a 2001 přitom byla situace v oblasti napjatá, a proto mohla evidentní podpora pouze 

jednoho z hlavních aktérů konfliktu poškodit vztahy s druhým i se zeměmi stojícími na 

jeho straně. V případě zájmu zachovat dobré vztahy s Izraelem, Palestinci i 

zainteresovanými zeměmi by tedy bylo nezbytné pečlivě zvažovat možné dopady 

jednotlivých kroků. 

Budeme-li vycházet z terminologie teorie dvouúrovňové hry, jedná se o přidání 

další úrovně tvorby zahraniční politiky. Obdobně jako u vzorových případů i zde platí, že 

vláda byla nucena reflektovat domácí prostředí (úroveň 2). Jeden z hlavních motivů tak 

představovala snaha dostát cílům i principům, které sama Blairova vláda v souvislosti se 

zahraniční politikou určila. Ashley M. Fox, Allison B. Goldberg, Radhika J. Gore a Till 

Bärnighausen pak obecně o předpokladech vyplývajících z projevů politiků nebo 

                                                 

43 Např.: Shaohua Hu, „Structural Constraints on the EU's Role in Cross-Taiwan Strait Relations“, 

European Journal of East Asian Studies 10, Issue 1 (March 2011): 45-48. 
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zveřejněných dokumentů jako o tzv. vyjádřených závazcích (expressed commitment).44 

Současně přitom byla vláda nucena zohlednit názory muslimské i židovské menšiny ve 

Spojeném království a různých názorových směrů v rámci samotné Labouristické strany. 

Politiku Londýna k Izraeli/Palestině však ovlivňovala i spolupráce Londýna s jinými 

zeměmi. Podobně jako u „úrovně 2“ se přitom jednalo o snahu předejít možným 

nežádoucím dopadům vlastních kroků. Ochranu zájmů Spojeného království spojených 

se třetími zeměmi proto můžeme pro potřeby této práce označit jako „úroveň 3“. 

Tato práce považuje zvolený přístup Londýna k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu za alternativu, kterou Blairova vláda považovala za nejužitečnější. 

Předpokládá, že v této souvislosti hlavní zájem britské politiky představovalo ukončení 

dlouhodobého konfliktu v této oblasti. Za „úroveň 1“ pak považuje možné způsoby 

zapojení Spojeného království do mírového procesu. Detailněji se pak věnuje hlavním 

principům zahraniční politiky představeným tehdejší vládou a z nich plynoucím 

předpokladům, jež chápe jako závazky zejména vůči britské veřejnosti a voličům (úroveň 

2). Vychází přitom z pramenů hovořících o podobě britské zahraniční politiky ve 

zkoumaném období. V této souvislosti však nezohledňuje materiály reagující pouze na 

konkrétní událost bez zmínky o kontextu širšího přístupu Blairovy vlády k zahraniční 

politice. Reflektuje pak jen zveřejněné dokumenty Labouristické strany a vlády nebo 

vyjádření jejich členů. Konkrétně se tedy jedná o projevy, vystoupení v parlamentu, 

tištěné materiály Labouristické či jednotlivých ministerstev nebo soudobý obsah jejich 

internetových stránek. 

Pozornost je pak věnována britské politice k izraelsko-palestinskému mírovému 

procesu. O ní vypovídají jednotlivé související kroky Spojeného království, např. jednání 

s Izraelem a Palestinci, i rétorika přímo zohledňující toto téma. Zjištěné rozpory mezi 

zmíněnými předpoklady (úroveň 2) a skutečným přístupem pak vysvětluje analýza zájmů 

souvisejících se spoluprací s jinými zeměmi (úroveň 3). Relevantní jsou zde pouze ty 

zájmy Londýna, které by mohla politika k izraelsko-palestinskému mírovému procesu 

nebo k některému z hlavních aktérů ovlivnit, a to jak pozitivně, tak negativně. Zpravidla 

tedy souvisí se státy přímo zapojenými do mírového procesu nebo se zeměmi v něm jinak 

zainteresovanými, např. podporujícími jednu ze stran, tedy Izraelce nebo Palestince. O 

těchto souvisejících zájmech se pak lze dozvědět spíše z odborné literatury, neboť 

                                                 

44 Ashley M. Fox, Allison B. Goldberg, Radhika J. Gore a Till Bärnighausen, „Conceptual and 

methodological challenges to measuring political commitment to respond to HIV“, Journal of the 

International AIDS Society 14, Issue Supplement 2 (2011): 3. 
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nemůžeme očekávat, že by sama vláda veřejně spojila svůj přístup k Izraeli/Palestině 

s vlivem dalších vlastních cílů.  
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2 Dějiny arabsko-židovského konfliktu 

 

Cílem této kapitoly je objasnit historické kořeny a vývoj izraelsko-palestinského 

konfliktu. První část pokrývá období až do počátku 90. let 20. století, přičemž nejprve 

vysvětluje historické sepětí Židů a Arabů s oblastí, kde se dnes nachází Stát Izrael, Pásmo 

Gazy a Západní břeh Jordánu (společně označované také jako Izrael/Palestina), a její 

náboženský význam pro židy a muslimy. Z nich vycházející vztah Izraelců i Palestinců 

totiž tvoří jednu z důležitých součástí vzájemných sporů. Dále je zde nastíněn průběh 

arabsko-židovského konfliktu, který od počátku 20. století prošel řadou změn. Od počátku 

20. let se jednalo primárně o střety mezi Araby a Židy žijícími na Brity spravovaném 

mandátním území Společnosti národů jménem Palestina, od konce 40. let o války mezi 

Izraelem a okolními zeměmi a od 60. let pak častěji o spory mezi Izraelem a Palestinci 

žijícími na jím ovládaném území. Druhá část pak začíná událostí, která odstartovala i 

izraelsko-palestinský mírový proces. Madridská konference z počátku 90. let znamenala 

první přímá jednání mezi Izraelem a Palestinci, na něž pak navázaly další rozhovory 

uzavřené dohody. Poslední podkapitola se zabývá vývojem mezi lety 1995 a 2001, a 

překrývá se tak se zkoumaným obdobím této práce. Detailněji proto představuje 

jednotlivé dohody a jednání, k nimž v této době došlo. Krom nastínění situace 

v Izraeli/Palestině tak představuje i události a dokumenty, které zmiňují i následující 

kapitoly. 

 

2.1 Kořeny sporů a vývoj do 90. let 

 

Přestože ke střetům mezi Araby a Židy docházelo i dříve, o arabsko-židovském 

konfliktu (resp. konfliktech) se hovoří zejména v souvislosti s moderními dějinami. Židé 

žili na území dnešního Izraele/Palestiny minimálně od závěru druhé poloviny 2. tisíciletí 

před naším letopočtem. Vytvořili zde i vlastní státní útvary, které však po čase podlehly 

mocnostem té doby - Babylonské říši, Persii nebo Římu. Ještě před začátkem našeho 

letopočtu tak žilo mimo tuto oblast víc Židů než v ní (hovoří se o tzv. židovské diaspoře). 

Roku 70 n. l. byl Římany během židovského povstání dobyt a z velké části zničen 

Jeruzalém i s židovským Chrámem (zvaný také Druhý Chrám nebo Herodův chrám), 

jehož jediným pozůstatkem je Západní zeď (Zeď nářků), stojící dodnes na Chrámové hoře 

v Jeruzalémě. Po porážce druhého povstání roku 135 n. l. byla dosavadní provincie Judea 
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spojena s dalšími oblastmi, přičemž název nové provincie zněl Syria Palaestina. Tento 

název zřejmě odkazoval na Pelištějce, kteří dříve obývali část tohoto území, ale vymizeli 

nejpozději v 5. stol. př. n. l. Užívání slova Palestina zavedeného Římany nebo jeho tvarů 

se však zachovalo až do současnosti. Hlavním městem nové provincie se stal Jeruzalém, 

v té době přejmenovaný na Aelia Capitolina.45 

Islám se na území dnešního Izraele/Palestiny dostal již velmi záhy po svém 

vzniku, a to ve 30. letech sedmého století. Ještě po několik dalších století zde však 

převládalo křesťanství. Oblast je ale nábožensky důležitá i pro muslimy, přičemž také pro 

ně má Jeruzalém zvláštní význam. Prorok Mohamed měl jedné noci vykonat pouť 

z Mekky do Jeruzaléma, z jehož Chrámové hory poté údajně vystoupal do nebe. V závěru 

7. století pak na tomto místě vznikla svatyně Skalní dóm. Nedaleko svatyně rovněž leží 

po Mekce a Medině třetí nejposvátnější místo islámu, mešita Al-Aksá.46 Na počátku 16. 

století se pak toto území stalo součástí Osmanské říše. Nadále zde však žili i Židé. 

Ve druhé polovině 19. století začali zejména evropští Židé usilovat o opětovné 

osídlení Palestiny. Dlouhodobý cíl přitom představovalo vytvoření vlastního státu nebo 

alespoň jednotné komunity ve „Svaté zemi“.47 Židé proto nakupovali půdu v Palestině, 

na které zakládali nové osady. Docházelo však i ke střetům s místními Araby, jelikož 

někteří z nich kvůli výstavbě židovských osad přicházeli o svá živobytí.48 V následujících 

desetiletích pak imigrace Židů do Palestiny pokračovala a ke stávajícím výhradám Arabů 

přibyl dojem, že je tito přistěhovalci ve velké míře připravují o práci. Období 20. – 40. 

let dvacátého století, kdy Palestinu spravovalo Spojené království jako mandátní území 

Společnosti národů a později Organizace spojených národů, se tak neslo ve znamení 

vzrůstajícího napětí a přibývajících nepokojů. V souvislosti s tímto obdobím již hovoříme 

o arabsko-židovském konfliktu, který se v dalších desetiletích proměňoval, ale nebyl 

ukončen. Arabové i Židé si přitom nárokovali území Palestiny na základě vlastního 

                                                 

45 Např.: Pojar, „Izrael“, 9-22. 
46 Tímto názvem je někdy označován i celý komplex staveb, jehož je mešita spolu se Skalním dómem 

součástí. 
47 Významný vliv na tyto myšlenky mělo rozvíjející se národní cítění různých skupin zejména ve 

střední Evropě, které se snažily dosáhnout vlastní nezávislosti či autonomie. 

Více: Shlomo Avinieri, "The Presence of Eastern and Central Europe in the Culture and Politics of 

Contemporary Israel," in East European Politics & Societies 10, Vol. 2 (Spring 1996): 163-172. 
48 Stávalo se, že Židé koupili území od Arabů vlastnících větší množství pozemků v Palestině, ale mnohdy 

žijících v Sýrii. Pokud byla prodaná půda dlouhodobě pronajímána Arabům v Palestině, tak tito lidé 

prodejem půdy Židům ztratili např. svá pole. 
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historického spojení s touto zemí i s odkazem na vnímané přísliby Londýna dané během 

první světové války v tzv. McMahonových listech a Balfourově deklaraci.49  

S ohledem na nepřívětivou situaci v Palestině rozhodlo Valné shromáždění OSN 

rezolucí č. 181 (II) o jejím rozdělení mezi dva nové státy, jeden arabský a jeden 

židovský.50 Britové opustili Palestinu ještě před vypršením maximální lhůty stanovené 

OSN, a již v květnu 1948 tak mohl být vyhlášen vznik židovského státu – Státu Izrael. 

Hned druhý den, 15. května 1948, však na Izrael zaútočily armády okolních arabských 

zemí (Egypta, Jordánska, Sýrie a Libanonu), které existenci tohoto státu odmítly. Začal 

tak arabsko-izraelský konflikt a první z arabsko-izraelských válek.51 Ta skončila 

příměřím na počátku roku 1949 a rozdělením území bývalého mandátu Palestina mezi 

Izrael, Egypt (Pásmo Gazy) a Jordánsko (Západní břeh Jordánu včetně východní části 

Jeruzaléma). Nevznikl tak nový arabský stát, a navíc kvůli válce z Palestiny do okolních 

zemí odešla většina tamních Arabů. Značná část z nich se však neintegrovala mezi 

obyvatelstvo těchto zemí a i jejich potomci jsou mnohdy považováni za palestinské 

uprchlíky.52 Naopak z arabských zemí do Izraele přicházelo takřka stejné množství Židů, 

kteří byli rychle zapojováni do izraelské společnosti. 

V 60. letech minulého století pak došlo ke dvěma událostem, po nichž se začalo 

používat slovní spojení izraelsko-palestinský konflikt. První z nich bylo vytvoření 

Organizace pro osvobození Palestiny (OOP; častá je rovněž anglická zkratka PLO) v roce 

1964. OOP vznikla s podporou Ligy arabských států a sdružila několik skupin usilujících 

                                                 

49 McMahonovy listy a Balfourova deklarace vznikly za první světové války, kdy se Spojené království 

snažilo získat podporu pro boj proti Centrálním mocnostem a dosáhnout dalších strategických cílů. Henry 

McMahon zastávající v té době post vysokého komisaře v Káhiře vedl od léta 1915 písemnou komunikaci 

se šarifem z Mekky Husajnem ibn Alím al-Hášimím o podmínkách vzájemné podpory mezi Araby a Brity. 

Těmto dopisům se pak souhrnně začalo říkat McMahonovy listy, případně McMahon-Husejnova 

korespondence. Balfourova deklarace z listopadu 1917 pak byla dopisem ministra zahraničí Spojeného 

království Arthura J. Balfoura adresovaným prezidentu Britské sionistické federace Walteru Rothschildovi. 

Její text ale pečlivě připravovali angličtí sionisté na straně jedné a představitelé vlády na straně, přičemž 

prošla několika proměnami. McMahonovy listy ani Balfourova deklarace však nemají zcela jednoznačný 

výklad, na základě něhož by bylo možné hovořit o konkrétních závazcích Londýna směrem k Arabům 

z Arabského poloostrova nebo Židům představovaným zejména těmi žijícími v Anglii. 

Více např.: Jonathan Schneer, The Balfour Declaration. The origins of the Arab-Israeli conflict (London: 

Bloomsbury, 2011). 
50 „United Nations General Assembly Resolution 181 (II). Future government of Palestine“, A/RES/181 

(II), 29. 11. 1947, United Nations Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 
51 První arabsko-izraelská válka, pro Izrael též „válka za nezávislost“, probíhala mezi lety 1948 a 1949. 

Druhá válka z roku 1956 je označována také jako sinajská válka, ale nejznámější je pod názvem suezská 

krize. Ke třetímu konfliktu, tzv. šestidenní válce, došlo v roce 1967. Od října 1967 do srpna 1970 pak 

probíhala tzv. opotřebovací válka (neboli také „válka za vyčerpání“) na hranicích mezi Izraelem a Egyptem. 

V roce 1973 pak proběhla tzv. jomkipurská válka, nazývaná též ramadánová válka. K arabsko-izraelským 

válkám jsou někdy řazeny i první a druhá libanonská válka z let 1982 a 2006. 
52 Např.: Samy, „Reparations to Palestinian Refugees“. 
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o vytvoření palestinského státu, z nichž nejvýznamnější se stal Fatah v čele s Jásirem 

Arafatem. Nově vytvořená organizace měla zastávat roli palestinské exilové vlády, 

přičemž Palestinská národní rada by byla jejím zákonodárným orgánem. Její základní 

dokument představovala Palestinská národní charta vytvořená krátce před založením 

OOP a revidovaná v roce 1968. V dalších letech si pak organizace, v jejímž čele od roku 

1969 stál Jásir Arafat, začala nárokovat roli jediného reprezentanta palestinského lidu a 

od 70. let obhajovala svoji činnost jako boj za národní osamostatnění a osvobození od 

izraelské okupace.53 Izrael i některé další státy však OOP považovaly za teroristickou 

organizaci, neboť se nebránila ozbrojeným útokům na představitele židovského státu i 

civilisty a usilovala o zničení Izraele. Tento cíl byl také součástí zmíněné Palestinské 

národní charty. 

Druhou zásadní událostí byla tzv. šestidenní válka neboli 3. arabsko-izraelská 

válka. Izrael během tohoto konfliktu trvajícího od 5. do 10. června roku 1967 obsadil 

Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, do té doby ovládané Egyptem a Jordánskem, čímž 

získal pod svoji kontrolu zbytek bývalého palestinského mandátu. Tyto oblasti obývali 

takřka výhradně Arabové, a tak výrazně narostla arabská menšina žijící na území 

spravovaném izraelskou vládou. Tyto změny dále posílily napětí mezi Araby a Židy 

v Izraeli/Palestině stejně jako snahy Palestinců o vytvoření vlastního státu. Mimo to došlo 

i ke sjednocení Jeruzaléma, jehož východní část spolu se Západním břehem Jordánu od 

roku 1948 ovládalo Jordánsko. V této části města, dosud označované jako Východní 

Jeruzalém, se nachází také Chrámová hora (Araby nazývaná Vznešená svatyně) se 

Západní zdí (Zdí nářků), mešitou Al-Aksá a Skalním dómem, a má proto zásadní význam 

pro židy i muslimy. V návaznosti na výsledek šestidenní války Rada bezpečnosti OSN 

22. listopadu 1967 jednomyslně schválila rezoluci č. 242, které měla vést k ukončení 

konfliktu v Izraeli/Palestině. Tento krátký text sestavený britským velvyslancem lordem 

Caradonem kladl na strany konfliktu dva hlavní požadavky, a to: „(a) stažení izraelských 

ozbrojených sil z území okupovaných v předešlém konfliktu; (b) ukončení všech nároků 

a ozbrojených akcí a respektování a uznání svrchovanosti, územní celistvosti a politické 

nezávislosti všech států v této oblasti, práva na život jejich obyvatel uvnitř bezpečných a 

uznávaných hranic, bez hrozeb a užívání síly.“54 

                                                 

53 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 39. 
54 Viz: „United Nations Security Council Resolution 242“, S/RES/242, 22. 11. 1967, United Nations 

Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org; Čejka,“Izrael a Palestina“, 117. 
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Zásadní změny ve vývoji izraelsko-palestinského konfliktu nastaly v letech 1988 

a 1991. Již v roce 1974 byl OOP přiznán pozorovatelský status OSN a řada států ji uznala 

za představitele Palestinců. Vzhledem k jejím aktivitám a snaze o zničení židovského 

státu ji však vláda Izraele i nadále považovala za teroristickou skupinu, se kterou odmítala 

vést dialog. Roku 1987 pak propuklo povstání Palestinců proti Izraeli (tzv. intifáda), které 

podle Martina Gilberta na počátku zaskočilo i samotnou OOP s vedením sídlícím v 

Tunisku.55 Ozbrojený boj za použití střelných zbraní, bomb i sebevražedných útoků trval 

až do září 1993. Navzdory tomuto vývoji však už roku 1988 Palestinská národní rada 

formálně přijala mj. rezoluci VS OSN č. 181 z listopadu 1947, týkající se rozdělení 

palestinského mandátu na arabský a židovský stát, a výše zmíněnou rezoluci RB OSN č. 

242, čímž nepřímo uznala existenci Izraele.56 Přestože nedošlo ke změně její Charty, 

jednalo se o výrazný krok směrem k jednáním o míru mezi OOP a Izraelem. 

Tři roky poté se uskutečnila zlomová jednání o míru v Izraeli/Palestině. Po 

náročných přípravách se podařilo na přelom října a listopadu 1991 svolat konferenci do 

španělského Madridu, a to pod záštitou Spojených států a Sovětského svazu.57 Mezi 

účastníky přitom patřily i Izrael, Egypt, Sýrie, Libanon a jordánsko-palestinská delegace 

s představiteli Pásma Gazy a Západního břehu (Izrael však odmítl účast OOP). Hlavní 

cíle konference představovaly zahájení dialogu židovského státu s Palestinci a rozvoj 

multilaterálních jednání mezi Izraelem a Egyptem, Jordánskem, Sýrií i Libanonem. 

