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Abstrakt 

 

Tato práce se věnuje akademickému bojkotu Izraele zejména na území 

Spojených států amerických. Práce se zaměřuje na dvě hnutí spojená s touto 

problematikou, kterými jsou Academic and Cultural Boycott of Israel a hnutí BDS 

Movement. V práci je obsažen stručný popis těchto hnutí, jejich hlavní aktivity a kdo 

jsou jejich podporovatelé. Empirická část se věnuje akademickému bojkotu Izraele jako 

konceptu, který se snaží o řešení problému mezi Palestinou a Izraelem. Hlavní 

výzkumnou otázkou této práce je, zda mají aktivity obou hnutí reálný vliv na izraelsko-

palestinský konflikt a pokud ano, tak jaký. Autorka analyzuje konkrétní příklady aktivit 

těchto hnutí a jejich dopad na konflikt samotný a dochází k několika závěrům. 

Jednotlivé aktivity hnutí nemají velký vliv na nalezení řešení konfliktu mezi Izraelem a 

Palestinou, avšak přispívají k jiným důležitým věcem. Díky hnutí USACBI se daří ve 

Spojených státech otevřít debatu na téma izraelsko-palestinského konfliktu a udržet její 

akademickou nestrannost. Hnutí BDS Movement vytváří tlak na izraelskou vládu a 

společnosti s ní spolupracují, což může v budoucnu přispět k vyřešení konfliktu mezi 

Izraelem a Palestinou.   

 

Abstract 

This thesis focuses on the academic boycott of Israel in the United States of 

America. There is special focus on two movements, United States Academic and 

Cultural Boycott of Israel (USACBI) and BDS Movement. This thesis includes a basic 

description of these campaigns, their activities and also their supporters. Analytic part is 

dedicated to explanation of concept of academic boycott. They are presented the main 

arguments in support of boycott compared to the opposing ones. The main research 

question of this work is if USACBI and BDS Movement do have a real impact on 

Israeli-Palestinian conflict. The result of this analysis is that they do have influence on 

the conflict even if they do not have a many impact on finding the solution. USACBI is 

the major supporter for opening a democratic debate about this issue. It also supports 

freedom of speech and giving space to professors who disagree with official policy of 

USA. BDS Movement is creating a pressure on Israeli government that could be a 

useful tool for solving the conflict between Israel and Palestine. 
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Úvod 

Tématem této práce je zmapování akademického bojkotu Izraele zejména na 

území Spojených států amerických. Pro komplexní pojetí tématu se práce zaměřuje 

nejen na hnutí United States Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI), které 

působí ve Spojených státech od roku 2009, ale také na hnutí Boycott, Divestment and 

Sanctions Movement (BDS). Obě tato hnutí se věnují aktivitám spojeným s kritikou 

státu Izrael. Kampaně, které jsou s hnutími spjaty, se zaměřují převážně na okupaci 

palestinských území ze strany Izraele. Důvodem vzniku této práce je narůstající 

celosvětová podpora BDS a stále hlasitější odezva USACBI ve Spojených státech 

amerických.  

Hlavním účelem práce je zodpovědět základní otázku.: 

 Mají aktivity těchto hnutí reálný dopad na izraelsko-palestinský konflikt? 

Pokud ano, tak jaký? 

Hypotézou pro tuto práci je, že izraelsko-palestinský konflikt nebude vyřešen 

skrze akademický bojkot Izraele. Přesto však samotný bojkot a aktivity s ním spojené 

mají na konflikt reálný, byť omezený, dopad. 

Práci lze rozdělit na tři části. První část se věnuje seznámení s hnutím USACBI a 

BDS. Tato kapitola popisuje základní informace, kterými jsou vznik a vývoj obou hnutí, 

analýza toho, kdo jsou jejich podporovatelé, a také přehled základních aktivit, kterým se 

věnují. Druhá část práce je zaměřena na teoretický koncept akademického bojkotu 

Izraele. Neboť se práce zaměřuje také na hnutí BDS, jsou zde rozebrány částečně i 

koncepty související s kampaní za ekonomický bojkot Izraele. Třetí kapitola se věnuje 

reálnému vlivu těchto hnutí na izraelsko-palestinský konflikt a americkou společnost. 

Práce je zpracována jako jedinečná případová studie. V deskriptivní části je 

pracováno zejména s originálními zdroji, v tomto případě webovými stránkami 

jednotlivých hnutí. V části explanatorní je čerpáno zejména z článků z recenzovaných 

periodik, analýz odborníků a také z médií.  

V celé práci jsou velmi často vužívány oficiální stráky hnutí USACBI a BDS 

Movement. Informace z těchto zdrojů jsou použity převážně pro doložení popisných 

informací. Články a analýzy uveřejněné na těchto stránkách velmi často nemají uvedeno 

jméno autora, proto nejsou využívány pro empirickou část práce. Jelikož jsou stránky 

veřejné a snadno dostupné, lze předpokládat, že základní data, jako například seznam 

podporovatelů, jsou pravdivá. Tohoto předpokladu je využíváno i při práci s oficiálními 

stránkami společností a studentských asociací. 

Jako důležitý zdroj pro pochopení problematiky, hlavně ze strany, která 

podporuje akademický bojkot Izraele, lze uvést knihu Against Apartheid: The Case of 

Boycotting Israeli Universities. Tato kniha pochází od dvou autorů Aliho Abunimaha a 

Ashley Dawsonové. Ali Abunimah je americko-palestinský novinář, velký zastánce 

práv palestinského obyvatelstva a spoluzakladatel stránky The Electronic 

Intifada.
1
Ashley Dawsonová je profesorka angličtiny na City University of New York. 

V knize se objevují kapitoly i od dalších autorů. Kniha pojednává o důvodech, proč je 

nedílnou součástí řešení konfliktu právě nenásilná forma bojkotu, jakým akademický 

bojkot je. Autoři knihy přikládají tomuto typu bojkotu velký význam. Přestože autoři 

přednášejí zajímavé argumenty na podporu kampaní BDS a USACBI, nelze je 

považovat za zcela objektivní. Oba jsou totiž zastánci palestinského obyvatelstva a 

                                                 
1
 webová stránka The Electronic Intifada: https://electronicintifada.net/ 
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oficiální zástupci kampaní USACBI. Z tohoto důvodu se v práci objevují také články, 

které předkádají názor z druhé strany perspektivy.  

Takovým článkem je například The Failure of Academic Boycotts od Davida 

Newmana. Newman je děkanem fakulty humanitních a sociálních studií na univerzitě 

Ben-Gurion v Izraeli a zároveň držitelem Řádu britského impéria. Ve svém článku 

poukazuje zejména na fakt, že akademický bojkot způsobuje více problémů a nijak 

nepřispívá k urovnání konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. 

Dalším zdrojem, který posloužil jako důležitý zdroj této práce, je monografie 

The Case for Sanctions against Israel od kolektivu několika autorů. I tato publikace je 

zaměřena hlavně na podporu hnutí BDS a akademického bojkotu Izraele, avšak díky 

velkému množství autorů je dosaženo větší objektivity. Každý autor se věnuje jiné části 

problému a lépe rozebírá jeho podstatu. I u této knihy je však potřeba podotknout, že se 

jedná o názory jednotlivých autorů, ne o objektivní studie. 

Dalšími zdroji jsou zejména odborné články z recenzovaných periodik a zprávy 

z médií. Množství důležitých článků pochází z Geographical Review. Tento americký 

žurnál vychází každého čtvrt roku a zaměřuje se nejenom na geografii, ale také na 

témata geopolitická, jako je právě izraelsko-palestinský konflikt a akademický bojkot. 

Přínosným zdrojem z dubnového vydání roku 2016 byl například článek Does a Boycott 

of Israeli Academic Institutions Help in Ending Israels´s Military Occupation of 

Palestinian Territories od Ghazi-Walid Falaha.
2
   

Mediální zdroje využité v této práci jsou převážně zpravodajské servery a denní 

tisk, jako například The Economist, Guardian, The New York Times nebo Haaretz, 

izraelský zpravodaj.  

  

                                                 
2
 Izraelsko-kanadský geograf, který přednáší na University of Akron v Ohiu. Jeho specializací je politická 

geografie zemí Blízkého východu. 
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 Jednotlivá hnutí 

Po celém světě existují v různých podobách pobočky hnutí Academic Boycott of Israel. 

Americká větev nese oficiální název United States Academic and Cultural Boycott of 

Israel, zkráceně známá jako USACBI. Spojujícím prvkem všech těchto hnutí je kampaň 

Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS; Bojkot, Obstrukce a Sankce) 

z roku 2005, kterou vyhlásila palestinská společnost.
3
  

USACBI 

Na konci ledna 2009 skupina patnácti profesorů převážně z Kalifornie vyhlásila 

kampaň na podporu palestinského obyvatelstva, která nesla název United States 

Academic and Cultural Boycott of Israel. Hlavním důvodem, proč se tito profesoři 

rozhodli vyhlásit bojkot akademických institucí Izraele, byla vojenská operace známá 

pod názvem Cast Lead (ozbrojený konflikt mezi Izraelem a palestinskými obyvateli 

pásma Gazy, který trval od 27. prosince 2008 do 18. ledna 2009). Jeden ze zakládajících 

členů, profesor David Lloyd ze South California University, se vyjádřil k celé kampani 

takto: „Naše iniciativa byla na prvním místě vyvolána izraelským brutálním útokem na 

pásmo Gazy a naším odhodláním říci – dost znamená dost“.
4
 

USACBI je velmi úzce provázáno jak s BDS Movement, tak s palestinskou 

obdobou tohoto hnutí Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of 

Israel (PACBI). Obě tato hnutí, jak už vychází z jejich názvu, se specificky zaměřují na 

akademické a kulturní instituce státu Izrael. Skrze bojkot těchto institucí a potlačování 

jejich spolupráce s univerzitami a institucemi ve Spojených státech se snaží dosáhnout 

vyrovnání mezi Izraelem a palestinským obyvatelstvem.
5
  

Podpora USACBI  

Podporu kampani USACBI může vyjádřit jakýkoliv občan Spojených států 

amerických. Ve většině případů se však jedná o akademiky, profesory, vysokoškolské 

pedagogy a lidi z kulturních oblastí zabývající se touto problematikou. Kampaň dělí tyto 

podporovatele do pěti kategorií. 

První kategorií je podpora od kolegů z různých akademických institucí ve 

Spojených státech. Na tomto seznamu je v současnosti zapsaných 1377 osob. Jedná se o 

profesory či akademické pracovníky z celých Spojených států. Mezi podporovatele 

USACBI patří jak zástupci z malých univerzit, tak i profesoři z prestižních univerzit 

jako Harvard nebo Columbia. Další kategorií jsou tzv. kulturní pracovníci. V této 

skupině, která čítá 446 osob, se nacházejí spisovatelé, umělci, filmaři, ale i političtí 

aktivisté nebo novináři.  

Přestože USACBI je americkou kampaní, mezi jejími příznivci se nachází i 

mnoho osob ze zahraničí. Opět se jedná převážně o akademiky a umělce. Mezi více jak 

200 jmény se nacházejí osobnosti z celého světa. Nejčastěji se zde vyskytují profesoři 

z Kanady a Austrálie.  

                                                 
3
 pozn. seznam institucí a organizací, které podpořily tuto kampaň v den jejího zveřejnění 9. 5. 2005 

https://bdsmovement.net/call 

4
 Raphael Ahren, „For First Time, U.S. Professors Call for Academic and Cultural Boycott of Israel“, 

Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/features/for-first-time-u-s-professors-call-for-academic-

and-cultural-boycott-of-israel-1.269111 (staženo 23. 4. 2016). 

5
 „Endorse Our Call to Boycott“, US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, 

http://www.usacbi.org/about/ (staženo 13. 3. 2016). 
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Do kampaně na podporu palestinského obyvatelstva se skrze USACBI zapojují 

také celé organizace a hnutí. Ve většině případů se jedná o organizace, které se 

samostatně věnují boji za lidská práva nebo izraelsko-palestinskému konfliktu. Mezi 74 

organizacemi se však nachází i několik židovských sdružení jako např. American Jews 

for a Just Peace nebo Los Angeles Jews for Peace.
6
 

Kromě lokálních hnutí, která se věnují podobným tématům jako USACBI, 

vyjádřila podporu této kampani také čtvrtá největší politická strana ve Spojených 

státech, strana Zelených (Green Party of the United States; Greens). Zelení se již 

v minulosti vyjádřili, že budou podporovat organizace, které usilují o nenásilnou formu 

vyřešení konfliktu mezi Izraelem a palestinskými obyvateli. Zároveň strana Zelených 

zastává názor, že je velmi důležité udržet otevřenou a svobodnou diskuzi na toto téma 

na amerických univerzitách.
7
  

Aktivity USACBI  

USACBI využívá několika cest, jak šířit a prosadit myšlenku této kampaně. 

Základní z nich je, že zaujímá postoj k událostem, které se dějí nejčastěji na amerických 

univerzitách a týkají se izraelsko-palestinského konfliktu. USACBI pravidelně vydává 

prohlášení k těmto aktivitám. Tímto vytváří jakousi základnu, která slouží jako podpora 

pro boj za rovnoprávnost Palestiny na území Spojených států amerických. Zároveň se 

hnutí snaží podpořit svobodu projevu na téma Izrael a Palestina na amerických 

univerzitách. Jak bude ukázáno v následujících kapitolách na jednotlivých příkladech, je 

často obtížné vystoupit s názorem, který obhajuje Palestinu, na amerických 

univerzitách. Jedním z častých typů prohlášení je vyjádřená podpora profesorům a 

řečníkům, kteří se snaží otevřít debatu na toto téma. Je důležité zmínit, že při zkoumání 

jednotlivých prohlášení, která USACBI zveřejnilo na svých webových stránkách, se 

v naprosté většině jedná o podporu akademiků, kteří zastávají pro-palestinský postoj a 

ve svých projevech často kritizují Izrael.
8
   

Kromě pasivní podpory se snaží hnutí vytvářet i vlastní akce na podporu své 

kampaně. Jedná se zejména o přednášky se zajímavými hosty, kteří hovoří na toto téma, 

nebo také o představení nových publikací a jejich autorů. Přednášky nemusí být 

organizovány přímo ze strany tohoto hnutí. USACBI má ve své struktuře tzv. Speakers 

Bureau, což je sdružení sedmi akademiků a odborníků zabývajících se bojkotem Izraele. 

Mezi sedmi členy jsou čtyři ženy a tři muži. Zaměření všech členů i místo jejich 

působení jsou velmi různorodé. Skrze tyto řečníky se snaží kampaň zprostředkovat 

možnost debaty či přednášky s jedním ze svých členů na území celých Spojených států.
9
 

                                                 
6
American Jews for a Just Peace (AJJP) je židovskou organizací ve Spojených státech, která zastává 

nevojenské řešení konfliktu. AJJP se snaží přijít s takovým řešením konfliktu, které bude respektovat 

všechny strany, Židy i Palestince.; Los Angeles Jews for Peace je skupina židovských i nežidovských 

obyvatel z LA, která nesouhlasí s oficiální politikou USA vůči Izraeli a snaží se o naplnění podobných 

cílů jako USACBI.;   www.usacbi.org, http://www.usacbi.org/endorsers/ (staženo 15. 3. 2016). 

7 
„Green Party endorses proposed resolution of the American Anthropological Association for Israel 

boycott“, Green Party US, http://www.gp.org/green_party_endorses_israel_boycott (staženo 13. 3. 2016). 
8
 „Archives: USACBI Statements“, US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, 

http://www.usacbi.org/category/usacbi-statements/ (staženo 16. 4. 2016). 

9
 členové Speakers Bureau: Nada Elia – vysokoškolská pedagožka působící na Antioch University 

v Seattlu, její zaměření je zejména genderový aspekt konfliktu, působí na severozápadě Spojených států; 

Jess Ghannan – přednášející na University of California v San Francisku, věnuje se psychiatrickým 

dopadům na okupované obyvatelstvo Palestiny, působí na západě USA; Annemarie Jacir – režisérka, 

která se zabývá tématem okupované Palestiny, působí převážně v Palestině a Jordánsku; David Lloyd – 

jeden ze zakladatelů USACBI, je učitelem angličtiny na University of California, Davis a zároveň působí 

zejména v Kalifornii; Michael Letwin – politický aktivista z USA, který je zapojen do mnoha organizací 
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Kampaň podporuje vznik nových, menších a lokálních skupin se stejným 

zaměřením. Mezi takové skupiny se řadí zejména univerzitní sdružení jako např. IUPUI 

Faculty and Staff for Justice in Palestine.
10

 Akademici a zaměstnanci univerzity 

v Indianapolis nejsou jediní, kteří vytvořili takovouto podpůrnou skupinu. Mezi další 

univerzity, na kterých vznikly podobné aktivní celky, patří např. University of 

California, Davis
11

 nebo University of Florida.
12

 

Od února 2015 vydává USACBI také svůj vlastní bulletin. Ten vychází dvakrát 

ročně, v únoru a červenci a shrnuje nejdůležitější informace o aktivitách, novinkách a 

článcích. Nejedná se o přehled pouze vlastních aktivit, ale zároveň se bulletin věnuje i 

jiným hnutím jako PACBI nebo BDS Movement.
13

 

BDS Movement  

BDS Movement je celosvětové hnutí, které zaštiťuje podporu kampaně Boycott, 

Divestment and Sanctions (Bojkot, finanční obstrukce a sankce), která vznikla 9. června 

roku 2005.
14

 Kampaň vznikla s podporou více než 170 organizací, které pochází 

zejména z neziskového sektoru. Hnutí vyzývá k různým formám bojkotu a sankcím vůči 

Izraeli, dokud nenaplní své povinnosti, které podle BDS Movement vyplývají 

z mezinárodního práva. 