Hlavní význam této konference pro budoucnost Izraele/Palestiny však byl především 

symbolický, neboť zde poprvé spolu formálně a přímo jednali představitelé Palestinců a 

Izraele.58 Madridskou konferencí tak začal izraelsko-palestinský mírový proces.59 

  

                                                 

55 Gilbert, “Israel”, 525. 
56 Viz: Shlaim, „Israel and Palestine“, 34, 154-155; Ophir, Givoni and Hanafi, „The Power of Inclusive 

Exclusion“ 617. 
57 Gilbert, “Israel”, 548. 
58 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 22. 
59 Označení izraelsko-palestinský mírový proces, resp. Israeli-Palestine peace proces, je v odborné 

literatuře běžně používáno, ale v dokumentech vlády Spojeného království vytvořených mezi lety 1997 a 

2001 se však nevyskytuje. V těchto materiálech se hovoří pouze o blízkovýchodním mírovém procesu 

(Middle East peace proces – MEPP), jehož význam je však trochu odlišný. Zatímco izraelsko-palestinský 

mírový proces zahrnuje vztahy mezi Izraelem a Palestinci, blízkovýchodní mírový proces se týká rovněž 

Sýrie a Libanonu. U řady materiálů je však z uvedeného kontextu patrné, že se vztahují k situaci 

v Izraeli/Palestině. 
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2.2 Dohody z Oslo 

 

Na historickou konferenci z Madridu v následujících měsících navázala jednání 

v dalších městech světa, zejména ve Washingtonu a v Moskvě. Bilaterální jednání mezi 

Izraelem a dalšími aktéry se zaměřovala především na dosažení míru, zatímco 

multilaterální jednání se zabývala spíše širšími otázkami dotýkajícími se celého regionu, 

např. využíváním vodních zdrojů, životním prostředí nebo problematikou uprchlíků. Jak 

dodává Martin Gilbert, krom samotných diskusí o tématech souvisejících přímo 

s arabsko-izraelským či izraelsko-palestinským konfliktem bylo dalším přínosem těchto 

rozhovorů, že si izraelští a palestinští vyjednavači pomalu začali zvykat na vzájemné 

setkávání a řešení aktuálních otázek se souhlasem a ku prospěchu obou stran.60 V červnu 

1992 pak proběhly volby do Knessetu (izraelského jednokomorového parlamentu), 

v nichž nejvíce křesel získala Strana práce (Mifleget ha-Avoda ha-Jisra'elit, zkráceně 

HaAvoda) v čele s Jicchakem Rabinem, který se stal předsedou koaliční vlády. Ve 

srovnání s do té doby vládnoucí stranou Likud zastávala Strana práce pozitivnější přístup 

k dialogu o míru v Izraeli/Palestině, který byl vlastní také premiéru Rabinovi a ministru 

zahraničí Šimonu Peresovi. Změna vlády se tak podle Gilberta takřka okamžitě odrazila 

na přístupu Izraele k mírovému procesu.61 

Zatímco pokračovala jednání navazující na madridskou konferenci, začaly i 

rozhovory mezi Izraelem a OOP. Tyto schůzky se konaly od ledna 1993 nedaleko města 

Oslo, a to v přísné tajnosti. Zatímco ministr Peres bedlivě sledoval vývoj debaty, které se 

zpočátku za Izrael účastnili osoby bez jakékoli oficiální funkce, premiér Rabin nejspíše 

příliš nevěřil, že by se u norského hlavního města podařilo dosáhnout shody. Série 

schůzek však nakonec skutečně přinesla důležitý posun ve vývoji izraelsko-palestinského 

mírového procesu. Nejprve byly Jicchakem Rabinem a Jásirem Arafatem 9. září 1993 

sepsány dopisy o vzájemném uznání. V prvním z nich, adresovaném izraelskému 

premiérovi, nejprve Jásir Arafat mj. potvrdil, že OOP uznala právo Státu Izrael na 

existenci, že přislíbila řešení sporných otázek dialogem mezi oběma stranami, a také že 

se zřekla užívání terorismu či násilí. Části Palestinské národní charty, které byly 

v rozporu s těmito závazky, pak označil za neplatné. V dopise adresovaném Arafatovi 

                                                 

60 Gilbert, “Israel”, 550-551. 
61 Ibid, 551. 
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pak Rabin potvrdil, že Izrael uznal OOP za zástupce palestinského lidu a bude s ní jednat 

o míru.62 

Hlavním výsledkem těchto jednání však byla Deklarace principů přechodné 

samosprávy neboli tzv. Mírová dohoda z Oslo. Tuto dohodu Arafat a Rabin podepsali 13. 

září 1993 ve Washingtonu na trávníku před Bílým domem za účasti nejen amerického 

prezidenta Billa Clintona, ale i za velké mediální pozornosti.63 Tento dokument nebyl 

mírovou smlouvou, ale představoval podmínky pro další vývoj směřující k ukončení 

izraelsko-palestinského konfliktu. Jeho podepsáním rovněž začala nová série jednání 

označovaná jako tzv. mírový proces z Oslo. Hlavní body Deklarace se týkaly vytvoření 

Palestinské autonomie (dále také jako PA), přesun vojenských jednotek a ustavení 

přechodného období. Konkrétně mělo se stahováním izraelských vojáků z Pásma Gazy a 

oblasti Jericha začít nejvýše pětileté přechodné období, během něhož (ale nejpozději na 

počátku třetího roku) by byl zahájen dialog vedoucí ke konečné dohodě mezi Izraelem a 

Palestinci. Tato dohoda měla řešit otázky spojené s Jeruzalémem, uprchlíky, židovskými 

osadami, hranicemi, vztahy s okolními zeměmi a případně další témata. Během 

zmíněných pěti let se měl Izrael postupně stahovat z Pásma Gazy i Západního břehu a 

předávat jejich správu Palestinské autonomii, dočasné palestinské instituci vytvořené 

právě na dobu přechodného období. Palestinci by pomalu přejímali kontrolu např. nad 

vzděláváním, zdravotnictvím, turismem a dalšími oblastmi. Zatímco izraelská armáda by 

i nadále zajišťovala vnější bezpečnost, Palestinská autonomie by zformovala vlastní 

policejní síly.64 Na základě principů Deklarace později vznikla detailnější Dohoda o 

Pásmu Gazy a oblasti Jericha (známá také jako Dohoda Gaza-Jericho nebo Káhirská 

dohoda), kterou Jásir Arafat a Jicchak Rabin podepsali 4. května 1994. Tímto dnem také 

začalo stahování izraelských jednotek i zmíněné přechodné období, které nemělo trvat 

                                                 

62 „Israel-PLO Recognition: Exchange of Letters between PM Rabin and Chairman Arafat“, 9. 9. 1993, 

United Nations Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 

Druhý ze tří dopisů, který není výše zmíněn, adresoval Jásir Arafat norskému ministru zahraničí Johanu 

Jorgenu Holstemu. Jeho text hovoří o tom, že OOP mj. vyzvala Palestince z Pásma Gazy a Západního břehu 

Jordánu ke zřeknutí se terorismu i násilí, k zapojení se do činností přispívajících k dosažení míru a stability, 

i k aktivní účasti na rekonstrukci, ekonomickém rozvoji a spolupráci.  
63 Martin Gilbert poznamenává, že k podpisu byl použit stejný stůl, na kterém Menachem Begin a Anwar 

as-Sádát v americkém Camp Davidu podepsali roku 1978 dohodu vedoucí k uzavření míru mezi Izraelem 

a Egyptem. Podobně jako Begin a as-Sádát i Arafat, Rabin a Peres získali za podpis dohody Nobelovu cenu 

míru. 

Gilbert, “Israel”, 565. 
64 „Declaration of Principles on Interim Self-Govenment Arrangements“, A/48/486 S/26560, 13. 9. 1993, 

United Nations Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 
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déle než pět let, a rovněž vznikla Palestinská autonomie.65 Jejím předsedou se stal Jásir 

Arafat, který však sám začal používat označením prezident, navozující dojem existence 

palestinského státu.66 

Zatímco probíhalo předávání kontroly nad částmi Pásma Gazy a Západního břehu 

Palestinské autonomii, pokračovala rovněž jednání o dalším vývoji. Ty vyústily v podpis 

Prozatímní dohody o Západním břehu a Pásmu Gazy (tzv. Tabská dohoda nebo také Oslo 

II) Jicchakem Rabinem a Jásirem Arafatem 28. září 1995. Tato dohoda navázala na výše 

uvedené dokumenty a nahradila je. Stejně jako ony však byla zaměřena především na 

podmínky za přechodného období. Oslo II ale přineslo rozdělení Západního břehu na tři 

typy zón lišící se mírou kontroly, kterou nad nimi měly Palestinská autonomie a Izrael. 

Oblasti skupiny A spadaly pod plnou civilní i bezpečnostní kontrolu Palestinské 

autonomie. Rovněž na území kategorie B Palestinci spravovali civilní záležitosti, avšak 

na zajištění bezpečnosti se podílel také Izrael. Zónu C pak plně řídil Izrael.67 Přestože 

více než 70 % Západního břehu patřilo do skupiny C, největší města, s výjimkou 

Hebronu, náležela do kategorie A. Ta se rozprostírala jen na přibližně 3 % celé oblasti, 

ale zahrnovala 29 % Palestinců žijících na Západním břehu.68 Zóny A a B však netvořily 

kompaktní územní celky, a jednalo se tak o větší počet oddělených oblastí zpravidla úplně 

obklopených zónou C.69 

Část Izraelců i Palestinců však vývoj mírového procesu odmítala. Na palestinské 

straně to byly mj. i teroristické organizace, které zvýšily množství připravovaných útoků. 

Mezi Židy šlo například o některé ortodoxní skupiny či stranu Likud. Tato politická strana 

vedená Benjaminem Netanjahuem mimo dalších aktivit organizovala také protesty proti 

mírovému procesu z Oslo. Premiér byl označován za zrádce Izraele, který se spojuje 

                                                 

65 „Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area: Palestinian Authority, international presence, Paris 

Protocol“, A49/180 S/1994/727, 4. 5. 1994, United Nations Information Sysetm on the Question of 

Palestine, http://unispal.un.org. 
66 Gilbert, “Israel”, 571. 
67 „Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip“, 28. 9. 1995, Israel Ministry 

of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il. 

V tomto případě není použit dokument dostupný v United Nations Information Sysetm on the Question of 

Palestine, protože v této databázi není v kompletní podobě, resp. dohoda je uvedena v plném znění, ale bez 

příloh. 
68 Naopak v zóně C i přes její značnou rozlohu ve srovnání se zónami A a B žily jen 4 % ze všech Arabů 

na Západním břehu. Tato oblast také zahrnovala židovské osady na Západním břehu. Na území kategorie 

B se pak nacházela menší města s palestinským obyvatelstvem. 

 Gilbert, “Israel”, 583-584. 
69 Viz: „Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip; Map No. 1 – First 

Phase of Redeployment (Areas A and B)“, 28. 9. 1995, Israel Ministry of Foreign Affairs, 

http://www.mfa.gov.il. 

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/ipal_interim_map1.jpg
http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/ipal_interim_map1.jpg
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s Palestinci a objevovaly se i plakáty zobrazující Rabina v nacistické uniformě. 

V Knessetu pak dohodu Oslo II schválila nejmenší možná většina 61 poslanců 

z celkových 120. Tento výsledek sklidil kritiku ze stranu židovských odpůrců dohody, 

neboť její schválení umožnili i Arabové zasedající v izraelském parlamentu. Kritici proto 

hovořili o nelegitimitě hlasování, protože nebyla získána podpora „židovské většiny“ pro 

tento dokument. Izraelský politolog Šlomo Avineri poznamenává, že tehdejší atmosféra 

v mnohém připomínala situaci v Polsku na počátku 20. let 20. století. Gabriela 

Narutowicze roku 1922 zvolil Sejm polským prezidentem, avšak jen těsnou většinou 

zajištěnou i podporou od polských Židů. Několik dní po nástupu do funkce byl 

Narutowicz zavražděn mužem, který tvrdil, že polský prezident by měl být zvolen 

polskou většinou a nikoli židovskou. Avineriho článek nastiňující tuto podobnost vyšel 

15. září 1995. Bezprostředně po jedné z demonstrací na podporu mírového procesu z Oslo 

byl Jicchak Rabin 4. listopadu 1995 zavražděn radikálním ortodoxním židem.70 

 

2.3 Mírový proces 1995-2001 

 

Rabinova smrt se stala symbolickým předělem mezi dvěma fázemi izraelsko-

palestinského mírového procesu. Na pozici premiéra Rabina nahradil dosavadní ministr 

zahraničí Šimon Peres, který rovněž patřil mezi hlavní osobnosti procesu z Oslo. Nový 

ministerský předseda se však nedlouho po svém opětovném nástupu do této funkce 

rozhodl vyhlásit předčasné volby do Knessetu, které měly potvrdit souhlas voličů 

s dosavadním vývojem, a posílit tak mandát vlády pro další mírová jednání.71 Ve 

skutečnosti se však jednalo o dvojí volby, neboť voliči vybírali nejen poslance Knessetu, 

ale také poprvé přímo určovali osobu premiéra.72 Nejvíce mandátů nakonec získala 

Peresova Strana práce před druhým Likudem. Souboj o post předsedy vlády však Peres 

nakonec velmi těsně prohrál s Benjaminem Netanjahuem. Jak uvádí Martin Gilbert, 

Netanjahu už v předvolební kampani oznámil, že hodlá dostát závazkům Izraele, ale 

současně zpomalí vývoj mírového procesu a bude klást vyšší požadavky na Palestince.73 

                                                 

70 Avinieri, "The Presence of Eastern and Central Europe“, 163-172. 
71 Gilbert, “Israel”, 593. 
72 Oddělená volba poslanců a předsedy vlády se nakonec uskutečnila jen třikrát, a to v letech 1996, 1999 a 

2001. Poté byl příslušný zákon zrušen a premiérem se opět zpravidla stával předseda nejsilnější strany 

schopné zformovat většinovou koalici. 
73 Ibid, 594. 
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Následný vývoj pak podle Toby Greena ukázal jeho neochotu k teritoriálním ústupkům i 

střetům s koaličními partnery podporujícími výstavbu nových židovských osad. 

Pokračující útoky proti izraelským civilistům mu přitom usnadňovaly obhajobu tohoto 

přístupu.74 Rosemary Hollis dodává, že nový premiér neměl zájem o vznik palestinského 

státu, hledání kompromisu ohledně Jeruzaléma nebo návrat palestinských uprchlíků. 

Přesto chtěl co nejdříve přikročit k jednáním o konečné dohodě.75 

Mírový proces mezi Izraelem a Palestinci však pokračoval. S ohledem na situaci 

v zemi ještě na počátku roku 1996 Peresova vláda po dohodě s Palestinci odložila stažení 

jednotek z Hebronu, k němuž mělo dojít na základě dohody Oslo II. I navzdory pozdějším 

zdržením na příslušnou pasáž této dohody navázala další jednání, která vedla až k podpisu 

tzv. Hebronského protokolu (Protocol Concerning the Redeployment in Hebron) 17. 

ledna 1997. Tento dokument řešil zejména rozdělení města na dvě oblasti a podmínky 

předání kontroly nad 80 % Hebronu Palestinské autonomii - území označené jako H-1 

(Area H-1). Oblast H-2 (Area H-2) rozprostírající se na východě a jihovýchodě města 

zůstala i nadále v držení Izraele.76 Důvodem rozdělení bylo, že v této části nadále žilo 

400-500 Židů. Ti však tvořili menšinu i na samotném území H-2, jehož populace čítala 

více než 20 000 osob.77 Jak připomíná Martin Gilbert, jedna ze součástí Protokolu také 

hovořila o stahování izraelských jednotek z venkovských oblastí Západního břehu, jež 

mělo začít v březnu 1997 a skončit nejpozději v polovině roku 1998. Původní termín 

dohodnutý Rabinem a Peresem tak byl posunut o rok.78 

Charakteristické pro toto období byly hlavně nedůvěra a opětovné 

zintenzivňování konfliktu. Arafat a Netanjahu se zúčastnili několika rozhovorů, a to ať 

přímých či nepřímých, které ale většinou skončily bez konkrétního výsledku. Izraelská 

vláda se také rozhodla zahájit výstavbu domů pro desetitisíce Židů v oblasti Har Choma 

(Araby označované jako Džebel Abú Ghneim) na jižním okraji Jeruzaléma – v oblasti, 

kterou do roku 1967 kontrolovalo Jordánsko. Tento krok se setkal s odporem nejen ze 

strany Palestinců, ale i od řady států. Rovněž docházelo ke zdržením při stahování 

izraelských jednotek ze Západního břehu a přibývalo teroristických útoků proti 

civilistům, mířených zejména na Židy, ale někdy i na Palestince s Židy spolupracujícími. 

                                                 

74 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 58. 
75 Hollis, “Britain and the Middle East”, 72. 
76 „Protocol Concerning the Redeployment in Hebron“, 17. 1. 1997, United Nations Information Sysetm 

on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 
77 Gilbert, “Israel”, 596-597. 
78 Ibid, 598. 
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Palestinská autonomie proto sklízela kritiku od izraelské vlády za nedostatečnou aktivitu 

směrem k zabránění těmto násilným činům a obecně k potlačení skupin odmítajících 

mírový proces (např. Hamás).79 Další posun v mírovém procesu tak nastal až na podzim 

roku 1998. 

Hlavním tématem, alespoň v souvislosti s řešením situace v Izraeli/Palestině, 

zůstával přesun jednotek umístěných na Západním břehu. To nastínila už dohoda Oslo II, 

a předmětem debat tedy bylo její uvádění do praxe. Netanjahu však i nadále chtěl přejít 

k dialogu o konečné dohodě, ale bez vytvoření palestinského státu.80 Navzdory tomu, a i 

přes několik bezvýsledných rozhovorů, se v říjnu 1998 podařilo sezvat ke společnému 

jednání v americkém Wye River předsedu Palestinské autonomie a izraelského premiéra. 

Diskutovat se přitom mělo jak o přesunu vojáků, tak o otázkách souvisejících s konečným 

statusem. Po více než týdenním summitu bylo 23. října 1998 v Bílém domě podepsáno 

tzv. Memorandum z Wye River, které řešilo předávání území na Západním břehu 

Palestinské autonomii, bezpečnostní otázky, ekonomické záležitosti i další vývoj 

mírového procesu. V souvislosti se zvětšováním oblasti pod kontrolou Palestinců se 

jednalo o třífázový plán, jenž měl být naplněn v lednu 1999. Již v prvních dvou fázích 

mělo přibližně 13 % území skupiny C změnit kategorii na B nebo A a dalších více než 

14 % zóny B mělo přejít pod plnou správu Palestinců. Obě strany se rovněž shodly na 

okamžitém obnovení dialogu o konečné dohodě, které mělo být dosaženo do 4. května 

1999. Palestinci i Izraelci se, v zájmu uchování příznivé atmosféry pro tato jednání, 

v memorandu rovněž zavázali neudělat nic, co by mohlo do té doby změnit status 

Západního břehu a Pásma Gazy oproti Oslo II.81 

Nespokojenost s vývojem mírového procesu však znamenala konec Netajahuovy 

vlády. Memorandum z Wye River sice Knesset schválil, ale levicové strany včetně Strany 

práce očekávaly ještě výraznější posun vpřed. Naopak část premiérovy vlastní strany 

Likud a její koaliční partneři odmítali teritoriální ústupky Palestincům. Vláda poté 

v hlasování o důvěře nezískala podporu poslanců, a proto se 17. května 1999 konaly nové 

volby. Největší počet křesel opět získala Strana práce, jejíž předseda Ehud Barak uspěl i 

ve volbě premiéra. S nástupem nové vlády byla spojena očekávání dalšího pokroku 

v mírovém procesu, neboť Barakova předvolební kampaň přímo slibovala navázat na 

                                                 

79 Viz: Gilbert, “Israel”, 595, 600, 609; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 58. 
80 Hollis, “Britain and the Middle East”, 74-76. 
81 „The Wye River Memorandum“, 23. 10. 1998, United Nations Information Sysetm on the Question of 

Palestine, http://unispal.un.org. 
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Rabinův odkaz a pokračovat v procesu z Oslo, přičemž počítala i s možností vzniku 

palestinského státu.82 

Ještě během čekání na volby se však blížil termín pro ukončení pětiletého 

přechodného období, které začalo s Káhirskou dohodou. Podle ní měly být do 4. května 

1999 dohodnuty podmínky konečného statusu. Mírový proces však v té době tak daleko 

nedospěl, a proto Jásir Arafat hrozil vyhlášením nezávislosti palestinského státu k tomuto 

datu. Netanjahuova vláda však mohla reagovat anexí části Západního břehu stále 

kontrolované Izraelem.83 Spojené státy i evropské a arabské vlády si podle Rosemary 

Hollis uvědomovaly, že takto založený palestinský stát by situaci spíše zhoršil a neposkytl 

Palestincům kýženou nezávislost. Zahraniční aktéři se proto snažili poskytnout Arafatovi 

něco, čím by i bez vytvoření státu mohl dokázat Palestincům pokrok v mírovém procesu. 

Evropská unie a Spojené státy se proto rozhodly označit založení palestinského státu za 

jeden z cílů procesu z Oslo. EU tak učinila v Berlínské deklaraci z března 1999, zatímco 

prezident Clinton v soukromém dopise Arafatovi z dubna 1999 slíbil, že USA budou 

usilovat o dosažení konečné dohody do jednoho roku. Jednostranné vyhlášení 

nezávislosti pak Palestinská národní rada skutečně odmítla.84 

I po květnu 1999 tedy mohl pokračovat mírový proces z Oslo, přičemž nyní se 

více do popředí dostávalo i téma permanentního statusu. Memorandum z Šarm Al-Šejchu 

(The Sharm El Sheikh Memorandum on Implementation Timeline of Outstanding 

Commitments of Agreements Signed and the Resumption of Permanent Status 

Negotiations) podepsané 4. září 1999 odpovídalo tomuto trendu. Přestože řešilo i 

stahování izraelských jednotek, propouštění palestinských vězňů, přístav v Gaze a jiné 

otázky, jeho první část se týkala jednání o konečné dohodě. Ta měla začít nejpozději 13. 

září 1999 a vést ke shodě obou stran během jednoho roku.85 V červenci 2000 byli 

předseda Arafat a premiér Barak pozváni na summit do Camp Davidu, letního sídla 

amerických prezidentů, kde v roce 1978 probíhala jednání vedoucí k mírové smlouvě 

mezi Egyptem a Izraelem. Zde měli probírat právě trvalé vyřešení situace 

v Izraeli/Palestině, přičemž nebyla přijatelná jen částečná dohoda ponechávající některá 

témata otevřená. Arafat, Barak a americký prezident Bill Clinton však mírový proces 

                                                 

82 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 67. 
83 Viz: Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 66-67; Gilbert, “Israel”, 620-621. 
84 Hollis, “Britain and the Middle East”, 77-78. 
85 “The Sharm el-Sheikh Memorandum on Implementation Timeline of Outstanding Commitments of 

Agreements Signed and the Resumption of Permanent Status Negotiations”, 4. 9. 1999, United Nations 

Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 
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v Camp Davidu nezavršili, a proto zveřejnili alespoň třístranné prohlášení stanovující 

principy pro další jednání.86 V září 2000 však došlo k události, která vývoj mírového 

procesu výrazně ovlivnila. 

Nástupce Benjamina Netanjahua v čele největší opoziční strany Likud Ariel Šaron 

vystoupal 28. září 2000 na Chrámovou horu. Samotnou jeho návštěvu i během ní učiněná 

prohlášení Palestinci vnímali jako provokaci a neprodleně začali protestovat. Tentýž den 

také došlo při střetech s policií k prvním úmrtím. V dalších dnech vypukla násilná 

povstání i na různých místech Pásma Gazy a Západního břehu. Šaronova cesta na 

Chrámovou horu tak spustila 2. intifádu, zvanou intifáda al-Aksá. Jak ale uvádí Martin 

Gilbert, Šaron svoji návštěvu dopředu konzultoval s představitelem bezpečnostních 

složek Palestinské autonomie, který jej ujistil, že tento krok nepředstavuje problém. Jeden 

z ministrů Palestinské autonomie měl později dokonce uvést, že násilné akce byly 

plánovány již od konce jednání v Camp Davidu 25. července 2000 a cesta na Chrámovou 

horu tak představovala jen záminku pro jejich zahájení.87 Rosemary Hollis také nastiňuje 

situaci mezi Palestinci dříve v roce 2000. V květnu tohoto roku se totiž Izrael stáhl 

z jižního Libanonu, kde byly jeho jednotky umístěny nepřetržitě od první libanonské 

války z léta 1982. Palestinci to vnímali jako vítězství Hizballáhu a došli k závěru, že se 

nemohou spokojit s ničím menším než plným stažením Izraele z Pásma Gazy a ze 

Západního břehu. Už v květnu, tedy před začátkem jednání v Camp Davidu, došlo 

k násilným střetům v těchto oblastech, což dále zvyšovalo napětí.88 

Ještě v prosinci 2000 však byla obnovena jednání v Camp Davidu. Šlo o poslední 

snahu dosáhnout mírové dohody za Clintonova působení v Bílém domě, které se rapidně 

blížilo ke konci. Ehud Barak, již bez většinové podpory v Knessetu, nabídl Jásiru 

Arafatovi dosud zřejmě nejpříznivější podmínky, které vycházely z tzv. Clintonových 

parametrů (The Clinton Parameters nebo Clinton’s Outline). Mezi ně patřilo zrušení 

většiny židovských osad na Západním břehu a všech v Pásmu Gazy. Ještě důležitější ale 

byl souhlas s vytvořením nezávislého palestinského státu. Nyní můžeme jen spekulovat, 

zda by Arafat tento návrh přijal, kdyby mu byl předložen během červencových rozhovorů. 