Kampaň si stanovila čtyři hlavní cíle, kterých chce dosáhnout:  

1) Ukončení okupace a kolonizace arabské půdy ze strany státu Izrael; 

2) Stržení izraelské bezpečnostní bariéry mezi Izraelem a Západním břehem 

Jordánu; 

3) Úplné zrovnoprávnění a uznání základních práv izraelských občanů 

arabsko-palestinského původu; 

4) Respekt, ochrana a podpora práv palestinských uprchlíků k návratu do 

jejich domovů a k jejich majetku; podle rezoluce OSN 194. 

Vzhledem k velkému nárůstu členů a podporovatelů BDS kampaně byla 

v listopadu 2007 svolána první Palestinská BDS konference, která byla uspořádána 

v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu. Na této konferenci se BDS usneslo na 

nutnosti vytvoření BDS National Committee (Národní výbor). Tento výbor slouží jako 

palestinská základna, která koordinuje průběh a aktivitu celosvětové kampaně. 

V současnosti má výbor 27 členů, z nichž všechno jsou palestinské organizace a hnutí.
15

 

                                                                                                                                               
na podporu palestinských práv, působí v New Yorku.; Sunaina Maira – spoluzakladatelka USACBI, 

věnuje se asijsko-americkým studiím na University of California, Davis, působí v Kalifornii; Heike 

Schotten – pedagožka na Masachusettské univerzitě v Bostonu, věnuje se mnoha aspektům BDS a 

USACBI kampaně, působí v okolí Bostonu; http://www.usacbi.org/speakers-bureau/  

10
„Where we stand“, IUPUI Faculty and staff for justice in Palestine, 

https://iupuifacultystaff4palestine.wordpress.com/2016/02/23/where-we-stand/ (staženo 16. 4. 2016). 

11
„Campus Community“, UC Davis, https://www.ucdavis.edu/admissions/undergraduate/community/ 

(staženo 16. 4. 2016). 

12
„Students for Justice in Palestine“, https://ufl.collegiatelink.net/organization/sjpflorida/about (staženo 

16. 4. 2016). 

13
 Newsletter, US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, 

http://www.usacbi.org/usacbi-newsletters/ (staženo 16. 4. 2016). 

14
„Palestinian Civil Society Call for BDS“, BDS movement, https://bdsmovement.net/call (staženo 16. 4. 

2016). 

15
„Palestinian BDS National Committee“, BDS movement, https://bdsmovement.net/bnc (staženo 16. 4. 

2016). 
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Aktivity BDS 

Na rozdíl od USACBI, které se zaměřuje výhradně na akademickou oblast a 

působí ve Spojených státech, BDS má na starost několik druhů kampaní po celém světě. 

Academic boycott je pouze jednou z aktivit BDS. 

Odlišnou formou protestu od USACBI je tzv. consumer boycott (spotřebitelský 

bojkot). Tato kampaň vyzývá k bojkotu izraelských společností a firem prostřednictvím 

odmítání nakupování a využití jejich produktů. BDS vidí v této kampani dva hlavní 

záměry. Prvním z nich je obecné zvýšení povědomí o omezování palestinských práv. 

Druhý záměr je ryze ekonomický. Snížení finančního příjmu izraelských společností na 

základě bojkotu, vyvolá podle BDS tlak na izraelskou vládu, což ve výsledku může vést 

k požadovanému vyrovnání Izraele a palestinských obyvatel.  

BDS se nezaměřuje pouze na izraelské společnosti, ale také na firmy, které 

v Izraeli působí, a snaží se je přesvědčit o ukončení této spolupráce. Mezi společnostmi, 

které se rozhodly ukončit spolupráci s Izraelem, je například největší dánská banka 

Danske Bank. Ta se rozhodla umístit izraelskou banku Bank Hapoalim na černou 

listinu. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo porušování mezinárodního práva ve 

věci lidských práv ze strany jejich bývalého izraelského partnera. Danske Bank zároveň 

také stáhla své investice z firem Africa Israel Investments Ltd. a Danya Cebus. 

Důvodem pro ukončení spolupráce s těmito firmami bylo jejich zapojení ve výstavbě 

izraelských osad na okupovaném palestinském území.
16

  

Z podobných důvodů vyškrtl v roce 2012 ze svého portfolia tři izraelské firmy i 

novozélandský Super Fund, investiční fond, který akumuluje a následně investuje 

vládní příspěvky. Společnosti Africa Israel Investments and subsidiary Danya Cebus, 

Elbit Systems Limited a Shikun & Binui byly vyškrtnuty zejména kvůli svému podílu na 

výstavbě izraelských osad na okupovaném palestinském území a podílení se na 

výstavbě zdi mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu.
 17

 

Součástí kampaně je také cultural boycott. V případě BDS se jedná o umělce, 

spisovatele, filmaře a další osoby, které pocházejí z celého světa a přidávají se k bojkotu 

Izraele, dokud nebudou splněny podmínky, které si BDS stanovilo. Mezi takové 

osobnosti patří například John Berger, známý britský spisovatel, Stéphane Hessel, 

francouzský diplomat a ambasador nebo také mexicko-americký hudebník Carlos 

Santana. 

K protestům proti Izraeli se přidávají i velmi známé osobnosti. V květnu 2013 se 

k BDS kampani přidal astrofyzik Stephen Hawking. Hawking zrušil svou účast na 

plánované konferenci v Jeruzalémě, na kterou byl pozván tehdejším izraelským 

prezidentem Shimonem Peresem. Před svým prohlášením byl v kontaktu se svými 

palestinskými kolegy, kteří se ho snažili přesvědčit, aby se konference neúčastnil. 

Hawking nevydal vlastní oficiální prohlášení. Se svým souhlasem však povolil Britské 

komisi pro palestinské univerzity (British Committee for Universities of Palestine), aby 

zveřejnila, že jeho rozhodnutí bylo založeno na radách jeho palestinských kolegů a 

respektu vůči akademickému bojkotu Izraele.
18

 

                                                 
16

„Denmark's Largest Bank Blacklists Israel's Hapoalim Over Settlement Construction“, Haaretz, 

http://www.haaretz.com/israel-news/1.571849 (staženo 16. 4. 2016). 

17
„ New Zealand Supperannuation Fund Excludes Three Companies on Responsible Investment 

Grounds“, NZ Super Fund,  https://www.nzsuperfund.co.nz/news-media/new-zealand-superannuation-

fund-excludes-three-companies-responsible-investment-grounds  (staženo 16. 4. 2016). 

18
„ Stephen Hawking joins academic boycott of Israel“, The Guardian, 

http://www.theguardian.com/world/2013/may/08/stephen-hawking-israel-academic-boycott (staženo 16. 

4. 2016). 
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V rámci kampaně BDS je také pořádán Israeli Apartheid Week. Jedná se o akci, 

která probíhá na více než 150 univerzitách po celém světě. Jejím hlavním účelem je 

zvýšit informovanost o izraelsko-palestinském konfliktu. Z objektivního, nezaujatého 

pohledu je samozřejmě celá akce zaměřena na podporu palestinského obyvatelstva a 

snahu o prokázání, že Izrael se chová v rozporu s mezinárodním právem. Přednášky, 

filmové projekce a workshopy mají za úkol přinést větší podporu BDS kampani v rámci 

celého světa. Israeli Apartheid Week probíhá nejen v Evropě a Severní Americe, ale 

také v Africe nebo od roku 2010 i v arabském světě.
19

 

1. Akademický bojkot a jeho význam 

Je důležité rozlišit, proti komu je přesně bojkot zaměřen. Kampaň se nesnaží 

zabránit styku mezi izraelskými a americkými akademiky nebo studenty. Hnutí se 

nezaměřují na boj proti individuálním osobám z akademického prostředí. Jejich hlavním 

cílem jsou akademické instituce jako takové, což zahrnuje nejen univerzity, ale také 

ostatní instituce zabývající se vyšším vzděláváním. Tento rozdíl často nebývá dobře 

patrný. To mnohdy mívá za následek vyvolání negativní reakce veřejnosti, která se 

domnívá, že jde o diskriminaci izraelských akademiků. Pro lepší představu je dobré 

rozdíl vysvětlit na konkrétním příkladu.  

V dubnu roku 2013 se americká studijní asociace Association for Asian 

American studies (AAAS) přidala k podoře hnutí USACBI. Pokud by AAAS pořádala 

konferenci, na které by chtěl děkan izraelské univerzity vystoupit jako oficiální 

představitel Izraele nebo izraelské univerzity, AAAS by mu tuto možnost neposkytla. 

Pokud by však tento člověk chtěl vystoupit jako odborník na historii Blízkého východu 

a chtěl by mít na té samé konferenci přednášku, AAAS mu nebude bránit. Zde je vidět 

patrný rozdíl, že USACBI a BDS se nesnaží bojkotovat akademickou činnost 

izraelských profesorů, ale jde se jim o bojkot Izraele a jím podporovaných 

akademických institucí.
20

  

Akademický bojkot, jako koncept samotný, je často diskutovaným tématem. 

V případě USACBI a BDS kampaní se velmi často srovnává s akademickým bojkotem 

Jihoafrické republiky v šedesátých letech minulého století (Academic boycott of South 

Africa). Názory na academic boycott of Israel jako na jednu z forem, jak přispět 

k vyřešení konfliktu v Izraeli, se velice různí. Obě hnutí USACBI i BDS Movement 

věří, že nenásilná kampaň namířena proti akademické sféře má klíčový význam. 

Přestože obě tyto kampaně mají velký počet příznivců jak z akademické, tak z kulturní 

obce, existuje i velká vlna kritiky proti tomuto bojkotu. Mezi tyto kritiky patří například 

hnutí J Street. Toto hnutí zastává pro-izraelský názor a nesouhlasí s USACBI zejména 

v otázce řešení konfliktu.
21

  

Izrael apartheid 

Sporným bodem kampaní BDS a USACBI bývá často označování izraelské 

politiky jako izraelský apartheid. Slovo apartheid, které je silně spojeno s Jihoafrickou 

republikou (JAR) a vyjadřuje rasovou segregaci obyvatelstva, se velmi často používá 

právě ve spojení s Izraelem. Toto označení používají jak sama hnutí BDS a USACBI, 

                                                 
19

 Israeli Apartheid Week 2016, http://apartheidweek.org/ (staženo 16. 4. 2016). 

20
 Sydni Dunn, "How Does an Academic Boycott of Israel Work, and What Does It Mean for Scholars?", 

Chronicle Of Higher Education,Vol.61, no. 9 (2014), strana A6 (staženo z EBSCO Host 21. 4. 2016). 

21
 webové stránky hnutí J Street: http://jstreet.org/  
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tak i širší veřejnost. Názorným příkladem veřejného užití tohoto spojení je kniha 

Palestine: Peace not Apartheid, jejímž autorem je bývalý prezident Spojených států 

amerických a laureát Nobelovy ceny míru z roku 2002 Jimmy Carter.
22

   

Speciálně kampaň BDS bývá často spojována s bojkotem Jihoafrické republiky. 

Důvodem je, že částečně kopíruje tehdejší kampaň. I v případě Izraele se jedná o 

celosvětovou kampaň, která zahrnuje nejen akademickou obec, ale také ekonomický 

bojkot. Různí se však názory, zda je označení apartheid ve spojení s Izraelem ideální 

strategií. 

Případy Jihoafrické republiky a Izraele jsou v řadě důležitých ohledů velmi 

odlišné. Na rozdíl od Izraele v případě JAR nebyly tisíce vyhoštěných uprchlíků nuceny 

žít mimo svůj původní stát, zároveň černé obyvatelstvo nebylo vystavováno stejným 

vojenským útokům, jakým jsou vystaveni obyvatelé pásma Gazy.  

Jelikož případ JAR je v USA tak dobře známý, může používání výrazu apartheid 

přiblížit některým lidem situaci v Izraeli. Avšak právě kvůli rozdílům, které jsou mezi 

jednotlivými případy, je často kampaň konfrontována s kritikou, že se nejedná o tu 

stejnou segregaci obyvatel, a následně jí již není přikládán takový význam.
23

 

 Důvody vedoucí k podpoře akademického bojkotu a BDS kampaně  

Existuje mnoho důvodů, proč podpořit USACBI nebo BDS a akademický bojkot 

Izraele. Většina z nich je principiálních. Jedná se o nesouhlas s oficiální izraelskou 

politikou vůči palestinskému obyvatelstvu, ale také jasné odmítnutí okupace 

palestinských území Izraelem. Speciální zaměření na akademické instituce Izraele má 

jednoduché vysvětlení. Příznivci kampaně USACBI odsuzují izraelské univerzity a 

jejich přímé spojení s vládou. Izraelské univerzity jsou většinou financovány 

z oficiálních zdrojů izraelské vlády. To však není jediná kritika ze strany USACBI.  

V případě, že se chce izraelský profesor zúčastnit nějaké akce na Západním 

břehu Jordánu, není pro něj žádný problém překročit bezpečnostní hranici, kterou Izrael 

vytvořil, a volně se pohybovat na území Gazy. Pro izraelské univerzity je také mnohem 

snazší jakákoliv logistická aktivita spojená s organizací vědeckých konferencí a 

podobných akcí, než pro jejich kolegy nacházející se na okupovaném palestinském 

území. V případě, že se chce palestinský profesor zúčastnit podobné konference 

v Izraeli, musí získat vojenskou prověrku, aby mohl překročit zbudovanou hranici. 

Navíc, pokud by se účastnil vícero aktivit pořádaných izraelskými univerzitami, může 

se stát, že jeho chování bude považováno za projev legitimizace izraelské okupace. 

Situace není pro Palestince jednoduchá, ani pokud oni organizují nějakou konferenci. 

Dle zkušeností profesora Fallaha izraelské vojenské jednotky a helikoptéry při 

podobných konferencích až nepřiměřeně často krouží kolem kampusu a dávají tak jasně 

najevo studentům a profesorům, kdo má území pod kontrolou.
24

  

Důvodem, proč jsou akademický bojkot Izraele a zejména BDS kampaň tak 

důležitými nástroji, je vytvoření mezinárodního tlaku na izraelskou vládu. Podle Neva 

                                                 
22

Jimmy Carter, „Israel, Palestine, peace and apartheid“, The Guardian, 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/dec/12/israel.politicsphilosophyandsociety (staženo 21. 

4. 2016). 

23
 Noura Erakat, „BDS in the USA, 2001-2010“, Middle East Report, Summer 2010, no. 255 (2010), s34-

39 (staženo z EBSCO Host 21. 4. 2016). 

24
 Ghazi-Walid Falah, „Does a Boycott of Israeli Academic Institutions Help in Ending Israel's Military 

Occupation of Palestinian Territories?“, Geographical Review 106, no. 2 (2016), s288-293 (staženo 

z EBSCO Host 9. 4. 2016).; Ghazi-Walid Falah je izraelsko-kanadský geograf, který působí na University 

of Akron v Ohiu. Specializuje se zejména na politickou geografii Blízkého východu. 
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Gordona
25

 je podstatné ukázat izraelské vládě, že to nejsou pouze Palestinci, kteří 

nesouhlasí s chováním Izraele. Gordon poukazuje na obrovský rozdíl v tom, jak je 

vnímáno palestinské a izraelské obyvatelstvo. Zatímco Palestinci nemají žádný stát a 

často se jim nedostává ani základních lidských práv, židovské obyvatelstvo je 

považováno za Izraelce, ať už žijí na okupovaných územích, nebo přímo v Izraeli. 

Gordon tvrdí, že stát Izrael se začíná pomalu radikalizovat a vytváří se reálný apartheid 

zaměřený na Palestince. Jediným možným způsobem, jak donutit izraelskou vládu 

k nějakému řešení, bez ohledu na to, zda půjde o one-state nebo two-state solution, je 

podle něj jasný signál od mezinárodního společenství. Jelikož je BDS Movement 

mezinárodní kampaní, podle Gordona je dobrým nástrojem, který postupem času 

dokáže vyvinout dostatečný tlak na Izrael a zároveň podpořit okupovaná území 

Palestiny natolik, aby došlo k nenásilnému ukončení konfliktu.
26

 

Podstatnou součástí kampaní je narušit obraz ideální společnosti, o který se 

izraelská vláda snaží. Skrze různé kulturní události, na nichž se podílí nejen izraelské, 

ale i zahraniční hvězdy, se snaží izraelská vláda podpořit tzv. kampaň Brand Israel. 