Předseda Palestinské autonomie však v prosinci 2000 přidal k výše zmíněnému ještě 

jeden, zřejmě nesplnitelný, požadavek. Žádal umožnění návratu všech palestinských 

                                                 

86 “Trilateral Statement on the Middle East Peace Summit at Camp David”, 25. 7. 2000, United Nations 

Information Sysetm on the Question of Palestine, http://unispal.un.org. 
87 Gilbert, “Israel”, 621. 
88 Hollis, “Britain and the Middle East”, 81. 



   

 

41 

  

uprchlíků do jejich bývalých domovů. Šlo přitom nejen o osoby, které opustily území 

kontrolované Izraelem během některé z arabsko-izraelských válek, ale i jejich potomky. 

Původní obydlí těchto Arabů přitom často nezůstala opuštěna nebo se vůbec 

nezachovala.89 Na jednání z prosince 2000 pak navázal na konci ledna 2001 summit 

v Tabě. Ve společném vyjádření z 27. ledna 2001 pak bylo mimo jiné uvedeno, že strany 

nikdy nebyly blíž uzavření dohody a dosáhly značného pokroku ve všech diskutovaných 

oblastech. S ohledem na blížící se volby do Knessetu se však Izraelci a Palestinci dohodli 

na odložení dalšího pokračování summitu.90 Nová koaliční vláda pod vedením Ariela 

Šarona však jednání neobnovila. 

  

                                                 

89 Gilbert, “Israel”, 622. 
90 “Joint Statement at the end of Taba negotiations”, 27. 1. 2001, United Nations Information Sysetm on 
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3 Zahraniční politika Spojeného království 

 

Smyslem této kapitoly je nastínit základní rysy britské zahraniční politiky ve 

zkoumaném období. V kontextu práce se konkrétně jedná o tzv. vyjádřené závazky vlády 

vůči britské veřejnosti a voličům, tedy o „úroveň 2“ v teorii dvouúrovňové hry. Jednotlivé 

projevy politiků a dokumenty vydané Labouristickou stranou nebo vládou Tonyho Blaira 

zabývající se zahraniční politikou totiž utvářely předpoklady i pro přístup Londýna 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu. Před samotnou analýzou politiky 

k Izraeli/Palestině, kterou se zabývá následující kapitola, je však třeba tyto předpoklady 

upřesnit. 

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. První z nich představuje New Labour a 

zejména debatu týkající se rozhodování Blairovy vlády o zahraniční politice. Druhá část 

pak nejprve vysvětluje dva hlavní pojmy spojované s britskou zahraniční politikou ve 

zkoumaném období – liberální internacionalismus a liberální intervencionismus. Jedná se 

o označení používaná v odborné literatuře nastiňující postoj, v tomto případě New 

Labour, k dění na mezinárodní úrovni. Dále pak uvádí základní dokumenty spojené se 

zahraniční politikou Londýna mezi lety 1997 a 2001, jejich hlavní body a na nich založené 

předpoklady o činnosti Spojeného království směrem k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu. Na závěr jsou pak shrnuty pohledy Paula Williamse a Rhiannon 

Vickersové na přístup vlády Tonyho Blaira, které tak zasazují zmíněné závazky či 

předpoklady do širšího kontextu principů britské zahraniční politiky ve zkoumaném 

období. Poslední část této kapitoly se pak zaměřuje na konkrétní příklady britského 

postoje k otázkám na mezinárodní úrovni. Tyto příklady totiž ukazují, zda a jak se vláda 

řídila uvedenými principy a závazky ve vztahu k jiným tématům než k izraelsko-

palestinskému mírovému procesu. Lze proto posoudit, zda je relevantní očekávat jejich 

naplňování v souvislosti se zvoleným případem. Chování Londýna v těchto situacích také 

dotváří předpoklady pro přístup k Izraeli/Palestině. 
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3.1 New Labour 

 

Po osmnácti letech vlády Konzervativní strany se díky volebnímu úspěchu z roku 

1997 vedení Spojeného království ujali labouristé. Zaznamenali přitom historicky 

největší vítězství Labouristické strany ve volbách do Dolní sněmovny (House of 

Commons) britského parlamentu. Novým premiérem se stal teprve čtyřiačtyřicetiletý 

Tony Blair, který od roku 1983 působil jako poslanec za obvod Sedgefield. Do čela 

vlastní strany i opozice se dostal roku 1994 poté, co jeho předchůdce John Smith zemřel 

na infarkt. Minimálně část labouristů však Blairovo zvolení Smithovým nástupcem 

překvapilo. Jeho tehdejší přítel Gordon Brown, pocházející podobně jako Blair a Smith 

ze Skotska, totiž společně s pozdějším premiérem patřil k lidem usilujícím o proměnu 

strany, měl s vrcholnou politikou více zkušeností, byl pracovitější a působil 

cílevědoměji.91 Brown však nakonec na post předsedy strany vůbec nekandidoval. Ve 

vedení Labour Tony Blair navázal na snahy svých předchůdců Neila Kinnocka a Johna 

Smithe o modernizaci strany, přičemž je v mnoha směrech posunul výrazně dál. Aby se 

odlišili od jejího dřívějšího obrazu, začali labouristé používat označení New Labour. 

Po celou dobu Blairova působení na pozici premiéra byl jeho způsob vedení 

kabinetu považován za „prezidentský“. Měl totiž tendenci ponechávat konečné 

rozhodování na té nejvyšší úrovni. Řadu témat přitom projednával primárně se skupinou 

osobních poradců nebo individuálně s některými členy své vlády mimo samotná zasedání 

kabinetu. Kritici Blairovi vyčítali, že takového řízení vlády bylo netransparentní a že 

upřednostňoval postoje poradců před názory volených členů Dolní sněmovny i odborníků 

na daná témata působících ve státní správě. Podle Anthonyho Seldona, Chrise Ballingera, 

Daniela Collingse a Petera Snowdona se Blair v tomto směru vědomě či nevědomě 

inspiroval Neilem Kinnockem, v jehož stínové vládě působil v řadě funkcí mezi lety 1987 

a 1992.92 Rosemary Hollis také zmiňuje, že Butlerova zpráva vydaná v červenci 2004, 

zabývající se informacemi o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku a jejich 

využitím roku 2003, upozornila na skutečnost, že řada hodnotných podkladů 

připravených státními úředníky se nikdy nedostala na program jednání kabinetu. Jeho 

                                                 

91 Anthony Seldon, Chris Ballinger, Daniel Collings and Peter Snowdon, Blair (London: The Free Press, 

2005), 96. 
92 Ibid, 112. 
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členové, kteří se přímo nezabývali daným tématem, tak neměli příležitost diskutovat o 

souvisejících otázkách a ani se s danou problematikou předem blíže seznámit.93 

Odborná literatura se pak často zabývá vlivem Tonyho Blaira na utváření britské 

zahraniční politiky. Přestože tato oblast, na rozdíl např. od problematiky vzdělávání, 

původně nepatřila mezi témata, jimž by premiér věnoval příliš pozornosti, postupně se 

jeho přístup měnil. S  rostoucí angažovaností a pociťovanými úspěchy rostlo také 

Blairovo sebevědomí i zájem o vlastní zapojení do dění na mezinárodní úrovni.94 Podle 

některých autorů měla na jeho přístup mít vliv i tzv. dohoda z Granity (Granita Deal). 

Jak již bylo řečeno, Gordon Brown se roku 1994 neucházel o pozici lídra Labouristické 

strany. Stalo se tak na základě jeho jednání s Tony Blairem a Peterem Mandelsonem, 

přičemž k nejdůležitější schůzce mezi Blairem a Brownem mělo dojít 31. května 1994 

v dnes již neexistující restauraci Granita nacházející se v londýnské části Islington. Je 

třeba podotknout, že znění této dohody není známé a později panovaly spory mezi oběma 

politiky, resp. jejich spolupracovníky, ohledně jejího skutečného obsahu. Nejčastěji 

rozebíraný je Blairův údajný příslib rezignace z pozice předsedy vlády po daném čase ve 

prospěch Gordona Browna. Ten měl také získat široké možnosti působení na domácí 

politické scéně po dobu Blairovy vlády.95 Z důvodu Brownovy dominance v oblasti 

vnitřní politiky tak podle některých autorů měl mít Blair zájem uplatňovat svůj vliv 

alespoň v zahraniční politice.96 Blair sám však toto tvrzení o rozdělení funkcí ve svých 

pamětech, poprvé vydaných roku 2010, odmítá.97 

Díky aktivnímu působení premiéra v oblasti zahraniční politiky se v souvislosti 

s tímto obdobím někdy hovoří o dvou liniích britské diplomacie. Zatímco jednu určovalo 

Ministerstvo zahraničí a Commonwealthu (Foreign and Commonwealth Office) v čele 

s Robinem Cookem (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs), druhou 

vytvářel předseda vlády a jeho tým sídlící v Downing Street 10.98 Ve skutečnosti se však 

                                                 

93 Viz: “Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction” (Butler Report), HC 898, 14. 7. 2004, 

The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Hollis, “Britain and the Middle East”, 

58. 
94 Seldon, Ballinger, Collings and Snowdon, “Blair”, 384. 
95 Viz: Steven Kettell, New Labour and the new world order. Britain’s role in the war on terror (Manchester 

and New York: Manchester University Press, 2011), 30; Seldon, Ballinger, Collings and Snowdon, “Blair”, 

196. 
96 Oliver Daddow, “‘Tony's war’? Blair, Kosovo and the interventionist impulse in British foreign policy”, 
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Labour Government's Foreign Policy-Making“, 136. 
97 Tony Blair, A Journey (London: Arrow Books, 2011), 70-71. 
98 Jan Váška, „Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour“ (Disertační práce Ph.D., 
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autoři ve tvrzeních o Blairově vlivu rozchází. Zatímco podle některých (např. Ian Hall) 

Blair zastiňoval Robina Cooka,99 další (jako Rosemary Hollis, Anthony Seldon, Chris 

Ballinger, Daniel Collings a Peter Snowdon) jsou toho názoru, že se premiér zapojoval 

do řešení jednotlivých krizí, ale nikoli do dlouhodobého plánovaní. I v souvislosti 

s akutními problémy jinde ve světě se pak měl podílet primárně na definování základů 

britského přístupu k danému tématu, přičemž jeho podrobnější rozpracování i provádění 

již plně přenechával ministrům vlády.100 Premiér i ministr zahraničí, a také další 

představitelé Ministerstva zahraničí, však ve svých vystoupeních navzdory možným 

dílčím odlišnostem hovořili za celou britskou vládu. V projevech se pak často odvolávali 

i na dřívější vyjádření druhého z nich. V praxi by ani nebylo možné udržovat dvě zcela 

oddělené a protichůdné linie zahraniční politiky, alespoň pokud by měl stát navenek 

působit důvěryhodným dojmem. Tato práce se proto zaměřuje na politiku Spojeného 

království jako jednoho celku a nesleduje rozdíly mezi Cookem a Blairem. 

 

3.2 Charakteristika zahraniční politiky a vyjádřené závazky 

 

Řada autorů zabývajících se vládou Tonyho Blaira hovoří v souvislosti s její 

zahraniční politiku o tzv. liberálním internacionalismu. Disertační práce Jana Vášky 

Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour pak obsahuje detailnější 

přehled odborné literatury věnující se tomuto tématu. Zmiňuje přitom práce Tima 

Dunnea, Rhiannon Vickersové, Michaela Clarka, Tima Wheelera či Paula Williamse.101 

Další odborníci pak často vychází z jejich poznatků a argumentů. 

Základ liberálního internacionalismu tvoří předpoklad provázanosti světa a snaha 

pomoci s rozvojem v další zemích. S provázaností států pak souvisí i vzájemná závislost 

(interdependence) mezi různými částmi světa, a tedy i zájem na pokračování a rozvoji 

mezinárodních vztahů. Druhou stěžejní součást tohoto postoje k zahraniční politice je 

zájem o zlepšení situace v jiných částech světa, a to s ohledem na politický stav i životní 

podmínky obyvatel. Státy spojené s liberálním internacionalismem proto mj. aktivně 

usilují o šíření liberálních hodnot a demokracie v jiných zemích. Mezi možné konkrétní 

                                                 

99 Ian Hall, “‘Building the Global Network?’ The Reform of the Foreign and Commonwealth Office under 

New Labour”, British Journal of Politics & International Relations 15, No. 2 (May 2013): 228 
100 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 55; Seldon, Ballinger, Collings and Snowdon, “Blair”, 329. 
101 Váška, „Ideový rámec“, 18-20.  
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cíle lze zařadit například dosažení podmínek pro fungování volného obchodu, zaujetí 

liberálního přístupu k řízení ekonomiky, zlepšení politického systému, dodržování 

lidských práv nebo ukončení války. K hlavním přínosům globálního rozšíření demokracie 

a liberalismu pak má patřit nejen zlepšení životních podmínek, ale také zamezení dalším 

ozbrojeným konfliktům, neboť mezi liberálně-demokratickými státy ke střetům i díky 

vzájemné ekonomické provázanosti zpravidla nedochází. Bránit bojům a pomáhat 

s řešením sporů by rovněž měly mezinárodní organizace, jako například OSN.102 

Roger Mac Ginty pak liberální internacionalismus spojuje s tzv. liberálním 

intervencionismem.103 Podle Steva Smithe, Amelie Hadfieldové a Tima Dunnea dokonce 

liberální intervencionismus Blairovy vlády přímo vyplynul ze snahy o pomoc s rozvojem 

v  částech světa, kde nebyly respektovány liberální hodnoty.104 Jeho cíle jsou totiž 

obdobné, pokud ne v některých ohledech zcela stejné. Patří mezi ně zejména ukončení 

konfliktu a zachování mezinárodního míru nebo podpora dodržování lidských práv. 

Rozdíl však spočívá ve způsobu jejich dosažení. Zatímco liberální internacionalismus 

klade důraz na diplomatická jednání a poskytování pomoci, liberální intervencionismus 

zahrnuje v krajních případech i možnost přímého vojenského zásahu. Nutnost porušit při 

tom princip suverenity země, spojovaný zejména s tzv. vestfálským systémem, však není 

považována za zásadní překážku pro snahy o podporu liberálního vývoje. Konkrétní 

kroky přímo v dané oblasti tak mohou nabývat různých podob, počínaje humanitární 

pomocí a konče ozbrojenou intervencí.105 

 

                                                 

102 Viz: David Coates and Joel Krieger (with Rhiannon Vickers), Blair’s War (Cambridge: Politiy Press 

Ltd., 2004), 12-19; John Dumbrell, A Special Relationship. Anglo-American Relations from the Cold War 

to Iraq (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), 214; Stephen Benedict Dyson, The Blair identity. 

Leadership and foreign policy (Manchester: Manchester University Press, 2009), 82-83, 152; Vickers, „The 

Labour Party“, 17; Nicholas J. Wheeler and Tim Dunne, “Good international citizenship: a third way for 

British foreign policy”, International Affairs 74, Issue 4 (October 1998): 851; Williams, „British Foreign 

Policy“, 15-31; Roger Mac Ginty, „The Liberal Peace at Home and Abroad: Northern Ireland and Liberal 

Internationalism“, in British Journal of Politics & International Relations 11, Issue 4 (November 2009): 

692-695; Váška, „Ideový rámec“, 18; Steve Smith, Amelia Hadfield and Tim Dunne, Foreign Policy. 

Theories, Actors, Cases (Oxford: Oxford University Press, 2012), 199-200; Robert Jackson and George 

Sorensen, Introduction to International Relations. Theories & Approaches (Oxford: Oxford University 

Press, 2010); 122-123; Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian 

Reus-Smit and Jacqui True, Theories of International Relations (Basingstoke: Palgrave, 2001), 30-31. 
103 Mac Ginty, „The Liberal Peace“, 692. 
104 Smith, Hadfield and Dunne, „Foreign Policy“, 420. 
105 Viz: Smith, Hadfield and Dunne, „Foreign Policy“, 420-422; Martin Woollacott, After Suez. Adrift in 

the American Century (London: I.B.Tauris, 2006), 63; John Dumbrell, „Working with Allies: The United 

States, the United Kingdom, and the War on Terror“, Politics & Policy 34, Issue 2 (June 2006): 464; Oliver 

Daddow and Pauline Schnapper, „Liberal intervention in the foreign policy thinking of Tony Blair and 

David Cameron“, Cambridge Review of International Affairs 26, Issue 2 (June 2013): 330-349. 



   

 

47 

  

Liberální internacionalismus a intervencionismus jsou však především označení 

přístupu k mezinárodním otázkám. Na jejich základě můžeme formovat předpoklady pro 

aktivity Spojeného království na mezinárodní úrovni, ale ty budou primárně odrážet 

použité definice liberálního internacionalismu a intervencionismu, nikoli přímo 

vyjádřené závazky Londýna. O nich vypovídají projevy a dokumenty New Labour či 

britské vlády související se zahraniční politikou. Paul Williams vyzdvihuje tři z nich, 

které považoval za nejvíce vypovídající. Podle něj to byly předvolební manifesty z let 

1997 a 2001 a FCO Mission Statement připravený ministrem zahraničí Robinem 

Cookem.106 Pro získání přehledu o zmíněných závazcích je však namístě věnovat 

pozornost i dalším textům, například projevům Tonyho Blaira nebo ostatním materiálům 

vytvořeným Ministerstvem zahraničí.107 

V manifestu nesoucím název new Labour because Britain deserves better 

připraveném před volbami z roku 1997, bylo zahraniční politice věnováno jen relativně 

málo prostoru. Příslušná kapitola se nacházela až na samém konci dokumentu po 

představení devíti dalších oblastí. To však není překvapivé vzhledem k předpokladu, že 

rozhodování voličů se odvíjelo spíše od plánů souvisejících s domácí situací.108 Hlavní 

téma části o zahraniční politice představoval vztah Spojeného království k Evropě. 

Blairova vláda zde chtěla zaujmout vedoucí postavení a začít s reformováním Evropské 

unie. V souvislosti s obranou pak uváděla zejména spolupráci v rámci NATO a v 

Západoevropské unii, přičemž New Labour přislíbila také poskytnutí jednotek pro 

zajištění či posílení míru a bezpečnosti i v jiných částech světa. Současně však chtěla 

iniciovat reformu OSN, aby zvýšila její efektivitu při zajišťování míru, prevenci konfliktů 

či ochraně lidských práv a životního prostředí. V těchto oblastech, stejně jako v boji 

s chudobou a zaostalostí, se přitom měl více angažovat také Londýn, případně i ve 

                                                 

106 Williams, „British Foreign Policy“, 15. 
107 Kromě níže uvedených materiálů jde i o projevy týkající se konkrétních aspektů zahraniční politiky. 

Např. červenci 1997 Robin Cook hovořil hájení lidských práv, v září 1999 o prevenci konfliktů, atd. 

Viz: Robin Cook, „Human rights into a new century“, 17. 7. 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Robin Cook, „Conflict prevention in the modern world“, 21. 9. 

1999, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
108 Význam zahraniční politiky pro rozhodování voličů se ve Spojeném království zvýšil až v důsledku 

invaze do Iráku z roku 2003. Jason Reifler, Thomas J. Scotto a Harrold D. Clarke uvádí, že již v roce 2005 

byl jasně patrný negativní vztah veřejnosti k trvajícímu se zapojení do tohoto konfliktu. Hlavní důsledek 

přitom představoval pokles podpory premiéra Tonyho Blaira. O zahraniční politiku se však zajímali spíše 

voliči konzervativců. Na analýze průzkumů veřejného mínění z roku 2008 pak došel k závěru, že názory 

na zahraniční politiku ovlivňují volební rozhodování. Jak bylo ale řečeno, volby z let 1997 a 2001 však 

zahraniční politika natolik nepoznamenala. 

Jason Reifler, Thomas J. Scotto and Harold D. Clarke, “Foreign Policy Beliefs in Contemporary Britain: 

Structure and Relevance”, International Studies Quarterly 55, No. 1 (March 2011): 255, 263. 
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spolupráci se zeměmi Commonwealthu. Mimo to labouristé přislíbili usilovat o globální 

omezení množství jaderných zbraní a podporovat konvence o chemických i biologických 

zbraních a zákazu protipěchotních min. Prodej konvenčních zbraní pak měl podléhat větší 

kontrole a zcela zakázán by byl jejich vývoz do zemí, jež by je mohly použít k vnitřní 

nebo vnější agresi. Spojené království mělo působit jako „spolehlivý a silný spojenec 

v mezinárodních institucích, […] vedoucí síla pro dobro ve světě […] a stát opět v centru 

rozhodování o mezinárodním dění“.109 

Je tedy patrné, že už v této době se New Labour hlásila k myšlenkám spojovaným 

s liberálním internacionalismem. Se záměrem podporovat udržitelný rozvoj a vymýtit 

chudobu ve světě bylo také vytvořeno Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (Department 

for International Development), které převzalo tuto část agendy od Ministerstva 

zahraničí. Pro předpoklady o přístupu k situaci v Izraeli/Palestině pak byly důležité 

především dva z uvedených bodů. První z nich zmiňoval posílení efektivity OSN ve 

vztahu k prevenci konfliktů a zajišťování míru. Druhý hovořil o ochotě poskytnout vlastní 

ozbrojené síly v zájmu ukončení konfliktů nebo pro podporu dodržování míru či zlepšení 

bezpečnostních podmínek jinde ve světě. Na základě nich bychom tedy očekávali důraz 

na roli OSN během izraelsko-palestinského mírového procesu i možné nasazení vlastních 

jednotek, například v rámci širší aliance, v zájmu ukončení střetů a posílení bezpečnosti 

v Izraeli/Palestině. 