Tato kampaň má za úkol zlepšit a posílit pověst státu Izrael a skrze kulturní události 

zakrýt svou koloniální politiku a zločiny páchané na palestinských územích. Tento 

názor zastává Hind Awwadiová, koordinátorka Palestinského národního výboru BDS 

kampaně. Podle ní je zejména kulturní bojkot velmi důležitou součástí řešení konfliktu 

mezi Izraelem a Palestinou. Awwadiová tvrdí, že aby mohlo dojít k vyřešení konfliktu, 

je třeba ukázat realistický obraz státu Izrael, ne ten, který se Izrael snaží společnosti 

předvést. Počet mezinárodních „superstar“, které ruší svá vystoupení v Izraeli, 

významně narůstá. V roce 2010 zrušili svou účast na Jeruzalémském filmovém festivalu 

američtí herci Meg Ryan a Dustin Hoffman. Jejich neúčast byla symbolickým 

vyjádřením nesouhlasu s útokem na lodě s humanitární pomocí, které mířily do pásma 

Gazy a byly velmi násilně zastaveny izraelskou armádou v roce 2010. Podle 

Awwadiové mají podobná symbolická vyjádření nesouhlasu s izraelskou vládou a 

okupací pásma Gazy velký vliv na budoucí vyrovnání sil mezi Izraelem a Palestinou. 

Navíc se jedná o nenásilné protesty, což v kontrastu s izraelským jednáním, podle 

Awwadiové, nabírá ještě větší váhu.
27

 

Častou reakcí na otázku, proč by měl existovat akademický bojkot proti Izraeli, 

je, že v současnosti již existuje akademický bojkot proti Palestině. Nejedná se o žádné 

oficiální hnutí, ale o přístup k palestinským akademikům zejména v Izraeli a Spojených 

státech. Na své osobní zkušenosti toto dokládá Magid Shihade, vyučující na palestinské 

Birzeit University, kde se věnuje modernímu kolonialismu, politologii a antropologii. 

Shihade zastává názor, že již dnes existuje bojkot proti palestinským profesorům a 

akademikům. On sám i jeho kolegové se několikrát setkali se zvláštním jednáním při 

pracovních pohovorech na amerických univerzitách. Shihade musel zodpovídat otázky, 

proč jeho články útočí na Izrael nebo jaký je jeho postoj vůči hnutí Hamás. Rovněž 

jednou spolu s oficiálním odmítnutím od univerzity obdržel také neoficiální dopis 

s omluvou, že na danou pozici byl raději přijat Izraelec židovského vyznání. V Izraeli 

samotném je situace ještě horší. Pokud chce izraelský akademik učit na univerzitě 

v Palestině, potřebuje k tomu speciální pověření. Shihade vidí jako jedinou odpověď na 

tento útok na akademickou svobodu reakci v podobě akademického bojkotu Izraele. 

                                                 
25

 Neve Gordon – izraelský profesor politologie na Ben-Gurion University, který se zaměřuje právě na 

izraelsko-palestinský konflikt a lidská práva. 

26
 Neve Gordon, „Boycott Israel“ in The Case for Sanctions Against Israel, ed. Audrea Lim, (London: 

Verso, 2012), 187-190. 

27
 Hind Awwad, „Six years of BDS: Success!“ in The Case for Sanctions Against Israel, 74-82. 
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Věří, že bojkot otvírá cestu k otevřenému dialogu a rovným příležitostem pro 

Palestince.
28

 

Kritika akademického bojkotu a BDS kampaně  

Kampaň za akademický bojkot Izraele vyvolala také silnou kritiku. Kromě 

kritiky jednotlivých kroků a akcí, ať už pořádaných USACBI, nebo BDS Movement, 

vyskytují se v debatách o tomto problému také rámcovější a konceptuálnější argumenty. 

Tito kritici se nesnaží kritizovat pouze samotná hnutí, ale samotný koncept 

akademického bojkotu Izraele. 

Jedním z argumentů je, že namísto uzavírání dveří před Izraelem by bylo lepším 

rozhodnutím co nejvíce propojit izraelské, palestinské a americké studenty či profesory 

dohromady. Přestože kampaně USACBI a BDS se snaží dosáhnout vyrovnání mezi 

Izraelem a Palestinou, bojkotem izraelských univerzit dělají přesný opak. V současnosti 

existuje již mnoho Izraelců, kteří nesouhlasí s oficiální politikou své vlády vůči 

palestinským územím. Několikrát se podařilo vytvořit úspěšné projekty, na kterých 

spolupracovali Palestinci a Izraelci společně. Profesorky z amerických univerzit, které 

se angažují v této problematice, Linda Gordon, Alice Kessler-Harris a Elaine Tyler 

Maine
29

, tvrdí, že přísný bojkot Izraele bude mít za následek zničení prozatím ne 

silných vazeb, které mezi sebou Izrael a Palestina postupně vytváří. Všechny věří, že 

podpora vzájemné spolupráce, například skrze konference v USA, kde by izraelští a 

palestinští studenti mohli společně pracovat a sdílet své poznatky, bude mít lepší odezvu 

než akademický bojkot. Jako příklad uvádějí, že podobný postup zvolily Spojené státy 

americké i ke konci studené války a ve výsledku dělají něco podobného při rozvíjení 

vztahů s Čínou. 
30

 

Právě izraelsko-palestinský konflikt by měl být řešen skrze komunikaci mezi 

akademickými obcemi, ne snahou o odstřihnutí jedné z nich.
31

 Na rozdíl od politických 

a vojenských představitelů, kteří nejsou schopni nalézt kompromis pro vyřešení 

konfliktu, akademickým obcím se to již několikrát podařilo. Přestože právě na 

univerzitní půdě proběhlo několik ozbrojených útoků. Tyto násilné kroky ublížily 

oběma stranám. Palestinské univerzity byly po první intifádě násilně uzavřeny 

izraelskou vládou na konci osmdesátých let po dobu čtyř let.
32

 Izrael utrpěl ohromnou 

ztrátu, kterou zapříčinila skupina Hamás, když uskutečnila teroristický útok na Hebrew 

University na konci července 2002. Při útoku zemřelo 7 lidí a více jak 80 bylo 

                                                 
28

 Magid Shihade, „The Academic Boycott of Israel and its Critics“ in Against Apartheid: the Case for 

Boycotting Israeli Universities, (Chicago: Haymarket Books, 2015), 45-49. 

29
 Linda Gordon – učitelka historie na New York University, autorka mnoha historických publikací; Alice 

Kessler-Harris – doktorka historie přednášející na Columbia University v New Yorku, zabývá se zejména 

americkou historií se zaměřením na vykořisťování žen a genderové nerovnosti; Elaine Tyler May – 

získala Ph.D. z americké historie na University of California v Los Angeles, věnuje se moderní historii 

USA a genderovým studiím. 

30
 Linda Gordon, Alice Kessler-Harris, Elaine Tyler May, „Don't Cut Off Debate With Israel's Academic 

Institutions--Enrich It Instead“, Chronicle Of Higher Education vol. 60, no. 17 (2014), s A41 (staženo 

z EBSCO host 9. 4. 2016).  

31
 John R. Cohn, „Academic boycott would damage chances for peace“, Nature vol. 435, no. 7043 (2005), 

s736 (staženo z EBSCO Host 18. 3. 2016). 

32
 „Palestinian Universities under Occupation“, Birzeit University blog, 

http://www.birzeit.edu/blogs/palestinian-universities-under-occupation (staženo 18. 3. 2016). 
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zraněno.
33

 Právě v takto narušeném prostředí, kde se důvěra buduje velmi těžce, by se 

měly strany snažit usilovat o spolupráci. Ta může v budoucnu vést k produktivní a 

života schopné koexistenci Izraele a Palestiny.
34

    

Dalším faktorem, který ovlivňuje názor, že akademický bojkot není vhodným 

typem protestu, je zaměření se na špatnou oblast. Při pohledu na cíle, které si stanovují 

všechna hnutí, jež podporují tuto kampaň, je očividné, že požadují spravedlivé 

vyrovnání státu Izrael a palestinského obyvatelstva. Avšak bojkot, který podporují, se 

zaměřuje výhradně na univerzity a kulturní či akademické akce. Názor, že bojkot by 

neměl být zaměřen na izraelské univerzity, sdílí i americká filozofka Martha Nussbaum. 

Dle jejího názoru skutečnost, že univerzity čerpají finance z vládních zdrojů, jim nedává 

spoluvinu na politických rozhodnutích, která vláda činí. V případě, že se jedná o 

samotnou univerzitu či její zaměstnance, kteří se podílejí na sporných aktivitách vůči 

Palestině a jejímu obyvatelstvu, Nussbaum navrhuje lepší alternativy než samotný 

bojkot. Tvrdí, že cenzura či přímý otevřený protest proti těmto konkrétním aktivitám 

přinese lepší výsledek než obecný bojkot akademického života v Izraeli.
 35

 

Jak již bylo zmíněno výše, academic boycott of Israel je někdy srovnáván 

s academic boycott of South Africa. Tato kampaň za ukončení apartheidu Jihoafrické 

republiky, která probíhala v šedesátých letech minulého století, je však v jednom 

faktoru velice odlišná od současných aktivit USACBI. Na bojkot Jihoafrické republiky 

by se dalo nahlížet spíše jako na ekonomický než akademický bojkot. Tehdejší kampaň 

totiž zejména nabádala univerzity k ukončení veškeré spolupráce s firmami a 

společnostmi, které obchodovaly či byly jakkoliv ekonomicky svázány s Jihoafrickou 

republikou.
36

 

Obvinění z anti-semitismu 

Vzhledem k historii židovského obyvatelstva v uplynulém století je velmi těžké 

udržet otevřenou kultivovanou diskuzi, která zahrnuje kritiku Izraele a není, často 

neprávem, označována za rasistickou či antisemitskou. Se stejným problémem se potýká 

i kampaň academic boycott of Israel. 

Mnoho debat na toto téma selhává na tom, že není jasně definováno, zda se 

jedná o kritiku okupace palestinských území, nebo o kritiku samotného Izraele a jeho 

existence jako suverénního státu. Přestože obě hnutí, USACBI i BDS, mají své cíle 

jasně definované a ani jeden z nich není spojen s delegitimací Izraele jako samostatné 

země, stejně se jim nedaří zabránit obviněním z diskriminace a antisemitismu. 

Obvinění hnutí z šíření antisemitismu sice má neblahý vliv na kampaň 

samotnou, ale není největším problémem. Nedostatečná schopnost hnutí jasně 

odmítnout takováto obvinění vytváří nejasnou hranici mezi aktivismem, o který se 

kampaň snaží, a reálným antisemitismem. Tato matná linie dává příležitost skutečným 

                                                 
33

 „Terror Blast Kills 7, Including 5 Americans, at Jerusalem University“, FOX News, 

http://www.foxnews.com/story/2002/08/01/terror-blast-kills-7-including-5-americans-at-jerusalem-

university.html (staženo 18. 3. 2016). 

34
 John R. Cohn, „Academic Boycott would damage chances for peace“ (staženo z EBSCO Host 18. 3. 

2016). 

35
 Martha Nussbaum, „Against Academic Boycott“,  Dissent vol. 54, no. 3 (2007), s30-36 (staženo 

z EBSO Host 9. 3. 2016). 

36
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rasistům, aby na pozadí potřebné diskuze o izraelsko-palestinském konfliktu šířili svůj 

nedemokratický program.
37

  

V březnu roku 2011 měl na Kalifornské univerzitě v Berkeley svou přednášku 

Louis Farrakhan. Farrakhan je hlavním představitelem náboženské skupiny Nation of 

Islam, která sdružuje zejména muslimy afrického původu. Během své řeči na univerzitě, 

která se konala v rámci konference hnutí Afrikan Black Coalition, varoval Farrakhan 

studenty, aby se nezapojovali do hovoru se svými spolužáky židovského původu 

předtím, než si přečtou knihu The Secret Relationship Between Blacks and Jews (kniha 

tvrdí, že otroctví černého obyvatelstva bylo zapříčiněno zejména Židy).
38

 Právě těchto 

prohlášení se odpůrci bojkotu obávají. Odpůrci academic boycott of Israel totiž tvrdí, že 

právě tato kampaň vytváří prostor pro řečníky jako Farrakhan. 

Kalifornská univerzita následně v roce 2012 prováděla šetření, které bylo 

zaměřeno na zjišťování, jak působí prostředí kampusů na její židovské studenty. 

Richard Burton a Alice Huffman, kteří měli tuto rešerši na starost, došli například i 

k tomuto závěru: „Studenti židovského původu musí čelit náročným otázkám, které se 

zaměřují na Izrael, jeho právo na existenci a vztah k Palestině. Anti-sionismus, BDS 

Movement a další hnutí svými aktivitami vytvářejí závažné otázky, které zobrazují 

Izrael, ale často i Židy, ve velmi nepřátelském pojetí. Zároveň tyto aktivity vyvolávají 

pocity izolace a podkopávají vztah mezi židovskými studenty a zbytkem kampusu.“
39

  

 Odpůrci bojkotu tvrdí, že jelikož se boycott zaměřuje pouze na stát Izrael a jeho 

židovské obyvatelstvo a vůbec se nezajímá například o špatný stav ženských práv 

v zemích Blízkého východu, jedná se o účelně vytvořenou rasistickou kampaň. Tato 

tvrzení jsou však velmi pochybná a zástupci BDS Movement se jim snaží oponovat. 

Mají pravdu, když namítají, že není třeba bojovat s veškerým bezprávím, aby se mohlo 

bojovat alespoň s nějakým. To však nemění podstatu skutečnosti, že právě ve Spojených 

státech amerických, vzhledem k jejich vztahu s Izraelem a dlouhodobému spojenectví 

mezi oběma zeměmi, je třeba klást velký důraz na vytyčení jasné hranice mezi 

oprávněnou kritikou a obviněními z anti-semitismu.
40

  

2. Reálný vliv USACBI a BDS  

Obě hnutí a jejich kampaně existují již delší dobu. BDS propaguje své aktivity a 

boj za rovnoprávnost Palestiny již jedenáct let. USACBI působí na americkou 

akademickou a kulturní obec něco málo přes sedm let. Přestože se aktivity těchto hnutí 

mezi sebou částečně prolínají, následující kapitola se kvůli přehlednosti zaměřuje na 

každé hnutí samostatně.  

                                                 
37

 David Newman, „The Failure of Academic Boycotts“, Geographical Review vol. 106, no. 2 (2016), 

s264-269 (staženo z EBSCO Host 9. 3. 2016). 
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international/Campus-Report-2011-2012-NW.pdf (staženo 9. 3. 2016). 
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extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cascholars4academicfreedom.files.wordpress.c

om/2012/07/jewish-climate-fact-finding-report-july-2012-final.pdf (staženo 9. 3. 2016). 
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Účinnost kampaně BDS  

Pro posouzení, zda má hnutí BDS a jeho aktivity nějaký reálný vliv na 

společnost nebo na vývoj konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, je potřeba definovat, 

podle čeho bude tento vliv posuzován. Tato práce se zaměřuje na dvě hlavní oblasti – 

nárůst podpory BDS Movement a dosažení stanovených cílů jednotlivých kampaní. 

Tyto dvě oblasti se zdají být z několika hledisek velmi důležité.  

Pokud by se členům hnutí BDS podařilo dosáhnout výsledku, kvůli kterému se 

rozhodli kampaň vytvořit, lze prohlásit, že hnutí bylo úspěšné. Nemuselo však být zatím 

dosaženo finálních cílů, a tak je třeba soustředit se i na aktivity, které by potenciálně 

mohly vést k jejich úspěšnému naplnění. Toto je jeden z důvodů, proč otázka, zda 

podpora kampaně BDS narůstá, či ne, je zkoumaným faktorem. 

Podpora BDS Movement a jeho kampaně 

Nedá se popřít, že podpora BDS kampaní postupně narůstá. Nejedná se pouze o 

akademickou obec, ale v případě BDS také o ekonomické subjekty. Právě sankcí ze 

strany obchodních a finančních partnerů se izraelská vláda bojí pravděpodobně nejvíce. 

V minulosti se totiž kampani podařilo přilákat pozornost několika velkých investorů. 

Na začátku ledna 2014 se hlavní dánský pensijní fond PGGM rozhodl ustoupit 

od spolupráce s pěti izraelskými bankami. Toto rozhodnutí bylo velmi vřele přivítáno 

palestinským obyvatelstvem. Rozhodnutí PGGM bylo založeno na dvou faktorech. 