Prvním dokumentem nové vlády stanovující cíle a zájmy zahraniční politiky 

Spojeného království se stal FCO Mission Statement. Tento krátký text obsahovaly i 

výroční zprávy Ministerstva zahraničí vydané ve zkoumaném období.110 Robin Cook pak 

zveřejnění FCO Mission Statment na tiskové konferenci 12. května 1997 doprovodil 

projevem, kde jej nejen představil, ale také se blíže vyjádřil k jednotlivým bodům. 

                                                 

109 Labour Party, “new Labour because Britain deserves better”, 1997, Political Science Resources, 

http://www.politicsresources.net. 

Ze zmíněných bodů se dostalo největší pozornosti druhému z nich, který v originále zněl „a leading force 

for good in the world“. V návaznosti na manifest se toto sousloví objevilo i v některých dalších 

dokumentech New Labour. Pracuje s ním ale i odborná literatura, a to zejména v případech, kdy autoři 

posuzují, zda Blairova vláda tento závazek naplňovala. Např. David Coates a Joel Krieger ve spolupráci 

s Rhiannon Vickersovou ji pak použili k pojmenování druhé kapitoly knihy Blair’s War, jejíž název zní: 

„New Labour: A Leadign Force for Good in the World?“. 
110 Viz: Foreign and Commonwealth Office. „The Government’s Expenditure Plans 1999-00 to 2001-02“, 

Cm 4209, 1999, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk.; Foreign and 

Commonwealth Office. „The Government’s Expenditure Plans 2000-01 to 2001-02“, Cm 4609, 2000, The 

National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Foreign and Commonwealth Office. „The 

Government’s Expenditure Plans 2001-02 to 2003-04 and Main Estimates 2001-02“, Cm 5110, 2001, The 

National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 



   

 

49 

  

V mnohém přitom navazoval na výše představený manifest z roku 1997. Mezi hlavní cíle 

patřilo zajištění bezpečnosti, využití dostupných příležitostí pro zvýšení prosperity 

Spojeného království, ochrana i zlepšení kvality života v Británii a podpora vzájemného 

respektu ve světě (spojeného s šířením lidských práv, občanských svobod a demokracie). 

V souvislosti se čtvrtým bodem Robin Cook uvedl, že „[n]aše zahraniční politika musí 

mít etickou dimenzi a musí podporovat požadavky ostatních na demokratická práva, která 

vyžadujeme pro sebe“.111 K naplnění těchto závazků mělo vést pět strategických cílů: 

zaujetí vedoucí role v Evropě nezávislých států, posílení spolupráce zemí 

Commonwealthu stejně jako jejich prosperity, využití postavení v OSN k zajištění 

účinnějšího přístupu k ochraně míru a boji s chudobou ve světě, zlepšení služeb pro 

britské občany i obrazu Spojeného království v zahraničí a posílení vztahů se všemi 

částmi světa. Závěrečná část pak ukazuje priority pro následujících 12 měsíců.112 

Třetí a poslední dokument z období let 1997-2001 zmíněný Paulem Williamsem 

je manifest Ambitions for Britain vydaný před volbami v roce 2001. Podle Williamse jde 

zejména o potvrzení či aktualizaci dřívějších závazků, a přestože je detailnější, nepřináší 

zcela nová témata.113 Mezi pět hlavních cílů pak patří: vedení ekonomické reformy 

v Evropě, práce na obnovení dialogu o mezinárodním obchodu, vytvoření silných a dobře 

reagujících ozbrojených jednotek, navýšení mezinárodní podpory pro cíle OSN a 

zavedení obchodu s emisemi skleníkových plynů pro snížení znečištění. Williams však 

dochází k závěru, že na rozdíl od samotného obsahu se proměnil způsob prezentace 

britské zahraniční politiky. Už se zde totiž nehovoří o „síle konající dobro pro celý svět“, 

ale navrátil se tradičnější přístup propojující aktivní účast v mezinárodním dění se silným 

postavením Spojeného království ve světě. Odkaz na „etickou dimenzi“ zahraniční 

politiky se přitom vytratil už dříve.114 Ani přesto ale nelze hovořit o odklonu od 

dosavadního směřování zahraniční politiky. Podobně jako u FCO Mission Statement a 

souvisejícího projevu Robina Cooka jsou i očekávání, která vyplývají z tohoto 

                                                 

111 Robin Cook, „British foreign policy“, 12. 5. 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
112 Cook, „British foreign policy“; Foreign and Commonwealth Office, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; „FCO Mission Statement“, 12. 5. 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
113 Williams, „British Foreign Policy“, 20. 
114 Viz: Labour Party, Ambitions for Britain (London: Labour Party, 2001), 36-41; Williams, „British 

Foreign Policy“, 20-21. 
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dokumentu pro britskou politiku k izraelsko-palestinskému mírovému procesu, v souladu 

s předpoklady založenými na předvolebním manifestu z roku 1997. 

Přestože je Williams v této souvislosti neuvádí, tak mezi důležité dokumenty 

tehdejší vlády o zahraniční politice patří i projevy Tonyho Blaira přednesené na 

každoročním Lord Mayor’s Banquet. Jak píše Jan Váška, jedná se o tradiční událost 

konající se v listopadu, „kdy britští premiéři promlouvají o zahraniční politice. Publikum 

tvoří britská finanční, politická a administrativní elita.“115 Společným tématem těchto 

projevů Tonyho Blaira z let 1997, 1999 a 2000116 byl důraz na spolupráci 

v mezinárodních organizacích a možnost Spojeného království zaujmout klíčovou roli 

v aliancích a organizacích určujících další vývoj ve světě.117 V listopadu 1997 i 1999 také 

mluvil o rozvoji volného obchodu, bezpečnostní spolupráci i využití moci a vlivu 

Spojeného království pro podporu vlastních hodnot a z nich vyplývajících cílů. Mezi ně 

řadil např. boj s terorismem, obchodem s drogami či kriminalitou, ale také ochranu 

životního prostředí i lidských práv a poskytování rozvojové pomoci.118 Roku 1997 také 

představil svoji ideu o jedinečném postavení Británie jako mostu spojujícího Evropskou 

unii a Spojené státy americké, kterého by měl Londýn více využívat.119 Ve svém 

posledním vystoupení na Lord Mayor’s Banquet před volbami z června 2001 pak zmínil 

globální charakter problémů tehdejšího světa, přičemž jako příklad použil mírový proces 

na Blízkém východě.120 Stejně jako u dříve představených dokumentů bychom i na 

základě těchto projevů v souvislosti se situací v Izraeli/Palestině předpokládali zvýšení 

aktivity Londýna, která by vycházela ze snahy se výrazněji podílet na řešení problémů 

v jiných částech světa. Tento předpoklad pak posílilo tvrzení o možnosti většího využití 

vlastní výjimečné pozice ve vztahu k EU a USA. 

Mezi zásadní dokumenty vypovídající o přístupu Blairovy vlády patří i premiérův 

projev z 22. dubna 1999 přednesený v Chicagu. Text, s nímž vystoupil před Economic 

                                                 

115 Váška, „Ideový rámec“, 214. 
116 Podle údajů z databáze dokumentů Britského parlamentu je premiérův projev pronesený 16. listopadu 

1998 na Lord Mayor’s Banquet uložen buď v knihovně Dolní sněmovny nebo v knihovně Sněmovny lordů, 

avšak není dostupný v elektronické podobě. Zpravidla jej ale nezmiňuje ani relevantní odborná literatura. 
117 Viz: Tony Blair, „The principles of modern British foreign policy“, 10. 11. 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Tony Blair, „Shaping a pivotal role for Britain in the world“, 

22. 11. 1999, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Tony Blair, „PM’s 

Mansion House Speech“, 13. 11. 2000, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
118 Viz: Blair, „The principles of modern British foreign policy“; Tony Blair, „Shaping a pivotal role for 

Britain in the world“. 
119 Blair, „The principles of modern British foreign policy“. 
120 Blair, „PM’s Mansion House Speech“. 
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Club, nesl název Doctrine of International Community (Doktrína mezinárodního 

společenství), avšak známější je jako tzv. Chicagský projev. Jeho hlavní myšlenkou bylo 

položit základy pro možnost legitimně zasáhnout v jiné zemi, a to zejména při závažných 

vnitřních problémech, např. do ozbrojeného konfliktu. Hovoří se proto o Doktríně 

humanitárního (či liberálního) intervencionismu, případně o Blairově doktríně. Celý text 

se skládal z pěti částí, přičemž první popisovala soudobou situaci v Kosovu. Ve druhé se 

Blair zaměřil na vzájemnou provázanost různých zemí a její důsledky, mezi něž zařadil i 

rychlé přenášení problémů z jedné části světa do jiné. Jako třetí se zabýval globalizací a 

volným obchodem. Čtvrtá část se týkala mezinárodní bezpečnosti a obsahovala zřejmě 

nejznámější pasáž celého projevu. Ta zahrnovala pět podmínek pro intervenci v jiné zemi. 

Tony Blair je uvedl v podobě otázek, které si měl stát, resp. jeho přední představitelé, 

položit před samotným zásahem. První se týkala ověření správnosti stávajících 

předpokladů, druhá kladla důraz na předchozí vyčerpání diplomatických možností, třetí 

vedla k úvaze, zda je možné situaci řešit vojenským zásahem, na základě čtvrté mělo dojít 

ke zvážení vlastních možností pro dlouhodobé zapojení a pátá otázka se ptala po 

souvislostech s národními zájmy. Poslední část projevu pak mimo jiné mluvila o tzv. třetí 

cestě v politice, kterou se Blair zabýval i v minulosti. V kontextu britské zahraniční 

politiky se jednalo o udržování takového postavení, jež by umožňovalo úzkou spolupráci 

se Spojenými státy i s Evropskou unií.121 Přestože ji Blair v projevu přímo nezmínil, „třetí 

cesta“ souvisela i s výše zmíněnou ideou postavení Spojeného království jako mostu mezi 

EU a USA, která se často objevovala v rétorice New Labour a zejména premiéra.122 Ve 

vztahu k izraelsko-palestinskému mírovému procesu pak Ian Nelson ve své studii došel 

k závěru, že bylo na místě očekávat posouzení situace v Izraeli/Palestině s ohledem na 

zmíněných pět kritérií pro intervenci, která tvoří nejdůležitější část Blairovy doktríny.123 

 

Paul Williams i Rhiannon Vickersová na základě oficiálních materiálů, prohlášení 

i skutečné politiky Blairovy vlády uvádí hlavní principy, od nichž se odvíjela britská 

                                                 

121 Tony Blair, „Doctrine of the International Community“, 24. 4. 1999, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 

V červenci následujícího roku se pak na téma zasahování do situace v jiných zemích zaměřil i Robin Cook. 

Ve svém projevu konkrétně představil šest principů, kterými by se měly řídit tzv. humanitární intervence. 

Viz: Robin Cook, „Guiding humanitarian intervention“, 19. 7. 2000, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
122 Krom uvedeného projevu na Lord Mayor’s Banquet například: Tony Blair, „Europe’s political future“, 

6. 10. 2000, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
123 Nelson, „The First New Labour Government's Foreign Policy-Making“, 133-134. 
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zahraniční politika po roce 1997. Nemuselo se přitom nutně jednat o změny přinesené 

New Labour. Blairova vláda totiž v některých ohledech navazovala na dlouhodobý 

přístup Labouristické strany nebo na politiku předchozích vlád, a to včetně těch vedených 

Konzervativní stranou v čele s Margaret Thatcherovou či Johnem Majorem.124 

Představení těchto principů dává výše uvedené dokumenty a z nich vyplývající 

předpoklady do širšího rámce tehdejší zahraniční politiky Spojeného království. Dokládá 

tak, že nešlo o nahodilá vyjádření, ale o součásti postoje Londýna ve zkoumaném období. 

Paul Williams konkrétně hovoří o čtyřech závazcích New Labour, a to o 

multilateralismu, atlantismu, neoliberalismu a moralismu.125 První z nich odkazuje na 

realitu globalizovaného světa s vysokou mírou vzájemné provázanosti mezi státy. Za 

těchto podmínek totiž mohl jen mnohostranný přístup vést k řešení otázek, které se 

dotýkaly více zemí a současně souvisely se zájmy Spojeného království, jako např. 

mezinárodní mír a bezpečnost. Významnou roli na mezinárodní scéně tedy měly mít 

organizace zapojené do debat o podobných tématech. Na druhou stranu, ne vždy byl pro 

Blairovu vládu názor mezinárodních organizací rozhodující, o čemž svědčí například 

britsko-americké bombardování Iráku v roce 1998,126 které proběhlo bez souhlasu 

NATO, EU či OSN.127 Druhou součástí byl atlantismus, tedy snaha o udržení tradiční 

pozice nejbližšího spojence USA.128 Třetí bod, tedy neoliberalismus, pak souvisel jak 

s postojem k samotné britské ekonomice, tak k mezinárodní politice. Zde se měl 

projevovat důrazem na fungování volného trhu nebo podporou odpouštění dluhů zemí 

třetího světa.129 

Poslední z principů, který podle něj určoval zahraniční politiku Blairovy vlády, 

Williams označuje jako moralismus. Zjednodušeně se přitom jedná o odklon od 

pragmatismu a tzv. reálpolitiky, tedy přísného prosazování výhradně vlastních zájmů 

Spojeného království, ve prospěch etického přístupu k dalším aktérům a problémům na 

mezinárodní úrovni.130 Mezi jeho projevy pak mj. patřily podpora lidských práv, omezení 

                                                 

124 Viz: Vickers “The Labour Party”, 1-3; Williams, „British Foreign Policy“, 24-25. 
125 Williams, „British Foreign Policy“, 7. 
126 Více např.: As’ad AbuKhalil, John L. Esposito, J. E. Peterson et al., The Middle East (Washington: 

Congressional Quarterly, 2005), 155-158. 
127 Williams, „British Foreign Policy“, 28-29. 
128 Ibid, 29-30. 
129 Ibid, 30-31. 
130 Více o etické dimenzi zahraniční politiky např.: Gaskarth, “Discourses and Ethics” 325-341; Gaskarth, 

“Interpreting Ethical Foreign Policy”, 192-209; Mumford and Selck, “New Labour’s Ethical Dimension”, 

295-312; Gallagher, „Healing the scar“, 435-451; Gallagher, “Ruthless player“, 2293-2310. 
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vývozu zbraní nebo zmíněné odpouštění dluhů nejchudších států. Moralismus také 

odráželo přesvědčení, že i v dalších zemích by měly získat podporu liberální hodnoty 

uznávané ve Spojeném království. Tyto myšlenky pak mohly vést i k intervencím 

v jiných částech světa.131 

Rhiannon Vickersová nastínila dokonce šest základních předpokladů, od nichž se 

odvíjela zahraniční politika New Labour. Kořeny prvních pěti přitom viděla v liberálním 

internacionalismu, zatímco šestý spojovala se socialismem. Jako první zmínila význam 

mezinárodních institucí dohlížejících na ekonomické, politické a vojenské vztahy mezi 

jednotlivými státy, které se jinak pohybovaly v mezinárodním prostředí definovaném 

přetrvávající anarchií. Podle druhého by měl každý stát usilovat nejen o prosazování 

vlastních zájmů, ale být aktivní ve prospěch celé mezinárodní společnosti, jíž je součástí. 

Třetí bod kladl důraz na užívání demokratických principů a obecně platných morálních 

norem jako základu pro mezinárodní politiku. I Vickersová přitom uvedla, že Blairova 

vláda v tomto směru neviděla důvod pro rozlišování mezi domácí a zahraniční politikou. 

Na čtvrtém místě se pak nacházel předpoklad, že systém kolektivní bezpečnosti je 

výhodnější než existence tajných dvoustranných dohod nebo dokonce systému rovnováhy 

sil. S tím souvisela i pátá idea, podle níž by případné závody ve zbrojení narušily 

rovnováhu mezinárodního systému. Výroba i prodej zbraní by proto měly podléhat 

kontrole, přičemž v ideálním případě by docházelo k odzbrojování. Šestý a poslední 

princip, který Vickersová zmínila, je „…víra v mezinárodní solidaritu pracující třídy a 

úsilí o zlepšení pracovních podmínek i odstranění chudoby“.132 

 

3.3 Naplňování předpokladů 

 

Před porovnáním předpokladů o britské zahraniční politice se skutečným 

přístupem k izraelsko-palestinskému mírovému procesu je třeba nejprve zjistit, jak k nim 

vláda přistupovala v souvislosti s dalšími tématy. Nejviditelnějším krokem New Labour 

krátce po převzetí vedení země, který směřoval k naplňování předestřených 

zahraničněpolitických cílů či závazků, bylo obnovení Ministerstva pro mezinárodní 

rozvoj. To se zaměřovalo na poskytování podpory chudším zemím (zejména v Africe, ale 

                                                 

131 Williams, „British Foreign Policy“, 31. 
132 Vickers “The Labour Party”, 3, 16-22. 
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nejen tam) a na dosažení globální spravedlnosti. Tímto rozhodnutím New Labour do jisté 

míry navázala na předchozí labouristické vlády, které na rozdíl od konzervativců 

v posledních desetiletích vyčleňovaly rozvojovou pomoc z agendy Ministerstva 

zahraničí.133 

Již v roce 1999 pak Blairova vláda uvedla mezi svými úspěchy zavedení nových 

podmínek omezujících vývoz zbraní. Těmi chtěla zamezit využití britských zbraní pro 

porušování lidských práv, přičemž zcela zakázala vývoz mučicích nástrojů. Londýn mezi 

své dosažené výsledky zařadil také přijetí nových pravidel pro vývoz zbraní ze zemí 

Evropské unie, k němuž došlo během britského předsednictví v EU. Na stejném seznamu 

byl uveden i zákaz pozemních min a podpis tzv. Ottawské konvence (Úmluva o zákazu 

použití, skladování výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení). Z dalších 

úspěchů ilustrujících úsilí o naplňování představených cílů lze zmínit např. podíl 

Spojeného království na vzniku Mezinárodního trestního soudu, britskou roli během 

konference o klimatických změnách v Kjótu (vedoucí k tzv. Kjótskému protokolu) nebo 

aktivnější působení v EU.134 

V souvislosti s politikou New Labour k izraelsko-palestinskému mírovému 

procesu/konfliktu jsou však důležité zejména příklady přístupu Blairovy vlády 

k zahraničním konfliktům. Ty totiž ukazují, zda její politika k jiným podobným situacím 

odpovídala zmíněným předpokladům. Současně také poskytují vzory chování, které 

bychom mohli očekávat i od přístupu k Izraeli/Palestině. Výčet britských 

zahraničněpolitických úspěchů od roku 1997 do října 2000135 přitom poskytuje stručný 

přehled takovýchto příkladů, který zahrnuje situaci v Nigérii, Kosovu, Sierra Leone, na 

Kypru a na Východním Timoru.136 Zřejmě nejznámější je účast ve válce v Kosovu, kdy 

se Spojené království zapojilo do bombardování ve snaze přimět Srby pod vedením 

Slobodana Miloševiće ke stažení z Kosova a ukončení bojů. Tony Blair pak prosazoval 

zahájení příprav k nasazení pozemních jednotek NATO, přičemž samotná hrozba přímé 

                                                 

133 Williams, „British Foreign Policy“, 141, 144. 
134 Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, 1998, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
135 Jedná se o seznam uvedený na tehdejších internetových stránkách britského Ministerstva zahraničí. 

Alespoň podle archivu internetových stránek vlády Spojeného království již tento seznam nebyl od října 

2000 do konce zkoumaného období, tedy do září 2001, aktualizován. 

Viz: Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, 2002, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
136 Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, October 2000, The National 

Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
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účasti těchto vojáků v bojích měla Miloševiće přimět ke kapitulaci.137 Právě situace 

v Kosovu také podnítila premiérův Chicagský projev z dubna 1999. Dalším příkladem 

aktivního zapojení Britů do střetu v jiné části světa je například vojenská intervence 

v Sierra Leone, kde ozbrojení rebelové svrhli vládu Amada Tejana Kabbaha. Londýn zde 

zasáhl na podporu zvoleného prezidenta Kabbaha, a to i na výzvu OSN, jejíž aktivity 

v zemi nepřinášely očekávané výsledky.138 Britské jednotky pak byly nasazeny i ve 

Východním Timoru, kde se mezinárodní síly pod vedením Austrálie snažily ukončit násilí 

mezi odpůrci a zastánci nezávislosti na Indonésii.139 Je tedy patrné, že vláda New Labour 

skutečně byla ochotná nasadit vlastní ozbrojené síly v zájmu ukončit konflikty v jiných 

zemích. 

I Blairova vláda však upřednostňovala diplomatická řešení a mediaci jednání mezi 

znepřátelenými stranami před přímým vojenským zásahem. Pomáhala také aktivitami, 

které měly zabránit samotnému vypuknutí konfliktu nebo zajistit udržení míru.140 Podle 

informací z Ministerstva zahraničí sehrál Londýn klíčovou úlohu při podpoře snah OSN 

o vyřešení situace na Kypru. Proto i díky němu mohla v závěru roku 1999 začít jednání 

řízená OSN. Spojené království pak mělo přímo vést mezinárodní aktivity proti vládě 

vojenské junty v Nigérii a přispět výraznou měrou k obnovení demokratickému systému 

v této zemi, k uspořádání prezidentských voleb a ke vzniku čtvrté republiky.141 Mezi své 

úspěchy přitom vláda New Labour řadila také svůj podíl na obnově mírových jednání 

mezi Izraelem a Sýrií z listopadu 1999 (která však později ztroskotala) i vlastní zapojení 

do vyjednávání pod záštitou OSN o stažení Izraele z Libanonu. V květnu 2000 pak 

izraelské jednotky skutečně po osmnácti letech opustily jižní Libanon.142 Spojené 

království se také podílelo na uzavření příměří v jižním Súdánu a v Demokratické 

                                                 

137 Viz: Rhiannon Vickers, „Blair's Kosovo Campaign Political Communications, the Battle for Public 

Opinion and Foreign Policy“, Civil Wars 3, Issue 1 (Spring 2000): 55-70; Oliver Daddow, „The Use of 

Force in British Foreign Policy: From New Labour to the Coalition“, Political Quarterly 84, Issue 1 

(January 2013): 112-113. 
138 Viz: Peter Hain, „Afro realism“, 24. 7. 2000, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Ian Taylor, “Spinderella on Safari: British Policies Toward 

Africa Under New Labour”, Global Governance 18, No. 4 (October 2012): 450-451; Gallagher, “Healing 

the Scar”, 447-449; Zoë Ware, “Reassessing labour's relationship with Sub-Saharan Africa”, Round Table 

95, No. 383 (January 2006): 147-148. 
139 Seldon, Ballinger, Collings and Snowdon, “Blair”, 379. 
140 Williams, „British Foreign Policy“, 177-178. 
141 Viz: Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, October 2000; Tony Lloyd. 