Prvním byl fakt, že firma nesouhlasí s okupací palestinských území Izraelem. Druhým 

důvodem, který podpořil jejich rozhodnutí, bylo vzrůstající napětí mezi Evropskou unií 

a Izraelem. Unie, která již dříve vyjádřila nesouhlas s okupací palestinských území, 

oznámila v červenci 2013, že od začátku roku 2014 odmítne finanční asistenci 

veškerým izraelským firmám působícím na Západním břehu Jordánu.
41

 

Ohlas si však získala kampaň nejenom v Evropě, ale také ve Spojených státech 

amerických. BDS kampaň se však musí potýkat s nemalou kritikou. Silnou kritiku k ní 

směřuje nejen ta část obyvatelstva, která odmítá jakkoliv podpořit Palestinu, ale také 

asociace a organizace, které zastávají rozdílné východisko izraelsko-palestinského 

problému, kterým je tzv. two state solution (existence samostatného státu Palestina a 

samostatného státu Izrael). Právě na základě rostoucí popularity BDS ve Spojených 

státech se začaly častěji ozývat reakce od asociací jakými je například JStreet (skupina 

obhajující two state solution východisko pro izraelsko-palestinský konflikt) nebo také 

AIPAC (The American Israel Public Affairs Commitee), skupina, která v Bílém domě 

bojuje za silnou lobby a podporu Izraele. Z těchto reakcí lze usoudit, že BDS není 

malým bezvýznamným hnutím, kterému není třeba věnovat pozornost, nýbrž kampaní, 

která vyvolává otázky a reakce veřejnosti.
42

  

BDS jako mezinárodní platforma dala taktéž možnost vyniknout menším 

hnutím, které se zasazují o práva Palestiny a jejích okupovaných území a jimž se dříve 

nedostávalo takové pozornosti. BDS kampaň totiž může profitovat ze svého 

mezinárodního zaměření. Nejedná se pouze o její vlastní aktivity, ale přispívá 

k vyřešení problému také tím, že pod jejím zastřešením se mohou zapojit i organizace či 

iniciativy, které by samostatně podobnou kampaň nikdy nevytvořily. Příkladem 

takového chování je Presbyteriánská církev ve Spojených státech. V roce 2004 její 

generální shromáždění přijalo hlasováním 431-62 rezoluci, která se zasazuje o ukončení 

                                                 
41
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spolupráce a bojkot organizací, jež profitují z izraelské okupace. Církevní komunita, 

která čítá více než 2.3 milionu věřících, se razantně postavila proti několika korporacím. 

V červnu roku 2014 stáhla veškeré své investice z firem jako Caterpillar, Hewlet-

Packard nebo Motorola Solutions. Hlavním zdůvodněním těchto kroků ze strany církve 

bylo, že v rámci BDS kampaně nebudou podporovat společnosti, které prodejem 

buldozerů a dalších zařízení přispívají k okupaci palestinských území.
43

  

Na rozdíl od jiných kampaní se úspěch BDS jen velmi těžko převádí na nějaké 

měřitelné jednotky. Jak již bylo zmíněno, kampaň bude považována za úspěšnou 

v momentě, kdy dosáhne naplnění všech tří kritérií, které si stanovila. Do té doby, však 

hlavní logikou kampaně je oslabovat morální autoritu Izraele, kterou doposavad měl. Již 

od konce šestidenní války, která proběhla v roce 1967, jsou Spojené státy americké 

hlavním spojencem Izraele. Samotná existence kampaně BDS vznáší otázku, zda je 

Izrael ta strana konfliktu, ke které by se měly Spojené státy přiklonit a již by měly 

chránit. Kampaň podněcuje k diskuzi a nutí zastánce Izraele, aby vysvětlili své důvody, 

proč stojí právě na izraelské straně. To vede k zamyšlení a k otevření debaty o konfliktu 

samotném.  

Jasným průkazem toho, že aktivity BDS mají odezvu ve Spojených státech, jsou 

prohlášení akademiků, kteří nejsou příznivci BDS kampaně. Dalo by se předpokládat, 

že příznivci kampaně BDS budou znát její program a budou se jí zaobírat. Pokud by 

však kampaň nebyla dostatečně silná a neexistoval by předpoklad pro to, že bude mít 

nějaký reálný vliv, neexistovali by ani její oponenti. Toto tvrzení zastává i Lisa Taraki, 

socioložka a profesorka z palestinské Birzeit univerzity. Taraki tvrdí, že jediným 

možným způsobem, jak donutit izraelskou vládu ke změně svého postoje, je vyvíjet na 

ni konzistentní tlak. BDS kampaň se staví k problému okupace Palestiny čelem a právě 

vytváření společenského tlaku vůči Izraeli je jejím hlavním záměrem.
44

 

G4S Kampaň 

Kampaň proti G4S dosáhla v nedávných měsících velkých úspěchů. G4S je 

velká britská společnost zabývající se bezpečnostními otázkami. Tato firma poskytovala 

vybavení a služby izraelským věznícím. Důvod, proč BDS započala kampaň proti G4S, 

byl ten, že podle BDS jsou v izraelských věznících, o které se firma stará, neprávem 

uvězněni palestinští obyvatelé. Celkem v pěti věznicích a výslechových centrech se 

podle BDS nachází více jak 6000 vězňů. Masové zavírání Palestinců a tvrdý režim ve 

věznicích mají odradit Palestince od jejich vzdorné politiky vůči Izraeli. G4S zároveň 

měla mít zčásti na starost správu přechodů na bezpečnostní bariéře na Západním břehu 

Jordánu.
45

 

Od roku 2011 probíhala proti G4S intenzivní kampaň, která dosahovala 

postupně mnoha úspěchů. V průběhu let se postupně k bojkotu G4S vyjadřovaly 

organizace z celého světa. V srpnu 2012 oznámila ukončení spolupráce s touto firmou 

britská společnost Good Energy. Dle prohlášení firmy bylo hlavním důvodem tohoto 
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kroku negativní vyjádření několika jejích zákazníků k vzájemné spolupráci Good 

Energy právě s G4S.
46

  

Ke kritice G4S se vyjádřilo i mnoho univerzit, včetně univerzit v Oslu a 

Edinburghu. Obě univerzity se rozhodly ukončit veškerou spolupráci s G4S.
47

 Mezi 

hlasy, které se ozvaly na podporu bojkotu vůči G4S, se nacházel i nezávislý expert OSN 

Richard Falk. Ten ve své zprávě jmenoval hned několik společností, které dle jeho 

názoru silně podporují okupaci palestinských území. Mezi těmito společnostmi byla 

nejen G4S, ale například i americká firma Caterpillar, o níž padla zmínka již dříve.
48

 

Během následujících let se k bojkotu G4S přidávaly další a další instituce, ať už 

se jednalo o akademické či ekonomické subjekty. K několika velkým rozhodnutím, 

které značně ovlivnily G4S, došlo v minulém roce. V dubnu 2015 více jak dvacet 

společností z Jihoafrické republiky neprodloužilo kontrakt G4S. Finanční ztráta, která 

vznikla na základě těchto rozhodnutí, stála G4S přibližně něco přes půl milionu dolarů. 

Do této ztráty se započítalo i ukončení kontraktu s nadací Billa Gatese. Ta se rozhodla 

odstoupit od 200-milionového kontraktu na základě nátlaku od společností z Jihoafrické 

republiky.
49

 

V březnu letošního roku ukončil spolupráci s G4S také UNICEF. Ten najal 

novou společnost, která bude spravovat místní středisko UNICEF v Ammánu, hlavním 

městě Jordánska. Jordánská větev BDS kampaně se k tomuto vyjádřila se slovy, že 

v současnosti čelí G4S velkému tlaku od svých finančních partnerů po celém světě.
50

 

Jak je patrné, G4S opravdu čelila kritice ze všech stran svých ekonomických 

aktivit. Právě na základě tlaku, který dokázala kampaň BDS vyvinout v březnu 2016, 

G4S prohlásila, že během následujících 12 až 24 měsíců postupně prodá veškerá svá 

aktiva v Izraeli a ukončí tam své aktivity. Oficiální prohlášení společnosti bylo, že toto 

rozhodnutí nemá nic společného s BDS kampaní namířenou proti společnosti a že se 

jedná o rozhodnutí čistě obchodní. Přesto nelze pominout, že aktivity spojené s BDS 

mají pravděpodobně za následek ústup G4S z Izraele. BDS však zatím svou kampaň 

vůči společnosti ukončit neplánuje. V kampani setrvá až dokud G4S neprodá veškerá 

svá aktiva a úplně neopustí Izrael.
51
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Dopady působení USACBI ve Spojených Státech  

Přestože USACBI vychází z kampaně BDS, její aktivity jsou zaměřené čistě na 

akademickou sféru. USACBI má podporu nejen od amerických a kanadských univerzit, 

organizací a jednotlivců, ale i od jejich kolegů z celého světa. Tato mezinárodní 

podpora však zabírá minoritní podíl mezi následovníky USACBI. Důvodem není nízký 

zájem o akademický bojkot Izraele mimo severoamerické území, ale zejména to, že 

například Evropa má své vlastní větve této kampaně v Británii, Francii a dalších státech, 

které mohou instituce podporovat.  