„Supporting positive change in Africa – the UK’s role“, 27. 4. 1999, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
142 Viz: Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, October 2000; Gilbert, 

„Israel“, 620. 
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republice Kongo.143 Tyto příklady ukazují, že se Londýn ve zkoumaném období aktivně 

zapojoval do hledání diplomatických řešení problémů v jiných částech světa a někdy i 

vedl nebo se alespoň výrazně podílel na určování kroků většího počtu zemí nebo 

mezinárodních organizací. 

 

Je však na místě dodat, že Blairova vláda a její zahraniční politika se v odborné 

literatuře stávaly i terčem kritiky. Ta směřovala jak vůči některým konkrétním 

rozhodnutím, tak k trvalým rysům britského přístupu. Do druhé skupiny patří zejména 

rozdíly mezi rétorikou a skutečnou politikou. Podle kritiků se New Labour soustředila 

hlavně na prezentaci svých aktivit a už méně na jejich skutečný obsah nebo naplňování. 

Někteří hovoří dokonce o záměrném poskytování zavádějících informací pro získání 

podpory médií a veřejnosti (v anglicky psaných textech je pro takové chování užíván 

pojem spin).144 Například v souvislosti s přístupem k Africe se Ian Taylor věnuje těmto 

odlišnostem ve vztahu k poskytováním rozvojové pomoci. Zdůrazňuje přitom, že hlavním 

cílem Blairovy vlády bylo rozšíření volného obchodu, čímž nepřímo podporovala vývoz 

britských produktů, zejména zbraní a vojenského materiálu.145 Juniorní představitel 

Ministerstva zahraničí Tony Lloyd přitom v projevu z roku 1999 sice hovořil o rozvoji 

britsko-afrického obchodu, ale vnímal ho jako důsledek pozitivních změn v Africe a 

nikoli jako samostatný záměr Londýna.146 

K některým krokům Spojeného království se však vztahovaly výhrady založené 

na vyšších očekáváních od vlády nebo neúplném dodržování jejích vlastních principů. 

Například v souvislosti s omezením prodeje zbraní nebo používání protipěchotních min 

měl být Londýn podle kritiků nejen důslednější při prosazování nových pravidel, ale také 

ambicióznější při jejich samotném nastavování.147 Nesouhlas některých odborníků pak 

vyvolala i zapojení do konfliktů v jiných zemích. Jak již bylo řečeno, bombardování Iráku 

z roku 1998 nemělo podporu OSN ani dalších mezinárodních organizací, což 

neodpovídalo důrazu, který na ně New Labour kladla. Kritiku přitom vyvolala i zmíněná 

                                                 

143 Foreign and Commonwealth Office. „Foreign Policy Achievments“, March 2000, The National 

Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
144 Viz: Oliver Daddow, New Labour and the European Union. Blair and Brown’s logic of history 

(Manchester: Manchester University Press, 2011), 34; Váška, „Ideový rámec“, 47, 50; Steven Kettel, 
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podpora Amada Tejana Kabbaha, kdy Britové nejprve hráli zásadní roli v jeho návratu 

do čela Sierra Leone, a poté poskytovali pomoc při obnově země po skončené občanské 

válce. Ian Taylor totiž podotkl, že Kabbah byl spojen s korupcí a s problémy při 

dodržování lidských práv, a proto jeho podpora odporovala prohlášením o etickém či 

morálním přístupu k zahraniční politice.148  

                                                 

148 Taylor, “Spinderella on Safari”, 450-451. 
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4 Přístup k Izraeli/Palestině 

 

Tato kapitola se zabývá britskou zahraniční politikou v přímém vztahu 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu mezi lety 1997 a 2001. První část 

představuje nejdůležitější okamžiky přístupu Spojeného království k této problematice 

před nástupem New Labour do čela země. Druhá poté analyzuje postoj Blairovy vlády a 

zaměřuje se tedy na první otázku této práce: „Jaká byla britská zahraniční politika 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu nebo situaci v Izraeli/Palestině?“ 

Na základě této analýzy a poznatků z předchozí kapitoly se pak závěrečná část 

nejprve věnuje druhé otázce: „Jak tento přístup vlády odpovídal deklarovaným záměrům 

a principům vlastní zahraniční politiky?“ Práce si přitom všímá rozdílů mezi skutečným 

přístupem a dříve představenými předpoklady. V rámci teorie dvouúrovňové hry jsou 

však jednotlivé kroky nebo postoje chápány nejen jako to, co vláda považovala za 

nejvhodnější v dané situaci pro dosažení vlastních cílů, ale také jako přijatelné s ohledem 

na dané mezinárodní podmínky (úroveň 1) a odpovídající očekáváním či vlivům z domácí 

scény (úroveň 2). Třetí část se proto poté soustředí také na aspekty, které by mohly 

zjištěné nesrovnalosti vysvětlit. Za příčiny jsou v závěru označeny jiné 

zahraničněpolitické zájmy Spojeného království, které měly dopad na jeho přístup 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu (úroveň 3). 

 

4.1 Hlavní momenty před rokem 1997 

 

Britská politika k izraelsko-palestinskému mírovému procesu po roce 1997 

odrážela přístup New Labour, ale současně navazovala i na předchozí vlády. Londýn se 

začal Izraelem/Palestinou zabývat již na počátku 20. století, ale až první světová válka 

vedla k jeho přímému zapojení se do dění v oblasti (krom nasazení vlastních jednotek šlo 

i o McMahonovy list a Balfourovu deklaraci). Od závěru války dokonce oblast podléhala 

kontrole britské armády, která ji roku 1917 ovládla. Později bylo ustaveno mandátní 

území Společnosti národů zvané Palestina, které řídilo Spojené království, konkrétně 

Ministerstvo pro kolonie. Po druhé světové válce se však kvůli vnitřním konfliktům na 

mandátním území i neschopnosti Londýna situaci vyřešit Organizace spojených národů 

rozhodla mandát zrušit a vytvořit na jeho místě arabský a židovský stát. Britská správa 

z Palestiny odešla v květnu 1948. Později došlo i ke stažení britských jednotek z oblastí 
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dále na východ. Spojené království však zůstalo i nadále aktivní na Blízkém východě, a 

to jak obchodně, tak politicky.149 

K jednomu z nejdůležitějších momentů pro další směřování politiky 

k Izraeli/Palestině došlo na počátku vlády Margaret Thatcherové. V červnu 1980, tedy 

nepříliš dlouho po uzavření míru mezi Egyptem a Izraelem, se uskutečnil summit 

Evropského hospodářského společenství s Organizací pro osvobození Palestiny. 

Výsledkem byla tzv. Benátská deklarace, pomocí níž chtěly země EHS do budoucna 

nastavit rovný přístup k oběma stranám konfliktu a čelit tak kritice zejména od arabských 

států.150 Na finální podobě deklarace se přitom úzce podílel i tehdejší britský ministr 

zahraničí Lord Carrington.151 Konkrétně byla v dokumentu mj. uznána práva Palestinců 

na sebeurčení a význam účasti OOP na dalších jednáních.152 Tvrzení Tobyho Greena o 

přijetí OOP jako reprezentanta palestinského lidu však není přesné a může vést k mylné 

představě, že EHS oficiálně akceptovala nárok OOP na roli jediného reprezentanta 

Palestinců.153 Jakožto člen EHS a později EU se Spojené království ve větší či menší míře 

podílelo i na následných aktivitách, které měly vést k míru mezi Izraelem a Palestinci – 

např. na přípravě Madridské konference, tzv. Barcelonském procesu (Evropsko-

středomořské partnerství - EUROMED) zahájeném roku 1995 nebo na vytvoření pozice 

zvláštního pověřence EU pro Blízký východ.154 Kroky přechozích konzervativních vlád 

se však neomezovaly jen na aktivity EHS/EU. Margaret Thatcherová například v roce 

1985 pozvala jordánsko-palestinskou delegaci, zahrnující i členy OOP, na jednání do 

Londýna. Tématem přitom mělo být směřování k míru na základě rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN č. 242 a č. 338.155 Rozhovory však ztroskotaly na odmítnutí Palestinců 

uznat hranice i samotnou existenci Izraele, stejně jako požadavek, aby nebyla narušována 

jeho bezpečnost. Britská vláda se poté navrátila primárně k podporování principů 

Benátské deklarace, která obdobně jako další dokumenty odkazovala ke zmíněným 

rezolucím RB OSN č. 242 a č. 338.156 

 

                                                 

149 Hollis, “Britain and the Middle East”, 4. 
150 Ibid, 23. 
151 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 21. 
152 „Venice Declaration“, 13. 7. 1980, European Exteranl Action Service, https://eeas.europa.eu. 
153 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 21. 
154 John Calabrese, “The United States”, 77-78; Hollis, Britain and the Middle East”, 28, 41. 
155 Rezoluce RB OSN č. 338 z října 1973 se týkala příměří za jomkipurské války a požadovala respektování 

rezoluce RB OSN č. 242. 
156 Viz: Hollis, Britain and the Middle East”, 23; Greene, Blair, Labour and Palestine”, 22. 
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4.2 Postoj vlády Tonyho Blaira  

 

Britský přístupu k izraelsko-palestinskému mírovému procesu mezi lety 1997 a 

2001 můžeme rozdělit do tří hlavních částí. První z nich tvoří dlouhodobá stanoviska 

k dění v Izraeli/Palestině či názory na upřednostňovaná řešení konfliktu. Do druhé patří 

reakce na konkrétní události nebo jednotlivé projevy a vyjádření čelních představitelů. 

Poslední kategorie pak zahrnuje související aktivity Londýna, o kterých však nevíme. Pro 

zachování bezpečnosti i kvůli možným protestům ze strany odpůrců uzavření míru se 

například jednání předcházející Dohodám z Camp Davidu 1978 i Mírové dohodě z Oslo 

1993 odehrávala v tajnosti. Vzhledem ke komplikovanému vývoji mírového procesu je 

proto možné předpokládat, že utajená jednání probíhala i v dalších případech. Ani po 

jejich skončení by se však informace o nich nemusely dostat na veřejnost, a to ať už by 

byla nalezena alespoň částečná shoda mezi hlavními aktéry či nikoli. Na přípravě i 

průběhu rozhovorů se přitom mohlo podílet i Spojené království. Není proto velkým 

překvapením, že podle Rosemary Hollis na počátku září 2000 Peter Hain, jeden 

z juniorních představitelů vlády působících na Ministerstvu zahraničí (ve funkci Minister 

of State for Foreign & Commonwealth Affairs), „…oznámil, že britská vláda byla v 

zákulisí velmi aktivní, když se snažila odvrátit zhroucení [mírového] procesu“.157 Kvůli 

nedostatku detailů však můžeme o skutečné roli Spojeného království pouze spekulovat. 

Hlavní motiv pro přístup Blairovy vlády představovala podpora pokračování 

mírového procesu. Jak bylo řečeno dříve, stěžejní pro proces byly rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN č. 242 a 338 a Mírová dohoda z Oslo (Oslo I), Oslo II i další navazující 

dohody. Britové tedy apelovali na Izrael i Palestince, aby dodržovali dojednané podmínky 

a rezoluce. S ohledem na řešení konfliktu pak podporovali přístup „území za mír“ (land 

for peace), tedy postoupení částí území Izraelem výměnou za ukončení palestinských 

útoků.158 Jako součást Evropské unie se pak Spojené království podílelo na vzniku již 

zmíněné Berlínské deklarace z 25. března 1999, která mj. zmiňovala možnou podporu 

vzniku nezávislého palestinského státu. Jak podotýká John Calabrese, přestože dokument 

vycházel zejména z představ Francie, vyjadřoval názor a souhlas celé Evropské unie a 

                                                 

157 Hollis, Britain and the Middle East”, 82. 
158 Např.: Foreign and Commonwealth Office. „Middle East Peace Process“, 2001, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Hollis, “Britain and the Middle East”, 71-72; Calabrese, “The 

United States”, 79-80; Nelson, „The First New Labour Government's Foreign Policy-Making“, 126. 
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členských států.159 Nejpozději v závěru svého prvního období v čele vlády se Tony Blair 

přiklonil k podpoře tzv. two-state solution, tedy existence arabského a židovského státu 

v Izraeli/Palestině.160 

Za jednu z cest vedoucích k míru byl považován rozvoj v Pásmu Gazy a na 

Západním břehu Jordánu. Ekonomický růst těchto oblastí totiž měl odstranit podporu 

terorismu mezi Palestinci, kteří za prvé dávali nepříznivé životní podmínky za vinu 

Izraeli, a za druhé jim některé základní služby zprostředkovávaly právě organizace 

bojující proti židovskému státu. Ministerstvo zahraničí Spojeného království tak vnímalo 

podporu hospodářského pokroku jako pomoc s hledáním politického řešení konfliktu.161 

Britské prostředky však směřovaly i na různé další účely. Vláda se například snažila 

přispívat k vývoji samotné Palestinské autonomie a pomoci jí tak správu území, jež 

kontrolovala.162 Skrze nevládní neziskové organizace se pak dostaly peníze i do oblastí 

sociálního rozvoje, vzdělávání a strategického plánování. Další projekty pak fungovaly 

díky Evropské unii, přičemž na jejich financování se podílelo i Spojené království.163 

Izrael a Palestinská autonomie však čelily také dlouhodobé kritice Londýna. 

V souvislosti se zmíněnou finanční podporou Palestinců šlo zejména o podezření ze 

zneužívání poskytnutých prostředků a korupce v Palestinské autonomii. Výhrady se však 

vztahovaly i k počínání palestinských bezpečnostních složek. Britská vláda se snažila tyto 

problémy vyřešit tlakem na PA a Jásira Arafata. Spojené království přitom v tomto směru 

nebylo mezi zeměmi EU osamoceno.164 Kritika směřující na Izrael se pak krom příliš 

tvrdého přístupu k Palestincům týkala hlavně výstavby na území obsazených v roce 1967, 

zejména na Západním břehu (dále jako sporná území či sporné oblasti). Budování nových 

obydlí pro Židy v těchto oblastech totiž nejen narušovalo vztah mezi Izraelci a Palestinci, 

ale hlavně bylo vnímáno jako snaha ovlivnit jednání o konečném statusu. Konkrétně 

přitom šlo o debatu týkající se hranic území kontrolovaného Palestinci či Izraelem, a to 

zvětšením stávající nebo vytvořením nové židovské komunity v oblasti blízko takové 

                                                 

159 Viz:„Berlin European Council 24 and 25 March 1999 Presidency Conclusions“, 1999, European 

Parliament, http://www.europarl.europa.eu; European External Action Service „Middle East Peace 

Process“, 15. 6. 2016, European External Action Service, https://eeas.europa.eu; Hollis, Britain and the 

Middle East”, 78; Calabrese, “The United States”, 81; Nelson, “The First New Labour Government's 

Foreign Policy-Making”, 134. 
160 Hollis, “Britain and the Middle East”, 44, 183. 
161 Nelson, “The First New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 127. 
162 Hollis, “Britain and the Middle East”, 42. 
163 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 80; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 24. 
164 Hollis, “Britain and the Middle East”, 42, 80. 
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potenciální hranice. Za příklad zde může posloužit zejména výstavba domů v Har Choma 

(Džebel Abú Ghneim) ve Východním Jeruzalémě.165 

 

Obraz britské politiky vedle patrných dlouhodobých motivů spoluutvářely 

jednotlivé projevy a reakce na konkrétní události. Ty přitom mohly odrážet představené 

dlouhodobé motivy přístupu Londýna, ale také otevírat dosud neřešená témata. Jako první 

se za New Labour k izraelsko-palestinskému mírovému procesu vyjádřil Derek Fatchett, 

který v té době působil na Ministerstvu zahraničí jako juniorní ministr (Minister of State 

for Foreign & Commonwealth Affairs) se zodpovědností mj. za Blízký východ a severní 

Afriku. Svůj projev přednesl 8. července 1997, tedy necelé dva měsíce po nástupu do 

funkce, a po předchozí návštěvě zemí přímo spojených s blízkovýchodním mírovým 

procesem – Egypta, Izraele/Palestiny, Jordánska, Libanonu a Sýrie. Jeho vystoupení 

obsahovalo všechny výše uvedené motivy patrné po celé období od roku 1997 do 11. září 

2001. Mimo to však Fatchett zmínil i zamýšlené posílení role EU v mírovém procesu za 

britského předsednictví v organizaci od ledna do června 1998. Povšiml si také, že 

izraelská Strana práce vedená Ehudem Barakem vidí jako jednu z možností pro budoucí 

uspořádání v Izraeli/Palestině, při splnění určitých podmínek, i vznik palestinského státu. 

V závěru pak představil dva zásadní kroky pro další pokračování mírového procesu, a to 

ukončení izraelských stavebních prací i dalších aktivit ovlivňujících jednání o konečném 

statusu a zlepšení spolupráce Palestinců s Izraelem v oblasti bezpečnosti. Rovněž mělo 

dojít k nastavení takových podmínek, za nichž by jednání mezi hlavními aktéry 

představovala jedinou cestu k vyřešení konfliktu.166 Projev pak zakončil těmito větami: 

„Britská Labouristická strana byla u moci v době, kdy se zrodil Stát Izrael. Bylo by pro 

ni proto příznačné, kdyby aby byla u moci, když Palestinci dosáhnou svého 

sebeurčení.“167 

Premiér Tony Blair a ministr zahraničí Robin Cook se k mírovému procesu poprvé 

společně vyjádřili v listopadu 1997. Stalo se tak, když v Londýně hostili jednání mezi 

                                                 

165 Např.: Foreign and Commonwealth Office. „FCO Statement. Israeli settlement plans in Ras al-Amoud“, 

28. 7. 1997, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Foreign and 

Commonwealth Office. „Middle East Peace Process: Statement on the Threatened Closure of Orient 

House“, 23. 4. 1999, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Nelson, “The First 

New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 128, 131. 
166 Viz: Derek Fatchett. „Middle East Peace Process“, 8. 7. 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Hollis, “Britain and the Middle East”, 71-72; Greene, “Blair, 

Labour and Palestine”, 59. 
167 Derek Fatchett. „Middle East Peace Process“. 
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Madeleine Albrightovou, stojící v čele Ministerstva zahraničí USA (United States 

Secretary of State) a tedy jednou z nejvyšších představitelek americké administrativy, a 

Benjaminem Netanyahuem. Toto setkání nepřineslo zásadní výsledky. Předseda britské 

vlády však podle Rosemary Hollis zdůraznil potřebu naplňovat závazky vyplývající 

z dohody Oslo II a vyjádřil obavy Spojeného království z dosud nepříliš výrazného 

pokroku v tomto směru. Na rozdíl od premiéra pak Cook kladl důraz i na zastavení další 

výstavby ve sporných oblastech.168 Následující měsíc Tony Blair na toto téma promluvil 

před labouristickými poslanci sdruženými ve skupině Labour Friends of Israel 

(Labourističtí přátelé Izraele). Jak uvádí Ian Nelson, hovořil mimo jiné o bezpečnosti 

Izraele a boji proti terorismu i budování nových staveb na území spravovaném do roku 

1967 Jordánskem.169 Důležitá však pro něj byla i otázka ekonomického rozvoje, který 

neměl představovat pouhý doplněk politických jednání o míru, ale nutnou podmínku pro 

jejich uskutečnění nebo dokonce možnou alternativu k diplomatickému řešení. 

V neposlední řadě pak také uvedl, že blízkovýchodní mírový proces bude jedním 

z důležitých témat pro britské předsednictví Evropské unii, které mělo začít již za několik 

týdnů.170 

Podobně jako Fatchett a Blair i Robin Cook s předstihem oznamoval, že Spojené 

království během svého půlročního vedení Evropské rady bude usilovat o pokrok 

v mírovém procesu.171 V dokumentu z ledna 1998 představujícím cíle britského 

předsednictví byl pokrok blízkovýchodního mírového procesu uveden mezi ostatními 

prioritami ve vztazích EU ke zbytku světa (za posílením Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky, vztahy s Asií, mandátem pro novou Dohodu z Lomé a řešením 

situace v Bosně), avšak bez jakýchkoli podrobností.172 

                                                 

168 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 72-73; Nelson, “The First New Labour Government's Foreign 

Policy-Making”, 126. 
169 V souvislosti s bojem proti terorismu Tony Blair přislíbil, že Spojené království bude „stát bok po boku“ 

s tímto regionem. Podle citace uvedené v práci Iana Nelsona přitom použil slova: „shoulder to shoulder 

with the region“. Obdobný výraz přitom použil i v závěru svého projevu vyjadřujícího podporu USA po 

útocích z 11. září 2001: "We therefore here in Britain stand shoulder to shoulder with our American 

friends…“ 

Viz: Tony Blair, „Blair’s statement in full“ (11 September 2001 statement), 11. 9. 2001, BBC, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/1538551.stm; Nelson, “The First New Labour Government's 

Foreign Policy-Making”, 126. 
170 Nelson, “The First New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 126-127. 
171 Hollis, “Britain and the Middle East”, 41. 
172 Foreign and Commonwealth Office. „Britain’s presidency of the European Union“, January 1998, The 

National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
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V březnu téhož roku ale Cook na recepci Anglo-Arab Association přednesl projev 

obsahující i další detaily. Vymezil přitom tři hlavní způsoby, jakými mohla Evropa 

přispět k oživení mírového procesu. Tím prvním bylo překonání překážek v té době 

blokujících jednání, a to pomocí šesti kroků. Mezi ně patřily: dodržování stávajících 

dohod, přesun izraelských jednotek, spolupráce Palestinců na zajištění bezpečnosti, 

zastavení výstavby na sporném území, otevření letiště a průmyslové oblasti Gazy i jižní 

přístupové cesty, a na závěr pak obnovení dialogu o konečném statusu. Druhý způsob 

představovalo poskytnutí praktické pomoci, tedy navázání na dosavadní snahy o podporu 

ekonomického rozvoje Pásma Gazy a Západního břehu. Jako třetí a poslední pak Cook 

uvedl zapojení do diplomatických jednání, včetně cest ministra zahraničí i předsedy vlády 

do regionu, a posílení role Evropské unie v mírovém procesu.173 O několik dní později na 

neformálním setkání v Edinburghu vyjádřili podporu těmto plánům i další ministři 

zahraničí ze zemí EU.174 

Shodou okolností se právě na začátku roku 1998 také otevřelo více prostoru pro 

zapojení Spojeného království či Evropské unie do mírového procesu. V lednu totiž 

propukl skandál týkající se vztahu Billa Clintona se stážistkou Monikou Lewinskou. 

Prezident Spojených států amerických se tedy se svými lidmi musel věnovat souvisejícím 

problémům na domácí politické scéně a nemohl se zabývat situací na Blízkém východě 

tak jako doposud.175 Poslední summit Evropské rady za britského předsednictví v roce 

1998 však navzdory menší aktivitě USA a vlastním deklarovaným cílům vyjádřil obavy 

ohledně stávajícího pokroku mírového procesu a vyzýval k pokračování rozhovorů.176 

Značný dopad na vztahy s Izraelem a možná i na přístup Blairovy vlády 

k mírovému procesu měla návštěva Robina Cooka v Izraeli/Palestině. Britský ministr 

zahraničí se do oblasti vydal v březnu 1998, tedy ještě za předsednictví Spojeného 

království v Evropské radě. Cílem této návštěvy, jak tvrdí Ian Nelson, bylo vyjádřit 

nesouhlas vlád zemí EU s pokračující výstavbou na sporném území a ukázat zájem 

Evropy o zaujetí významnější role v mírovém procesu. Nelson však dodává, že ještě než 

Cook opustil Londýn, Izrael deklaroval odhodlání „…vyloučit Evropany 

                                                 

173 Viz: Robin Cook. „The Arab-British Partnership“, 5. 3. 1998, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Hollis, “Britain and the Middle East”, 73-75; Nelson, “The First 

New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 128-129. 
174 Nelson, “The First New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 129. 
175 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 60. 
176 Viz: „Cardiff Summit conclusions“, 1998, European Council, https://www.consilium.europa.eu; Hollis, 

“Britain and the Middle East”, 75. 
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z blízkovýchodního mírového procesu, pokud se cesta uskuteční“.177 K hlavním 

problémům však došlo až během Cookovy návštěvy, a to kvůli oblastem, která navštívil 

i změnám původního harmonogramu. Konečný výběr míst kam, ministr zavítal, se zdál 

Izraeli nevyvážený ve prospěch Palestinců. V Har Choma (Džebel Abu Ghneim) se Cook 

dokonce setkal s odporem protestujících. V reakci na tyto události izraelský premiér 

Benjamin Netanjahu zrušil plánovanou společnou večeři a premiérovi Spojeného 

království podal formální stížnost na člena jeho kabinetu. Rosemary Hollis dodává, že po 

Cookově návratu do Londýna tamní Board of Deputies of British Jews (Rada zástupců 

britských Židů) odvolala jeho pozvání na akci, kde měl vystoupit s projevem.178 Sám 

ministr však podle ní měl být přesvědčený, že celá situace byla dopředu připravena nebo 

alespoň využita Netanjahuem, který se touto cestou snažil řešit neklid uvnitř vlastní 

politické strany i vládní koalice.179 

Nedlouho poté, v dubnu 1998, se vydal na plánovanou cestu do Izraele/Palestiny 

i Tony Blair. Tentokrát již nedošlo k dalším incidentům a jedním z hlavních témat 

návštěvy bylo zlepšení vztahů mezi Izraelem a Spojeným královstvím. Ještě před 

příjezdem na Blízký východ ale premiér potvrdil, že Británie i EU se nadále staví proti 

pokračování výstavby na sporných územích. Z tohoto důvodu také odmítl schůzku se 

starostou Jeruzaléma Ehudem Olmertem (pozdějším premiérem Izraele z let 2006-

2009).180 Blairovi se však podařilo přimět Benjamina Netanjahua i Jásira Arafata k účasti 

na jednání o míru, které bylo připravováno na květen téhož roku v Londýně. Přestože 

předseda Palestinské autonomie i premiér Izraele pak skutečně do Londýna dorazili, nelze 

hovořit o britském úspěchu, ačkoli podle Tobyho Greena Ministerstvo zahraničí událost 

takto prezentovalo.181 Ve skutečnosti se totiž nejednalo o konferenci, ale „jen“ o 

rozhovory bez přímého kontaktu mezi oběma stranami. Hlavně ale Spojené království 

pouze hostilo celé setkání, které však vedla Madeleine Albrightová. Jednání navíc ani 

nepřinesla jasný výsledek. Rosemary Hollis si také všímá, že navzdory britskému 

předsednictví v Evropské radě vše proběhlo bez účasti Evropské unie.182 

                                                 

177 Nelson, “The First New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 128. 
178 Hollis, “Britain and the Middle East”, 74. 
179 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 73-74; Nelson, “The First New Labour Government's Foreign 

Policy-Making”, 129-130; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 60. 
180 Nelson, “The First New Labour Government's Foreign Policy-Making”, 131. 
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Zlepšení vztahů s Izraelem po Cookově návštěvě bylo cílem nejen Blairovy cesty, 

ale i jedním z úkolů Lorda Levyho. Michael Levy, později Lord Levy, se stal zvláštním 

pověřencem Tonyho Blaira na Blízkém východě. Alespoň zpočátku působil neoficiálně, 

bez publicity, a přetrvávaly nejasnosti ohledně jeho role. Kvůli Levyho židovství a 

spojení se sionismem ale mělo Ministerstvo zahraničí výhrady vůči jeho aktivitám v 

oblasti, kde přetrvával konflikt mezi Araby a Židy, zatímco se Londýn snažil vystupovat 

nestranně a usiloval o uzavření míru. Díky svému přehledu a kontaktům však Blairovi 

poskytoval takřka přímý kanál pro komunikaci s politickými představiteli z tohoto 

regionu. Jeho působení je přitom nejčastěji spojováno s tzv. kyvadlovou diplomacií a 

řešením konkrétních problémů. Nepodílel se ale na vytváření plánů britské zahraniční 

politiky k Izraeli/Palestině. Přestože jako pověřenec premiéra působil již v minulosti, a 

například s Benjaminem Netanjahuem se v souvislosti s izraelsko-britskými vztahy sešel 

ještě dříve, než na Blízký východ dorazil Tony Blair, představovalo vrchol jeho působení 

období vlády Ehuda Baraka. Barak stál v čele izraelské Strany práce, která byla britským 

labouristům politicky blíže než Likud Benjamina Netanjahua či Ariela Šarona, a navíc 

Levy s některými představiteli této strany navázal i osobní kontakty. V červenci 1999 se 

Barak postavil do čela izraelské vlády a již následující měsíc byla Levyho pozice 

formalizována a dostala označení Prime Minister’s Personal Envoy to the Middle East 

(Zvláštní pověřenec předsedy vlády pro Blízký východ). Postupně si také na jeho 

působení navykli i představitelé Ministerstva zahraničí včetně Robina Cooka a začali 

využívat možností, které Levyho přítomnost nabízela.183 

Britská vláda i nadále podporovala pokračování mírového procesu a snažila se 

pomoci s překonáním nových problémů. Jeden z nich představoval blížící se konec 

mezidobí stanoveného na základě Mírového dohody z Oslo a pozdější Káhirské dohody 

na květen 1999 a hrozící vyhlášení nezávislosti Palestiny. Jak již bylo řečeno, Evropská 

unie (zahrnující i Spojené království) proto v Berlínské deklaraci vyjádřila možnou 

podporu vytvoření palestinského státu v budoucnu, aby odradila Jásira Arafata od 

jednostranného kroku bez předchozí dohody s Izraelem o konečném statusu. Jak EU tak 

i přímo Londýn napomáhaly krom pokračování izraelsko-palestinského mírového 

procesu i snahám o uzavření míru mezi Izraelem na jedné straně a Sýrií s Libanonem na 

                                                 

183 Hollis, “Britain and the Middle East”, 60, 79-80; Vickers, The Labour Party”, 196; Greene, “Blair, 
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straně druhé.184 V obou případech však v roce 2000 nastaly závažné problémy, přičemž 

v souvislosti se situací v Izraeli/Palestině jím byl počátek druhé intifády. I po jednání 

v Camp Davidu Tony Blair, Robin Cook, Peter Hain (který funkci Minister of State for 

Foreign & Commonwealth Affairs zastával po Dereku Fatchettovi, jenž zemřel v květnu 

1999, a krátkém působení Geoffreye Hoona) či Lord Levy pokračovali v jednáních s 

Izraelem a Palestinci o aktuálních možnostech pro nalezení mírového řešení konfliktu.185 

Po událostech z konce září 2000 se však hlavní prioritou stalo ukončení násilností 

v Izraeli/Palestině a obnovení dialogu mezi hlavními aktéry. Blair přitom zdůrazňoval, že 

zajištění bezpečnosti v oblasti je odpovědností obou stran, zatímco Cook dával situaci do 

souvislosti i s nedostatečnou rozvinutostí Pásma Gazy a Západního břehu, na níž by se 

podle něj měl Izrael více zaměřit.186 

Závěr druhého prezidentského období Billa Clintona se s ohledem na mírový 

proces nesl v duchu neúspěšných snah o nalezení shody ještě před vypršením jeho 

mandátu. Přestože se podařilo v říjnu na summitu v Šarm Al-Šejchu uzavřít příměří 

(posléze porušené) a uspořádat jednání v Camp Davidu a v Tabě, mírová dohoda mezi 

Izraelci a Palestinci nevznikla. Nástupcem Clintona se stal George W. Bush, který v této 

době nejevil o mírový proces přílišný zájem. O necelé dva měsíce později, v březnu 2001, 

nahradil Ehuda Baraka v čele izraelské vlády Ariel Šaron prosazující tvrdý přístup 

k Palestincům. Za těchto podmínek se Spojené království i Evropská unie snažily ukončit 

boje a obnovit jednání, ale neúspěšně.187 Pozornost nejen Londýna přitom směřovala také 

k opětovnému zapojení Spojených států amerických do mírového procesu.188 Po několika 

měsících se USA skutečně opět začaly Izraelem/Palestinou aktivně zabývat. Na přelomu 

dubna a května 2001 pak došlo ke zveřejnění tzv. Mitchellovy zprávy (Mitchell Report, 

oficiální název Sharm El-Sheikh Fact-Finding Committee Report) obsahující doporučení 

k opětovnému naplňování dohod uzavřených v Šarm Al-Šejchu v letech 1999 a 2000. 

Nejprve mělo dojít k ukončení násilí, poté k obnovení vzájemné důvěry a ve třetí fázi 

k pokračování dialogu o konečném statusu. Vzájemnou důvěru, jíž je věnována nejdelší 

                                                 

184 Hollis, “Britain and the Middle East”, 80-81. 
185 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 82-83; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 69-70. 
186 Viz: Robin Cook speaking in the House of Commons, 7. 11. 2000, Hansard Volume No. 356 Part, No. 

154, Column 148, Hansard, http://www.publications.parliament.uk; Tony Blair speaking in the House of 
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http://www.publications.parliament.uk; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 70-71. 
187 Viz: Hollis, “Britain and the Middle East”, 84; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 73. 
188 Hollis, “Britain and the Middle East”, 135. 
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část dokumentu, měly mimo jiné posílit: boj Palestinské autonomie proti terorismu, přijetí 

opatření izraelskou armádou k minimalizaci počtu obětí při potírání demonstrací, 

zastavení jakékoli izraelské výstavby ve sporných oblastech, spolupráce izraelských a 

palestinských bezpečnostních složek, umožnění Palestincům navrátit se do jejich 

zaměstnání v Izraeli, aj.189 Britská vláda od té doby opakovaně vyzývala představitele 

obou stran, aby následovali doporučení z Mitchellovy zprávy.190 

 

4.3 Porovnání politiky s očekáváními 

 

Přestože zahraniční politika v roce 1997 nepředstavovala hlavní téma zájmu pro 

New Labour, dokumenty vydané před volbami a projevy pronesené po převzetí vlády 

umožnily vznik alespoň obecných očekávání v tomto směru. Jedním z nich, souvisejícím 

i s britským přístupem k izraelsko-palestinskému mírovému procesu, byl předpoklad, že 

se změnou vlády se Londýn začne častěji a aktivněji angažovat v řešení problémů i 

v jiných částech světa. Mohlo přitom jít o hledání diplomatických východisek či nasazení 

ozbrojených sil, a to ať už na základě vlastní iniciativy, podílením se na formování postoje 

mezinárodních organizací nebo také zužitkováním možností vyplývajících z vlastní 

spolupráce s Evropskou unií a se Spojenými státy americkými. 

Například FCO Mission Statement představený v květnu 1997 označil za jeden ze 

strategických cílů Spojeného království využití jeho pozice v OSN ke zvýšení efektivity 

aktivit usilujících o udržení míru a vymýcení chudoby ve světě.191 V projevu, kterým 

Robin Cook představil FCO Mission Statement, ve vztahu k poslednímu ze čtyř hlavních 

cílů zahraniční politiky hovořil také o britském příspěvku k udržování míru ve světě a 

šíření demokracie. Již dříve přitom zmínil vysokou provázanost mezi různými zeměmi a 

vyplývající vzájemnou závislost, jež určovala i podobu moderního světa a soudobé 

politiky.192 V listopadu téhož roku Tony Blair na tradičním Lord’s Mayor Banquet 

označil za hlavní cíl zahraniční politiky svého kabinetu posílení postavení a vlivu Británie 

                                                 

189 „Sharm El-Sheikh Fact-Finding Committee Report. ‚Mitchell Report‘“, 30. 4. 2001, European Exteranl 
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na mezinárodní úrovni. Jedním z kroků k jeho dosažení mělo být také větší zapojení do 

mezinárodního dění, a to i s využitím stávajících partnerství a aliancí. Mezi pět principů 

moderní britské zahraniční politiky přitom zařadil využití moci a vlivu Spojeného 

království na podporu vlastních hodnot a vyplývajících cílů.193 Nejen Chicagský projev 

z dubna 1999 ale už i předvolební manifest z roku 1997 zmiňovaly možnost využití 

vojenských jednotek při dosahování některých z těchto cílů.194 Jak ukázal závěr předchozí 

kapitoly, tak navzdory různým výhradám odborníků k působení Londýna na mezinárodní 

scéně bylo patrné, že Spojené království v řadě případů naplňovalo očekávání založená 

na výše uvedených tvrzeních představitelů New Labour a mimo jiné se také aktivně 

zapojovalo do řešení problémů v jiných částech světa. 

Tyto i další obdobné zmínky se pochopitelně odrážely také v některých 

základních rysech britské zahraniční politiky pozorovaných odborníky. Ze čtyř závazků, 

o nichž hovoří Paul Williams, se jedná zejména o podporu multilateralismu a 

moralismu.195 V pojetí Rhiannon Vickersové pak jde hlavně o druhý a třetí z celkem šesti 

představených aspektů. Konkrétně tedy o snahu státu prosazovat nejen vlastní zájmy, ale 

pracovat také ve prospěch ostatních i celého mezinárodního systému, přičemž by 

zahraniční politika měla „reflektovat demokratické hodnoty a morální normy“.196 Je na 

místě připomenout, že Vickersová, Williams a další autoři zabývající se definicí rysů 

zahraniční politiky za vlády Tonyho Blaira nevycházeli jen z oficiálních dokumentů nebo 

projevů členů vlády, ale reflektovali také její uskutečněné kroky. Samotné zařazení 

moralismu, snahy pomáhat jiným částem světa, atd. mezi základní principy působení 

Spojeného království na mezinárodní scéně pak můžeme považovat za doklad toho, že 

Británie alespoň podle nich ve většině případů naplňovala související očekávání. 

Úplně to však neplatí pro přístup k izraelsko-palestinskému konfliktu. Jak je 

patrné z předcházející části této kapitoly, Robin Cook, Tony Blair, Derek Fatchett a po 

něm Peter Hain i další představitelé vlády cestovali do Izraele/Palestiny a ve svých 

projevech se vyjadřovali k tamní situaci. Primárně však vyzývali k respektování rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN a dodržování již uzavřených dohod navazujících na Deklaraci 

mírových principů přechodné samosprávy (Mírová dohoda z Oslo). S ohledem na 
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budoucnost celého procesu či nalezení mírového řešení sporů mezi Izraelem a Palestinci 

Londýn podporoval aktivity dalších zemí, zejména USA, a snažil se přimět představitele 

obou hlavních stran ke spolupráci. Nebyla zde však patrná vlastní iniciativa směřující 

k dokončení mírového procesu. Britové nevedli konferenci nebo summit s účastí hlavních 

aktérů, a to ani v případě, kdy se setkání konalo v Anglii - jak se stalo například na 

počátku května 1998. Spojené království také nepřineslo do debaty nové návrhy nebo 

podněty vedoucí k ukončení konfliktu. Jistou výjimku představovala období, kdy se 

Spojené státy zabývaly jinými tématy, konkrétně od ledna 1998 v souvislosti 

s Clintonovou aférou a po nástupu George Bushe do úřadu prezidenta. I v těchto 

případech však Blairova vláda věnovala hlavní pozornost Washingtonu a snahám o jeho 

opětovné zapojení do jednání. John Calabrese v tomto kontextu hovoří o vědomém 

omezení vlastní role Spojeným královstvím, resp. jeho patrnou zdrženlivost.197 

Ian Nelson se pak detailněji zaměřil na Blairovu doktrínu ve vztahu 

k Izraeli/Palestině. Postupně prošel jednotlivé podmínky pro intervenci, které Tony Blair 

ve svém Chicagském projevu představil. Došel přitom k závěru, že tehdejší situace 

splňovala většinu z nich, pokud ne všechny.  Konflikt mezi Araby a Izraelci označil za 

potenciální hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, přičemž s ohledem na délku 

konfliktu by bylo možné říci, že došlo k vyčerpání veškerých diplomatických možností. 

S ohledem na širší kontext a „význam regionu pro Británii“ pak měla být splněna i 

podmínka přítomnosti národního zájmu.198 Mírový proces v té době přitom nepostupoval 

příliš rychle a blížil se konec mezidobí vyplývajícího z Mírové dohody z Oslo a Káhirské 

dohody, během něhož měly být dokončeny rozhovory o konečném statusu. Podle Nelsona 

však premiér jednoduše neměl zájem vlastní doktrínu na situaci v Izraeli/Palestině 

aplikovat. Všiml si přitom, že navzdory aktuálnosti tamních problémů Blair izraelsko-

palestinský konflikt nebo mírový proces v projevu ani jednou nezmínil.199 

Ve skutečnosti však řešení izraelsko-palestinského mírového procesu přímo 

nezmiňuje žádný z hlavních dokumentů definujících britskou zahraniční politiku mezi 

lety 1997 a 2001. Jedinou výjimku představuje projev Tonyho Blaira na Lord Mayor’s 

Banquet z roku 2000, kde premiér uvedl blízkovýchodní mírový proces jako ukázku 

složitosti některých soudobých problémů. Ani zde se však nehovořilo o plánech nebo 
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alespoň postoji Spojeného království k dané problematice.200 Nešlo však o obecný rys 

vlastní rétorice New Labour, neboť za příklady v těchto textech byly dávány mj. přístupy 

k situacím v Kosovu, Iráku či Sierra Leone. A naopak, materiály, které se detailněji 

zabývaly izraelsko-palestinským mírovým procesem nebo souvisejícími tématy, 

zpravidla neměly přesah do širší britské zahraniční politiky. 

Pokud se však zaměříme právě na dokumenty týkající se Izraele/Palestiny a v nich 

představené cíle, zjistíme, že reálná politika Londýna jim do značné míry odpovídala. Již 

dříve byly zmíněny projevy Dereka Fatchetta z července 1997 a Robina Cooka z března 

1998, v nichž tito vrcholní představitelé Ministerstva zahraničí zdůrazňovali potřebu 

uvést do praxe dřívější rezoluce Rady bezpečnosti OSN a dodržovat dohody uzavřené 

v rámci mírového procesu z Oslo – včetně většího zapojení Palestinců do bezpečnostní 

spolupráce a ukončení izraelské výstavby na sporných územích. Oba také hovořili o 

podpoře mírového procesu Evropskou unií, a to jak v souvislosti s poskytováním finanční 

pomoci, tak s diplomatickými kroky vedoucími k překonání aktuálních překážek 

znemožňujících pokračování mírového procesu.201 

Nejde však jen o tyto dva texty, ale i o řadu dalších vyjádření přímo zmiňující 

situaci v Izraeli/Palestině. Například Geoffrey Hoon v roce 1999 vyzýval k implementaci 

Memoranda z Wye River a uskutečnění dalších rozhovorů. Zdůrazňoval přitom také roli 

Spojených států v mírovém procesu.202 Již po začátku druhé intifády Hoonův nástupce 

Peter Hain označil za hlavní cíl Spojeného království ve vztahu k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu ukončení násilí a návrat obou stran k jednacímu stolu. Zmínil přitom 

i britskou součinnost s USA a práci vykonanou v EU a OSN, která vedla zejména ke 

vzniku rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1322, prohlášení ze summit Evropské rady v 

Lucemburku z 9. října a k deklaraci hlavních představitelů zemí EU ze 13. října 2000 v 

Biarritzu.203 Všechny tyto dokumenty přitom odpovídaly cíli představenému ve 

zmíněném Hainově projevu.204 V reakci na sebevražedný útok v Tel Avivu z června 2001 
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pak Robin Cook mj. vyzval k ukončení násilí a přijetí doporučení z Mitchellovy 

zprávy.205 Jak se tedy zdá, cíle Spojeného království přímo související s izraelsko-

palestinským mírovým procesem byly znatelně méně ambiciózní než deklarované cíle 

širší britské zahraniční politiky. Lze také souhlasit se zmíněným tvrzením Johna 

Calabrese, podle něhož tato zdrženlivost zřejmě byla záměrná.206 

Tento americký akademik v létě 2001 označil za hlavní příčinu uvedeného 

britského postoje nedostatek času. Londýn se tehdy podle něj musel věnovat jiným a 

závažnějším tématům, kvůli kterým mu nezbýval dostatek prostoru a energie na 

izraelsko-palestinský mírový proces.207 Mezi důležitá zahraničněpolitická témata té doby 

patřily např. konflikty a jednání o míru v Severním Irsku, Sierra Leone či v zemích bývalé 

Jugoslávie, ale také připravované rozšíření Evropské unie a její další změny. Přesto 

můžeme s tvrzením Johna Calabrese polemizovat. Množství návštěv v regionu 

představiteli britské vlády a jednání s hlavními aktéry obou stran totiž naznačují opak. 

Prokazovaná schopnost reagovat na změny v různých částech světa, a to nejen 

diplomaticky ale také vojensky, pak ukazuje, že navzdory veškerým vlastním aktivitám 

mělo Spojené království dostatek kapacit pro řešení i výjimečných událostí. Lze se proto 

domnívat, že vláda byla schopna vyčlenit i odpovídající množství zdrojů na hledání 

mírového řešení izraelsko-palestinského mírového procesu. Z výroční zprávy 

Ministerstva zahraničí z roku 2001 je pak patné, že od počátku Blairovy vlády narůstal 

objem prostředků určený na prevenci či řešení konfliktů a související aktivity, a to o 

několik desítek procent ročně. Očekávané výdaje na tuto oblast tak byly v období 2000-

2001 takřka trojnásobné ve srovnání s lety 1997-1998.208 

O významu mírového procesu pro Spojené království pak svědčí vyjádření jeho 

čelních představitelů. Pokud jde o projevy politiků, tak by bylo možné očekávat, že jimi 

rozebíraná témata budou rovněž označena za důležitá pro vlastní zemi, vládu nebo 

politickou stranu. Podobné zmínky proto nelze považovat za jednoznačné důkazy o 

významu dané problematiky pro Blairovu vládu. Spojení vlastního předsednictví 

v Evropské radě s posunem v mírovém procesu, jak učinili Fatchett, Blair a Cook, už je 

                                                 

State and Government of the European Union on the situation in the Middle East“, 13. 10. 2000, European 

Commission Press Release Database, http://europa.eu. 
205 Cook. „Tel Aviv suicide bombing. Statement by the Foreign Secretary“ 
206 Calabrese, “The United States”, 80. 
207 Ibid. 
208 Foreign and Commonwealth Office. „The Government’s Expenditure Plans 2001-02 to 2003-04 and 

Main Estimates 2001-02“, 126-136. 
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však možné přikládat větší vážnost.209 Geoffrey Hoon rovněž v roce 1999 uvedl, že 250 

lidí se zabývá výhradně podporou obchodu mezi Británií a Blízkým východem.210 O 

necelý rok později pak Peter Hain dodal, že blízkovýchodní mírový proces (zahrnující 

jak vztahy Izraele se Sýrií a Libanonem, tak s Palestinci) je klíčový pro budoucnost tohoto 

regionu, který je úzce spojen i s Británií a Evropskou unií.211 Pokračování procesu pak 

označil za prioritu nejen pro země Perského zálivu, ale i pro další státy.212 Internetové 

stránky Ministerstva zahraničí také dlouhodobě uváděly mírový proces jako jedno 

z klíčových témat pro britskou zahraniční politiku.213 

Je tedy patrné, že situace v Izraeli/Palestině nebyla Spojeným královstvím 

přehlížena, a to ani kvůli přílišnému vytížení jinými soudobými událostmi. Rozdíly mezi 

předpoklady o britské zahraniční politice (resp. závazky New Labour), vycházející např. 

z Cookova FCO Mission Statement a souvisejícího projevu nebo z proslovů premiéra na 

Lord Mayor‘s Banquet či v Chicagu, a přístupem k izraelsko-palestinskému mírovému 

procesu tak mají jiné důvody. Jelikož se tyto odlišnosti ukazovaly už ve vyjádřeních 

čelních politiků a nikoli až na konkrétních krocích k mírovému procesu, lze tvrdit, že se 

nejednalo spin často spojovaný s politikou Blairovy vlády. Je proto třeba se blíže zaměřit 

na některé motivy zohledněné v daných projevech nebo vydaných dokumentech. Těmi 

jsou zájmy Spojeného království související s přístupem k Izraeli/Palestině. Protože jde 

o nesrovnalosti mezi přístupem k mírovému procesu a vyjádřené závazky vůči britské 

veřejnosti a voličům, můžeme za hlavní příčiny označit jiné zahraničněpolitické zájmy 

Londýna.  

                                                 

209 Viz: Fatchett. „Middle East Peace Process“; Cook. „The Arab-British Partnership“. 
210 Geoffrey Hoon. „Trade between the Middle East and Europe“, 30. 6. 1999, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
211 Peter Hain. „The Middle East: A crucial time for the region“, 9. 3. 2000, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Peter Hain. „Britain’s policy in the Middle East“, 17. 7. 2000, 

The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
212 Geoffrey Hoon. „Defence diplomacy and Britain’s relations in the Gulf“, 17. 5. 2000, The National 

Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
213 Viz: Foreign and Commonwealth Office. „Key Foreign Policy Themes“, 1998, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Foreign and Commonwealth Office. „Key Foreign Policy 

Issues“, 2001, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
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5 Související zájmy Spojeného království 

 

Poslední kapitola této práce navazuje na závěry z konce předchozí části. Ta 

nalezla rozdíly mezi britským přístupem k izraelsko-palestinskému mírovému procesu a 

obecnými předpoklady o zahraniční politice Spojeného království, které by měly být 

platné i pro postoj k Izraeli/Palestině. Za důvod těchto nesrovnalostí pak označila zájmy 

Londýna spojené s dalšími zeměmi, jež ovlivnily jeho přístup k mírovému procesu. 

V kontextu této práce vycházející z myšlenek teorie dvouúrovňové hry jsou podobné 

zájmy považovány za „úroveň 3“, kterou vláda při svém rozhodování rovněž 

zohledňovala.  Právě ji a možné zájmy Blairovy vlády související s jinými státy 

představují jednotlivé části této kapitoly. První z nich však nejprve vysvětluje, proč nelze 

zmíněné rozdíly vysvětlit omezeními vyplývajícími ze členství Spojeného království 

v Evropské unii nebo jeho působením v rámci aktivit EU. Poté je pozornost věnována 

zvláštnímu vztahu se Spojenými státy americkými a spolupráci, zejména však obchodní 

výměně, s Izraelem i arabskými zeměmi. Analýza těchto zájmů pak objasňuje nejen 

nesrovnalosti popsané v předchozí kapitole, ale také přístup Londýna k izraelsko-

palestinskému mírovému procesu mezi lety 1997 a 2001. 

 

5.1 Spolupráce s EU a USA 

 

Po celé období mezi lety 1997 a 2001 Spojené království na přístupu k izraelsko-

palestinskému mírovému procesu spolupracovalo s Evropskou unií a Spojenými státy 

americkými. Jonathan Rynhold a Jonathan Spyer ale ve společné studii označili právě 

rozpory mezi EU a USA za hlavní příčinu nejednoznačnosti britské politiky k Blízkému 

východu. Přestože se jejich cíle podle zmíněných autorů v zásadě shodovaly, odlišnosti 

byly patrné v upřednostňovaném způsobu jejich dosažení. Zatímco Evropané se měli 

zaměřovat na diplomatická jednání a poskytování hospodářské pomoci, Američané podle 

Rynholda a Spyera usilovali o zajištění bezpečnosti v regionu, a to i za cenu použití síly. 

Tyto rozdíly se přitom měly promítnout i do přístupu k Izraeli/Palestině a vytvářet napětí 

v britské zahraniční politice, neboť Londýn byl nucen si vybrat vždy jen jednu z těchto 

možností.214 

                                                 

214 Rynhold and Spyer, „British Policy“, 283-285. 
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Ve skutečnosti se však zdá, že alespoň s ohledem na situaci v Izraeli/Palestině 

není tvrzení o problémech Londýna kvůli odlišnosti nebo dokonce protichůdnosti 

přístupů EU a USA zcela na místě. Nejprve je třeba připomenout, že Spojené království 

bylo členskou zemí Evropské unie a aktivně se podílelo i na formování její zahraniční 

politiky. Postoj EU tedy nelze chápat jako vnější prvek nepřímo ovlivňující britskou 

zahraniční politiku. Druhý a důležitější argument vychází z reálné podoby přístupů EU a 

USA. Přestože Evropská unie skutečně kladla důraz na poskytování hospodářské pomoci 

a diplomatická jednání, nelze tvrdit, že by se tím dostávala do sporu se Spojenými státy. 

Jak je totiž patrné z předchozích kapitol, Washington byl jedním z klíčových aktérů 

celého izraelsko-palestinského mírového procesu a dlouhodobě se přímo zapojoval do 

hledání politického řešení konfliktu. Jak jasně uvádí i dokumenty Evropské unie, její 

aktivity související s Izraelem/Palestinou měly podporovat snahy USA a mírový proces 

navazující na Madridskou konferenci a Dohody z Oslo. Už Barcelonská deklarace stojící 

na počátku Barcelonského procesu přitom za základ pro hledání mírového řešení 

konfliktu označila krom rezolucí Rady bezpečnosti OSN i principy spojené s konferencí 

v Madridu z roku 1991.215 Také Berlínská deklarace, zmiňující mj. možnost vytvoření 

nezávislého palestinského státu, přitom vznikla po předchozí domluvě Evropské unie se 

Spojenými státy.216 Přesto je pravdou, že mezi EU a USA nepanovala úplná shoda na 

všech souvisejících tématech. Brusel a Washington zaujímaly různá stanoviska například 

k trvající izraelské správě Pásma Gazy a Západního břehu. 

Zapojení Spojeného království do činnosti EU a zejména do Barcelonského 

procesu by ale mohlo vysvětlovat menší vlastní aktivitu. Spolupráce na společném 

přístupu s dalšími zeměmi by totiž představovala příležitost pro prosazování vlastního 

pohledu na konflikt a postupu k jeho ukončení. Vystupování jménem většího množství 

zemí by navíc dodalo váhu navrhovaným krokům. Druhým možným důvodem vlastní 

zdrženlivosti je snaha nezasahovat do působení zvláštního představitele EU pro Blízký 

východ. Tato pozice byla vytvořena již roku 1996 a až do roku 2003 ji zastával španělský 

diplomat Miguel Ángel Moratinos (mezi lety 2004 a 2010 pak působil jako španělský 

ministr zahraničí). Jak ale tvrdí Toby Greene či Jonathan Rynhold a Jonathan Spyer, při 

svém nástupu do vlády se New Labour nemusela potýkat s omezeními pro vlastní přístup 

k izraelsko-palestinskému mírovému procesu, jež by vycházely ze závazků v rámci EU 

                                                 

215 „Barcelona Declaration“, 28. 11. 1995, Union for the Mediterranean, http://ufmsecretariat.org. 
216 Calabrese, “The United States”, 81. 
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nebo z příslibu společného postupu členských států. Zahraniční politiky jednotlivých 

zemí podle nich spíše zabránily vzniku jednotného postoje Evropské unie, jenž by 

obsahoval více než dlouhodobý příslib podpory vyjednávání a poskytování finanční 

pomoci.217 

 

Naopak spolupráce s Washingtonem měla pro Londýn a jeho zájmy zásadní 

význam. První a zřejmý důvod představovala role Spojených států v mírovém procesu. 

Zatímco k Madridské konferenci ještě došlo díky jejich spolupráci s Moskvou, po 

rozpadu Sovětského svazu zůstaly USA jedinou supervelmocí. Současně byly i zemí 

zdaleka nejvýrazněji zapojenou do mírového procesu, přestože nikoli jedinou. Pokud tedy 

Londýn chtěl s někým spolupracovat v souvislosti se situací a konfliktem 

v Izraeli/Palestině, Washington pro něj představoval nejvhodnějšího partnera. Druhým 

důvodem pro společný postup s USA byl zájem na udržení tzv. zvláštního vztahu mezi 

těmito dvěma zeměmi. Zřejmě jako první, alespoň z čelních politiků, toto sousloví použil 

už premiér Winston Churchill. Ve 40. letech jím označil dlouhodobě pociťovanou nejen 

politickou, ale i kulturní a samozřejmě jazykovou spřízněnost obou zemí.218 Za vlády 

Tonyho Blaira si pak byly blízké i politické názory britské a americké vlády, zejména 

během Clintonovy administrativy, přičemž přetrvávaly také dobré osobní vztahy mezi 

premiérem a oběma prezidenty, kteří působili mezi lety 1997-2001. Zvláštní vztah však 

vedl i k vyšším očekáváním spojeným se vzájemnou spoluprací a poskytováním podpory, 

než tomu bylo v případě většiny ostatních zemí.219 

Přínos zvláštního vztahu pro Spojené království lze rozdělit do dvou kategorií, 

přičemž do té první patří vedle dalších oblastí zejména obchod a výměna informací. 

Spojené státy byly hlavním exportním trhem pro britské zboží a Britové či britské 

společnosti patřili mezi největší investory v USA. A naopak, značná část investic do 

Spojeného království přicházela od amerických společností, které měly zájem o působení 

nejen na Britských ostrovech, ale skrze ně i na evropském trhu.220 Případné závažně spory 

                                                 

217 Viz: Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 29-30; Rynhold and Spyer, „British Policy“, 292-293 
218 Viz: Calabrese, “The United States”, 57; Dumbrell, „A Special Relationship“, 4. 
219 Viz: Williams, „British Foreign Policy“, 35-38; Rynhold and Spyer, „British Policy“, 285; Dumbrell, 

„The US–UK Special Relationship“, 63-78; Wilkinson, „Just How Special“, 291-308. 
220 Např.: Foreign and Commonwealth Office. „Transatlantic Relations“, 1997, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Foreign and Commonwealth Office. „Transatlantic Relations“, 

1999, The National Archives, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Keith Vaz. „The EU-US 

relationship – What’s in it for America?“, 29. 2. 2000, The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk. 
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mezi oběma zeměmi tak mohly mít dopad i na ekonomiku Spojeného království.221 Tyto 

země však spolupracovaly i v oblasti výměny informací. Jednalo se přitom o citlivé nebo 

tajné údaje, jejichž sdílení však díky dlouhodobě dobrým vztahům probíhalo často a dle 

ustálených postupů. Vzhledem k nerovnováze mezi zeměmi tohoto zvláštního vztahu by 

to však bylo hlavně Spojené království, které by výrazně utrpělo přerušením výměny 

informací.222 Na druhou stranu, přestože USA úzce spolupracovaly i s dalšími zeměmi, 

Rosemary Hollis podotýká, že v 90. letech byli jen Britové po technologické stránce 

dostatečně vybaveni, aby se mohli plně zapojit do akcí Spojených států.223 

 Druhý hlavní zájem tvořila bezpečnostní spolupráce a snaha ovlivnit politiku 

USA. Washington se mohl ve srovnání s Londýnem ve větší míře aktivně zapojovat do 

dění na mezinárodní úrovni, a to hlavně díky své vojenské i politické síle. Měl více 

kapacity pro nasazení vlastních jednotek v zahraničí nebo poskytnutí podpory svým 

spojencům, což mu dávalo šanci se přímo podílet nebo dokonce určovat vývoj ve zvolené 

oblasti. Současně se díky jeho ekonomické síle ostatní země snažily o udržení a rozvoj 

vzájemných obchodních vztahů. Oba tyto aspekty pak posilovaly postavení Spojených 

států při mezinárodních jednáních, jemuž se pozice Spojeného království nemohla rovnat. 

Britové se snažili s Američany politicky i vojensky spolupracovat, ale také ovlivňovat 

zahraniční politiku USA. Nepřímo tím chtěli prosazovat své zájmy, ať už s cílem 

vlastního zisku nebo například pro zmírnění případných negativních dopadů aktivit 

Washingtonu. Spojeným státům pak takováto spolupráce dávala šanci na zisk širší 

mezinárodní podpory pro vlastní kroky, zejména pro intervence v jiných zemích.224 Podle 

Paula Williamse však vláda Spojeného království přeceňovala svoji schopnost směřovat 

Clintovou i Bushovu zahraniční politiku.225 Je ale na místě podotknout, že již roku 1999 

premiér Tony Blair odmítl, že by se Britové vůbec snažili takto působit.226 

Při bližším pohledu se ale zdá, že specifika zvláštního vztahu samotná zcela 

nevysvětlují přístup New Labour k situaci v Izraeli/Palestině. V souvislosti se Saddámem 

                                                 

221 Hollis, “Britain and the Middle East”, 33; Kettell, “New Labour”, 14. 
222 Williams, „British Foreign Policy“, 37-38; Kettell, “New Labour”, 14. 
223 Hollis, “Britain and the Middle East”, 34-35. 
224 Více o politické a vojenské spolupráci např.: Foreign and Commonwealth Office. „Transatlantic 

Relations“, 1997; Foreign and Commonwealth Office. „Transatlantic Relations“, 1999; Rynhold and Spyer, 

„British Policy“, 285; Williams, „British Foreign Policy“, 29; Calabrese, “The United States”, 62; Pavel 

Hlaváček a kol. Zahraniční politika a strategie Velké Británie ve 20. století (Brno: Václav Klem, 2012), 

131. 
225 Viz: Williams, „British Foreign Policy“, 30 
226 Blair, „Shaping a pivotal role for Britain in the world“. 
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Husajnem a jeho odmítáním spolupracovat při kontrole držení nepovolených zbraní na 

konci 90. let se britská vláda určitou dobu snažila přesvědčit Spojené státy, aby 

nepodnikaly útok na Irák. Naopak s ohledem na situaci v Kosovu Tony Blair vyzýval 

Billa Clintona k souhlasu s nasazením pozemních jednotek nebo alespoň veřejnému 

vyjádření v tomto duchu, které mělo být dostatečnou hrozbou pro Slobodana 

Miloševiće.227 Přestože situace v Izraeli/Palestině prošla mezi lety 1997 a 2001 řadou 

změn, nemáme informace o tom, že by se Londýn snažil výrazně ovlivnit směřování 

mírového procesu skrze působení na USA, ale „pouze“ usiloval o jeho pokračování. 

Můžeme proto předpokládat, že britský přístup zohledňoval zájmy spojené nejen se 

zvláštním vztahem, ale i s dalšími oblastmi. 

 

5.2 Zachování nestrannosti 

 

V červenci 1997 Derek Fatchett představil základní součásti přístupu Blairovy 

vlády k izraelsko-palestinskému mírovému procesu. První z nich označoval jako respekt 

k mezinárodní legálnosti, přičemž konkrétně hovořil o dodržování zásad obsažených v 

dřívějších rezolucích Rady bezpečnosti OSN, včetně práva Izraele na mír a principu 

„území za mír“. Zvláště pak zmínil, že otázka Jeruzaléma by měla být vyřešena až v rámci 

jednání o konečném statusu. Druhou základní součást tvořila podpora výsledků jednání 

z Madridu a z Oslo. Kritizoval proto aktivity obou stran, které byly v rozporu s již 

dosaženými dohodami. Jmenovitě šlo o nespolupráci Palestinců v oblasti bezpečnosti a 

izraelskou výstavbu v Har Choma (Džebel Abú Ghneim). Přestože Fatchett původně 

mluvil jen o dvou „elementech“ britského přístupu, ve svém projevu zmínil i třetí – 

nestrannost. Labouristická strana měla podle něj blízko jak k Izraelcům, tak 

k Palestincům, a usilovala proto o dosažení zájmů obou stran. Zejména šlo o zajištění 

bezpečnosti pro Izrael a spravedlnosti pro Palestince, přičemž odsuzoval veškeré 

teroristické útoky. Britské labouristy pak označil za přátele obou stran. Neznamenalo to 

však, že by se měl Londýn snažit o udržování „střední cesty“. Naopak podle něj byla 

britská vláda v pozici, kdy mohla otevřeně hovořit o chybách nebo zcela špatných 

rozhodnutích těchto dvou hlavních aktérů. Za příklad pak dával britskou kritiku již 

                                                 

227 Viz: Rynhold and Spyer, „British Policy“, 287; Seldon, Ballinger, Collings and Snowdon, “Blair”, 382; 
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zmíněné nespolupráce Palestinců v oblasti bezpečnosti i izraelské výstavby na sporných 

územích.228 

Pozdější zahraniční politika New Labour však Fatchettova slova potvrdila jen 

částečně. Představitelé Spojeného království skutečně vznášeli své výhrady vůči oběma 

stranám a z jejich prohlášení byla patrná snaha nestranit Izraeli ani Palestincům. Jak ale 

ukázala předchozí kapitola, Britové nepřicházeli s vlastními návrhy na posun mírového 

procesu a hlavní důraz kladli na dodržování platných dohod i respektování rezolucí RB 

OSN. Zpravidla přitom hovořili k Izraeli i Palestincům současně, přičemž zůstávala 

zachována také rovnováha v případném kritizování obou stran. Snaha Blairovy vlády o 

takovouto neutralitu příliš neovlivnila mírový proces, ale současně ani neměla negativní 

dopad na britské zájmy.229 Známky aktivního přístupu a snahy o vyřešení konfliktu ale 

mohly napomáhat bilaterálním vztahům Spojeného království. O dění v Izraeli/Palestině 

se totiž krom přímých aktérů zajímaly také vlády dalších zemí i britští muslimové a židé. 

Případný odklon od neutrality, i domnělý, tak mohl narušit probíhající spolupráci se státy 

na Blízkém východě i mimo něj. Muslimské a židovské menšiny zejména v Anglii pak 

rovněž mohly britský přístup k mírovému procesu reflektovat při svém rozhodování u 

voleb. Jak si povšiml Toby Greene, např. ve volebním obvodu Jacka Strawa (mezi lety 

1997-2001 působícího ve funkci Home Secretary a od června 2001 nástupce Robina 

Cooka na postu Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) přibližně 

čtvrtinu voličů roku 2001 tvořili muslimové, přičemž na celostátní úrovni jejich politická 

aktivita rostla.230 

  

                                                 

228 Fatchett. „Middle East Peace Process“. 
229 Návštěva Robina Cooka v Izraeli/Palestině na počátku roku 1998, která vyvolala negativní reakci 

izraelské vlády i části Židů žijících na Britských ostrovech, přitom nebyla výjimkou. Naopak, nejvyšší 

představitel Ministerstva zahraničí se stal terčem kritiky kvůli vnímanému stranění Palestincům, jež mělo 

být patrné z výběru míst, na která Cook zavítal. 
230 Viz: „Neighbourhood Statistics. Are: Blackburn (Westminster Parliamentary Constituency)“, Website 

of the Office for National Statistics, 

http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=3&b=6021228&c=blackburn

&d=27&e=15&g=388646&i=1001x1003x1004&m=0&r=1&s=1483738308484&enc=1&dsFamilyId=17

&nsjs=true&nsck=false&nssvg=false&nswid=958; Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 32-33, 150-

151. 
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5.2.1 Izrael 

 

Zachování dobrých vztahů s Izraelem souviselo se dvěma britskými 

zahraničněpolitickými zájmy. Jedním z nich bylo pokračování vzájemného obchodu, a 

tím druhým snaha nenarušit spolupráci se Spojenými státy. Jak je uvedeno výše, USA 

byly dlouhodobě nejbližším partnerem Spojeného království, kterému zvláštní vztah mezi 

nimi přinášel i ekonomické a politické příležitosti. Američané však udržovali „zvláštní 

vztah“ i s dalšími zeměmi v různých částech světa, přičemž Izrael patřil mezi ně. Míra 

poskytované podpory z USA pak naznačuje, že židovský stát se těšil výsadnímu 

postavení i mezi ostatními zeměmi úzce spolupracujícími s Washingtonem.231 Jonathan 

Rynhold a Jonathan Spyer tuto náklonnost vysvětlují americkým obdivem ke schopnosti 

Izraele vytrvale a přesvědčivě bránit sebe i své zájmy, v mnoha případech rovněž s 

využitím vojenské síly.232 Další důvod pro podporu Izraele může souviset s existencí 

početné a vlivné židovské menšiny ve Spojených státech. Nebo naopak, Izrael lze chápat 

jako nástroj USA pro vlastní přímější zapojení do dění na Blízkém východě a díky jeho 

poloze také jako důležitého strategického partnera. Bez ohledu na skutečné motivy 

Washingtonu si však lze jen obtížně představit, že by bez jeho podpory mohl Izrael 

dosáhnout tak vysoké ekonomické i vojenské úrovně, na jaké je dnes, resp. na jaké byl 

mezi lety 1997 a 2001. 

Pro Spojené království však měla značný význam i samotná spolupráce 

s Izraelem. Navzdory jeho malé územní rozloze i nižší celkové populaci ve srovnání 

s dalšími zeměmi Blízkého východu, představoval Izrael pro Brity jednoho z 

nejvýznamnějších obchodních partnerů v celém regionu, pokud jde o objem zboží 

exportovaného na tamní trh.233 Rozvoj vztahů mezi Spojeným královstvím a Izraelem 

přitom do značné míry usnadnil mírový proces započatý Madridskou konferencí. Jednání 

v Madridu i následný vývoj, zejména dohody z Oslo, totiž snižovaly napětí mezi 

židovským státem a Palestinci i okolními arabskými zeměmi. Prohlubování vzájemné 

spolupráce tak nevyvolávalo negativní reakce ve zbytku regionu v takové míře, jako (by) 

tomu bylo dříve. Už v roce 1994 přitom došlo ke zrušení embarga na vývoz britských 

                                                 

231 David Hannay, Britain’s Quest For a Role. A Diplomatic Memoir from Europe to the UN (London: 

I.B.Tauris, 2013), 285. 
232 Rynhold and Spyer, „British Policy“, 284. 
233 Ibid, 301. 
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zbraní do Izraele, které následoval i znatelný rozkvět vztahů v oblasti obrany.234 Samotný 

mírový proces a jeho pokračování tak nepřímo umožňovaly Londýnu rozvíjet obchodní 

vztahy s Izraelem bez toho, aby současně docházelo ke znepřátelení dalších zemí 

v regionu. I s arabskými zeměmi na Blízkém východě totiž byly spojeny zájmy 

Spojeného království. 

 

5.2.2 Palestinci 

 

Velká část států Blízkého východu, s nimiž Britové spolupracovali, podle 

očekávání podporovala snahy Palestinců. Pro Blairovu vládu bylo důležité pokračování 

hlavně obchodních vztahů, a to zejména v oblastech petrochemického a zbrojního 

průmyslu. Navzdory stažení britských jednotek z oblastí na východ od Suezského 

průplavu již v 60. letech 20. století235 Londýn s Blízkým východem i nadále spojovaly 

nejen ekonomické, ale také diplomatické a strategické vazby.236 Robin Cook v roce 1998 

navíc zdůrazňoval roli britských společností a jejich aktivit v jednotlivých zemích, 

přičemž konkrétně uvedl projekty v Saudské Arábii, Jordánsku a Egyptě. Spolupráce 

přitom pokračovala i mezi armádami a policejními složkami.237 Jonathan Rynhold a 

Jonathan Spyer pak dodávají, že Spojené království rovněž uzavřelo s některými 

blízkovýchodními státy smlouvy o přátelství a v souvislosti s dalšími Ministerstvo 

zahraničí hovořilo o „úzkých obranných vztazích“.238 

Většinu britského exportu do zemí Perského zálivu v době nástupu Blairovy vlády 

tvořil prodej zbraní.239 Tento stav platil také pro celé období mezi lety 1997 a 2001, a to 

i přes labouristy deklarovanou vyšší kontrolu nad vydáváním licencí pro vývoz produktů 

britského zbrojního průmyslu. Nejvýznamnější byla v tomto směru spolupráce se 

                                                 

234 Ibid, 292. 
235 Stěžejním důvodem pro odchod britských jednotek z této části světa byl nedostatek financí na 

pokračování jejich dlouhodobého nasazení. V závěru roku 2016, konkrétně 9. prosince, však Boris Johnson, 

ministr zahraničí ve vládě konzervativní strany pod vedením Theresy Mayové, označil rozhodnutí ze 60. 

let za chybu a prohlásil, že se Britové vrací do oblastí na východ od Suezského průplavu. Zmiňoval přitom 

nejen o obchodní, politickou nebo strategickou podporu, ale také hluboce zakořeněné přátelství mezi 

Spojeným královstvím a zeměmi Blízkého východu. 

Boris Johnson, „Britain is back East of Suez“, 9. 12. 2016, Website of the United Kingdom government, 

https://www.gov.uk. 
236 Viz: Hain. „Britain and the Gulf 2000“; Hoon. „Trade between the Middle East and Europe“; Calabrese, 

“The United States”, 66. 
237 Viz: Cook. „The Arab-British Partnership“; Hollis, “Britain and the Middle East”, 41. 
238 Rynhold and Spyer, „British Policy“, 285. 
239 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 27. 
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Saudskou Arábií, s níž Spojené království uzavřelo tzv. Smlouvu z Al Yamamah už v září 

1985. Saudská Arábie nakupovala britské zbraně i dříve, ale tato smlouva představovala 

svým objemem historicky největší zbrojní dohodu Spojeného království. V dalších letech 

na ni navázala série obdobně zaměřených smluv mezi těmito zeměmi. Pokračování 

spolupráce se Saudskou Arábií a dalšími státy Blízkého východu se tak díky množství 

prodávaného zboží stalo zásadní i pro samotné fungování britského zbrojního průmyslu, 

který by při jejím přerušení musel rušit pracovní místa ve Velké Británii.240 

Spojené království se také zajímalo o hlavní vývozní artikl zemí Blízkého východu, 

tedy ropu. Britské společnosti těžily tuto surovinu v Severním moři, a přestože po vrcholu 

v roce 1999 tamní produkce postupně klesala, až do roku 2005 převyšovala spotřebu ve 

Spojeném království.241 Rynhold a Spyer však uvádí, že snaha o udržení příznivé ceny 

ropy tvořila (vedle usilování o politickou stabilitu oblasti, její hospodářský rozvoj a 

omezení zbraní hromadného ničení) jeden z hlavních společných rysů přístupu Evropské 

unie i Spojených států amerických k tomuto regionu. Stejné tvrzení přitom podle nich 

platí i pro Spojené království.242 Stabilita zemí Blízkého východu, kde se nacházela 

většina dostupných zásob ropy, a pokračující spolupráce s nimi pak podle Tobyho Greena 

patřily mezi cíle Blairovy vlády nejen pro ropu samotnou, ale také kvůli dopadům 

případných výkyvů v ceně této komodity na finanční trhy.243 

                                                 

240 Hollis, “Britain and the Middle East”, 4. 
241 „UK energy: how much, what type and where from?“, Website of the Office for National Statistics, 

http://visual.ons.gov.uk/uk-energy-how-much-what-type-and-where-from/. 
242 Rynhold and Spyer, „British Policy“, 284. 
243 Greene, “Blair, Labour and Palestine”, 28; Azriel Bermant, “The impact of the cold war on the Thatcher 

government’s Middle East policy”, Israel Affairs 19, No. 4 (2013): 629. 
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Závěr 

 

Svolání Madridské konference roku 1991 představovalo významný předěl ve 

vývoji konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, a to počátek izraelsko-palestinského 

mírového procesu. Na první přímá oficiální jednání mezi oběma stranami pak navázala 

další, vedoucí už ke konkrétním dohodám. Těmi nejvýznamnějšími byly Mírová dohoda 

z Oslo a pozdější Oslo II, díky nimž bývá následující vývoj označován také jako mírový 

proces z Oslo. Situaci však prudce změnila vražda izraelského premiéra Jicchaka Rabina. 

Roky následující po jeho smrti byly více než dříve spojeny se spory mezi Izraelem a 

Palestinci, problémy s dodržováním podmínek již platných dohod i častými prodlevami 

mezi jednotlivými jednáními. Minimálně s ohledem na přístup Izraele představovala 

nejpříznivější období mezi lety 1997 a 2001 doba vlády Ehuda Baraka, nástupce Rabina 

a Šimona Perese v čele Strany práce i v postoji k mírovému procesu. Ani během jeho 

působení ale nedošlo k uzavření míru, a naopak přibylo ozbrojených střetů 

v Izraeli/Palestině. 

Během tohoto vývoje na Blízké východě se do čela Spojeného království poprvé 

od konce 70. let dostala Labouristická strana. Pod vedením Neila Kinnocka, Johna Smithe 

a zejména Tonyho Blaira prošla řadou změn, díky nimž působila moderněji, a to také ve 

srovnání s tehdejší Konzervativní stranou. Na základě předvolebních materiálů i 

dokumentů či vyjádření představitelů nové vlády se pak očekávaly změny nejen na 

domácí úrovni, ale také v souvislosti se zahraniční politikou. Mezi ně patřilo např. zaujetí 

vedoucího postavení v Evropě i významnější pozice na světové úrovni, podpora 

udržování či zajišťování míru a bezpečnosti ve vzájemně vysoce provázaném světě nebo 

poskytování pomoci v jiných částech světa s hájením práv a hodnot, které byly ve 

Spojeném království považovány za samozřejmé. Britská vláda přitom opakovaně situaci 

v Izraeli/Palestině a pokračování mírového procesu označovala za jedno 

z nejdůležitějších témat té doby. 

Tato práce se proto zaměřila na britskou zahraniční politiku k izraelsko-

palestinskému mírovému procesu, a to v období mezi lety 1997 a 2001. První mezník 

přitom představoval počátek Blairovy vlády, zatímco druhý byl spojen s útoky z 11. září 

2001 na cíle ve Spojených státech amerických. V reakci na tyto útoky se totiž proměnila 

zahraniční i bezpečnostní politika řady zemí a změnil se také pohled na situaci 

v Izraeli/Palestině, kde tou dobou stále probíhala tzv. druhá intifáda (povstání Palestinců 
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proti Izraeli). S ohledem na soudobé problémy mírového procesu a tvrzení Blairovy vlády 

o vlastní zahraniční politice práce předpokládala aktivní zapojení Spojeného království 

při hledání řešení konfliktu a znatelné ovlivňování, pokud ne přímo směřování, mírového 

procesu. Práce si proto položila dvě hlavní otázky, a to: 1) Jaká byla britská zahraniční 

politika k izraelsko-palestinskému mírovému procesu nebo situaci v Izraeli/Palestině?; 2) 

Odpovídal tento přístup vlády deklarovaným záměrům a principům vlastní zahraniční 

politiky? 

 

Z analýzy relevantních pramenů i odborné literatury vyplynulo několik hlavních 

motivů přístupu Blairovy vlády k dění v Izraeli/Palestině. Tím prvním byl důraz na 

pokračování mírového procesu. Navzdory proměnám samotného procesu (např. na 

základě již dosažených dohod) i situace v oblasti vyplývající ze změny vlády židovského 

státu nebo stupňování střetů mezi Izraelem a Palestinci se jednalo o stabilní součást 

vyjádření politiků i dalších materiálů. Druhý a související motiv představovalo 

dodržování stávajících dohod a rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Tyto dokumenty tvořily 

základ mírového procesu a při jejich porušování Londýn apeloval na obě strany, aby 

plnily své závazky. Kritika přitom tvořila součást přístupu Blairovy vlády. Jak ve vztahu 

k Palestincům tak k Izraeli se jednalo o několik opakujících se témat (např. zneužití 

poskytnuté pomoci a korupce v Palestinské autonomii nebo židovská výstavba na 

sporných územích ve východní části Jeruzaléma), která však lze zahrnout pod zmíněné 

dodržování již schválených dohod. Zůstávalo také pouze vznášení výhrad a Spojené 

království nevyvíjelo tlak na hlavní aktéry např. prostřednictvím omezení obchodu nebo 

jinými nástroji. Posledním hlavním motivem pak byl ekonomický rozvoj Pásma Gazy a 

Západního břehu Jordánu, který měl krom zlepšení životní situace Palestinců přinést 

pozitivní výsledky pro mírový proces. Předpokládalo se totiž, že tato zlepšení sníží 

podporu radikálních skupin stavících se proti dohodě s Izraelem. Ve vztahu k možnému 

uspořádání Izraele/Palestiny pak byl patrný příklon k tzv. land for peace a tzv. two-state 

solution. 

Zodpovězení otázky, zda přístup Blairovy vlády odpovídal deklaracím o podobě 

zahraniční politiky, vyžadovalo nejprve analýzu příslušných dokumentů, jejichž obsah 

práce chápala jako závazky zejména vůči britské veřejnosti a voličům. Na základě těchto 

závazků pak vznikala očekávání od zahraniční politiky Spojeného království, resp. 

předpoklady o její podobě. Mezi ty, které se rovněž mohly vztáhnout k situaci 

v Izraeli/Palestině patřilo např. poskytování pomoci jiným částem světa pro zlepšení 
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tamní životní situace i k podpoře dodržování liberálních hodnot. Londýn také přislíbil 

nasazovat vlastní ozbrojené síly, primárně v rámci aliancí, a napomáhat tak k ukončování 

konfliktů nebo udržování míru a zajištění bezpečnosti ve světě. Podobného tématu se 

týkal i třetí z nejdůležitějších závazků vlády New Labour. Tím bylo zvýšení aktivity země 

na mezinárodní úrovni s cílem se výrazněji podílet na řešení problémů v jiných částech 

vzájemně úzce propojeného světa. Tato snaha měla vést nejen k participaci na 

uskutečňování přijatých kroků, ale hlavně k zaujetí vedoucího postavení na 

mezinárodním poli, a působení v samotném centru dění. Práce pak na několika případech 

ukázala, že k naplňování těchto očekávání docházelo. 

Jak je však patrné z předchozích dvou odstavců, předpoklady o politice Londýna 

a skutečný přístup k Izraeli/Palestině se v mnohém lišil. Britové primárně podporovali 

aktivity dalších zemí, zejména Spojených států amerických, ale sami byli výrazně méně 

ambiciózní, než by se z některých stěžejních projevů premiéra Tonyho Blaira či ministra 

zahraničí Robina Cooka a dalších mohlo zdát. Nepřišli s výraznou vlastní iniciativou, 

např. uspořádáním konference nebo přednesením návrhu na posun mírového procesu. I 

v případech, kdy poklesla aktivita USA, se pak zaměřili na obnovení zájmu Washingtonu 

o situaci v Izraeli/Palestině a nikoli na zaujetí vedoucí role. Ve svých projevech a 

vydávaných materiálech však opakovali, že izraelsko-palestinský mírový proces je jedno 

z nejdůležitějších soudobých témat. Představitelé vlády také cestovali na Blízký východ 

a přímo do této oblasti. Je tedy zřejmé, že tato nižší než předpokládaná aktivita nebyla 

důsledkem nezájmu Londýna. Současně se také výrazně zvyšovala část rozpočtu 

Ministerstva zahraničí určená právě na prevenci či řešení konfliktů v jiných částech světa. 

Lze tedy hovořit spíše o zdrženlivosti Spojeného království, a to záměrné. 

Studium příslušných pramenů totiž ukazuje, že se lišila rétorika o obecných cílech 

zahraniční politiky a o činnosti vlády ve vztahu k situaci v Izraeli/Palestině. Vyjádřením 

přímo zmiňujícím izraelsko-palestinský mírový proces, resp. blízkovýchodní mírový 

proces, však už provedené kroky odpovídaly výrazně více. Proto se zdá, že hlavní rozdíl 

nespočíval mezi rétorikou a skutečnou politikou, ale mezi obecnými tvrzeními a 

prohlášeními přímo k tomuto tématu. Můžeme tedy říci, že se nejednalo o tzv. spin, který 

je často spojován s Blairovou vládou. Zmíněná zdrženlivost tak vycházela ze snahy o 

ochranu dalších zájmů Spojeného království, které by mohl přístup k mírovému procesu 

ohrozit. 

Jak již bylo řečeno, zmíněné závazky, které nebyly v souvislosti 

k Izraeli/Palestině naplňovány, se vztahovaly k britské veřejnosti a voličům. Zájmy, kvůli 
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nimž Blairova vláda nedostála těmto očekáváním, je proto lepší hledat spíše v zahraničí. 

Práce pak za hlavní příčiny zmíněných odlišností považuje snahu o zachování spolupráce 

a obchodní výměny se Spojenými státy americkými, s Izraelem a s arabskými zeměmi na 

Blízkém východě. V každém z těchto případů však byly konkrétní cíle odlišné. Kvůli 

rozdílnosti přístupu a napětí mezi Izraelem a arabskými zeměmi Londýn nemohl riskovat, 

že by byl viděn jako zastánce jednoho z hlavních aktérů mírového procesu na úkor 

druhého. Výraznější vlastní aktivita, která by nebyla v souladu s kroky Washingtonu, by 

pak mohla zkomplikovat spolupráci se Spojenými státy a narušit tzv. zvláštní vztah mezi 

nimi. Snaha Blairovy vlády nedostat se do sporu ani s jednou z těchto tří stran tak vedla 

k její menší aktivitě v této oblasti, než jakou bychom na základě vyjádřených závazků o 

zahraniční politice New Labour očekávali. 

 

Tato diplomová práce pochopitelně nevyčerpala dané téma. I při zaměření na 

britskou zahraniční politiku k této oblasti a na totožné časového vymezení bychom mohli 

provádět další výzkum, věnovaný např. rozhodování jednotlivých politiků, zejména 

Tonyho Blaira nebo Robina Cooka, který je v tomto směru zkoumán znatelně méně než 

tehdejší premiér. Samostatným námětem by pak bylo detailní srovnání přístupů těchto 

dvou osobností nebo institucí, v jejichž čele stáli. Lze se však zabývat i vlivem procesu 

přípravy jednotlivých kroků na skutečnou podobu výsledné zahraniční politiky nebo 

podrobněji analyzovat jednotlivé aktivity představitelů Spojeného království a sledovat 

jejich dopad na mírový proces. V tomto směru je však třeba mít stále na paměti, že jistě 

probíhala i zákulisní jednání, o nichž nemáme žádné vypovídající doklady, a nemůžeme 

proto znát veškeré relevantní detaily potřebné pro uvedení kroků Londýna do náležitého 

kontextu. 
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Summary 

 

This diploma thesis focused on the British foreign policy towards the Israeli-

Palestinian peace process between 1997 and 2001. The first question concerned the nature 

of the British approach to this topic, while the second asked about its relation to the 

general claims about the foreign policy of the New Labour and Tony Blair’s government. 

The analysis has shown that there were several main motives in the policy. One 

of them was the continuation of the peace process itself, despite possible changes or 

problems in Israel/Palestine. The second point was highly related to the first one – it was 

the emphasis put on compliance with the existing agreements between the two main 

actors, and with the resolutions of United Nations Security Council produced during the 

past decades. However, London also continuously criticised both sides for violation of 

the agreements. In case of Palestinians (Palestinian Authority) it concerned mainly doubts 

about corruption and utilization of the support provided, as well as not cooperating with 

Israel forces on security issues. On the other side, Israel was criticised for unduly harsh 

approach towards the Palestinians, but mainly for settlement construction in the disputed 

areas such as East Jerusalem. The last main motive was connected to economic 

development of the Gaza Strip and the West Bank. It was believed that providing 

assistance would lower the support of the radical Palestinian organisations refusing to 

deal with Israel. 

Studying the actual policy towards the Israeli-Palestinian peace process and the 

general claims about the foreign policy led to the conclusion, that the Blair government 

mostly did not met the possible expectations. In various speeches and other documents it 

was said that the United Kingdom would be active on the international level and will put 

itself in the centre of the decision-making about the future of the world. Its stated goal, 

however, was not only get into this position, but to use it to deal with the problems in the 

other parts of the interdependent world and to spread its own values. New Labour also 

spoke about the possibility of using its armed forces in other countries to end conflict, 

secure peace or enhance security. Unlike those two, providing support with economic and 

political development to Gaza Strip and West Bank started shortly after taking over the 

government. 

Further research then led to the conclusion, that the differences between the 

general expectations and the approach to the situation in Israel/Palestine were based on 
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other interests of the government. Those interests were connected with cooperation and 

trade with the United States of America, Israel and the Arab countries in the Middle East, 

and could be harmed by several ways. This diploma thesis therefore concludes, that the 

United Kingdom was less active in the Israeli-Palestinian peace process than we would 

expect based on the documents and speeches of New Labour government, because it 

preferred to protect its other foreign interests which could be otherwise affected. 
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