Opět je třeba zaměřit se i na dílčí úspěchy USACBI stejně jako v předcházející 

kapitole. Cíle, které si stanovila USACBI, se shodují s cíli BDS. I když zatím nedošlo 

k vyrovnání mezi Izraelem a Palestinou, hnutí se podařilo zanechat za sebou 

nesmazatelnou stopu. 

Podpora amerických studentských asociací 

Jak bylo zmíněno v první kapitole, USACBI se podařilo získat podporu mnoha 

akademických institucí. Přelomovým rokem pro tuto kampaň byl rok 2013. V dubnu 

2013 se k bojkotu izraelských univerzit přidala první studentská asociace, kterou byla 

Asociace pro asijsko-americká studia (Association for Asian-American Studies; AAAS). 

Tento krok podpořil další asociace v rozhodování. Mezi další dvě studentské iniciativy, 

které se rozhodly podpořit USACBI, patřila Asociace pro studia původních amerických 

obyvatel (Native American and Indegenous Studies Association; NAISA) a Asociace 

pro americká studia (American Studies Association; ASA).  

Právě podpora ASA byla již v roce 2013 důkazem, že kampaň nabírá na 

významu a získává si přízeň důležitých partnerů. ASA je nejstarší americkou 

studentskou asociací, která se zabývá americkou historií a kulturou. Byla založena 

v roce 1951 a mezi její členy patří více jak 5000 lidí.
52

 ASA vždy podporovala práva 

studentů a lidí po celém světě. Zároveň se zasazovala o otevřenou kritiku rasismu a 

genderové nerovnosti ve Spojených státech. Hlavním důvodem, proč se ASA přidala ke 

kampani, byl zásadní nesouhlas nejen s chováním Izraele, ale také s chováním vlády 

Spojených států amerických. Členové asociace věří, že Spojené státy americké mají 

podíl na utlačování palestinských obyvatel a to zejména kvůli využívání svého práva 

veta v Radě bezpečnosti. Je známo, že USA mnohokrát použily toto právo k zamítnutí 

rezolucí právě v jednání o Izraeli. Připojením ke kampani chtěla ASA vyjádřit 

nesouhlas s tímto postojem a zároveň podpořit právo všech studentů, včetně Palestinců, 

na svobodný projev.
53

 

Tento krok spustil velkou vlnu kritiky, která se snesla na ASA. Jeden 

z argumentů byl, že ASA se nemůže zasazovat o práva všech studentů, když záměrně 

bojkotuje členy určitých akademických obcí, a to ne na základě toho, co je obsahem 

jejich výzkumu, ale na základě toho, že jsou Izraelci. Politický komentátor Rex Murphy 

obvinil ASA z popření základních myšlenek akademické obce.
54

 Podobných komentářů 

se objevilo spoustu v reakci na podporu USACBI. Avšak jak již bylo zmíněno dříve a 

jak se k této kritice vyjadřuje ASA, academic boycott of Israel není bojkotem 
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jednotlivců, je bojkotem izraelských univerzit a akademických institucí, které otevřeně 

spolupracují s izraelskou vládou.
55

 

Reakce od politických komentátorů či jiných osobností zainteresovaných v této 

problematice byly očekávány. Izraelsko-palestinský konflikt je diskutované téma a 

akademický bojkot Izraele v USA musel spustit určitou reakci. Avšak důkazem, že 

USACBI se podařilo na sebe upozornit, je dopis z amerického Kongresu. Zhruba 

čtvrtina členů kongresu podepsala otevřený dopis adresovaný ASA, aby ukončila svou 

podporu USACBI. Dopis podepsalo 69 demokratů a 65 republikánů.
56

  

Přestože by se mohlo zdát, že negativní reakce od členů Kongresu Spojených 

států pouze vzdaluje USACBI od svých cílů, je tomu právě naopak. Pouze fakt, že 

připojení ASA k USACBI způsobilo dost velký rozruch na to, aby se kongresmani 

k němu vyjádřili, by měl být považován za úspěch. Očekávání, že by se politika 

Spojených států vůči Izraeli otočila o sto osmdesát stupňů za tak krátkou dobu, je 

nereálné. Avšak přivolání větší pozornosti k debatě na toto téma je jeden ze základních 

kroků, který k tomu může přispět.   

Dalším potvrzením, že USACBI začíná částečně měnit názor zejména 

akademiků na danou problematiku je, že ASA obdržela celou řadu nových žádostí o 

členství. Během prosince 2013 a dubna 2014 více jak 800 uchazečů projevilo zájem o 

vstup do ASA. Podporu ASA projevilo i 9 nových institucí. Takový příval nových členů 

během čtyřměsíčního období nebyl nikdy zaznamenán v celé historii asociace.
57

 

Udržení otevřené diskuze 

Zatímco vliv na změnu americké politiky je dlouhodobým cílem USACBI, 

podpora otevřené diskuze a možnosti opačného názoru než má americká vláda, je 

metou, které kampaň dosahuje již nyní. Právě podmínky amerického prostředí jsou pro 

otevřený dialog o izraelsko-palestinském konfliktu značně napjaté. Toto se odráží nejen 

na kritice a obviněních vůči celé kampani USACBI o nichž byla zmínka již 

v předchozích kapitolách, ale také na jednotlivcích. 

Jasným příkladem, kdy se USACBI daří efektivně udržet otevřený dialog, je 

podpora akademiků, kteří jsou vystaveni diskriminačnímu zacházení právě kvůli jejich 

názoru na okupaci palestinských území. Asi nejdiskutovanějším a zároveň 

nejčerstvějším případem je spor mezi univerzitou Illinois at Urbana-Champaign a 

profesorem Stevenem Salaitou.  

Univerzita v Illinois nabídla v říjnu 2013 pracovní pozici Stevenu Salaitovi. 

Salaita se měl stát členem katedry studií původního amerického obyvatelstva na 

univerzitě s nástupem od srpna 2014. Salaita tuto pozici přijal a ukončil svůj pracovní 

vztah na Virginské univerzitě. Nabídka na pracovní pozici však byla Illinoiskou 

univerzitou zrušena těsně před nástupem Salaita do funkce.
58
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Pracovní nabídka pro profesora Salaita byla zrušena z důvodu jeho anti-izraelské 

rétoriky na jeho twitterovém účtu. Salaita přidal několik komentářů, které se věnovaly 

zejména kritice Izraele a jeho chování vůči obyvatelům v pásmu Gazy. Pro představu, 

jeden z jeho příspěvků zněl následovně: „Všimněte si, jak často používají sionisté slova 

jako divoši nebo zvířata. Bombardování Gazy není strategické. Je rasistické a 

represivní.“
59

 Tento a podobné příspěvky byly představiteli univerzity označeny za 

vulgární a hašteřivé. Právě toto byl hlavní důvod stažení pracovní nabídky z Illinoiské 

univerzity.
60

 

USACBI se jednoznačně postavila na stranu profesora Salaita a začala kampaň 

na jeho podporu. Petice, která nasbírala více než 5000 podpisů, měla podpořit svobodu 

projevu, na kterou měl Salaita nárok i v případě, že se jednalo o výroky zaměřené vůči 

Izraeli. Salaita podal na univerzitu v Illinois soudní žalobu. V srpnu 2015 soudce Harry 

D. Leinenweber dal za pravdu Salaitovi, že důvody stažení pracovní nabídky ze strany 

Illinoiské univerzity byly v rozporu s prvním dodatkem Ústavy Spojených států 

amerických. Ve stejný den kancléřka Illinoiské univerzity podala svou rezignaci.
61

  

Salaitův případ je sice zřejmě největším akademickým skandálem na poli 

negativních projevů proti izraelské politice, není však ojedinělým. USACBI se 

v minulosti postavila za mnoho profesorů, kteří čelili kritice a nespravedlivému jednání 

kvůli prezentaci svých názorů. Tlak, který dokáže USACBI vyvinout skrze petice a 

kampaně na menší instituce, jakými jsou například americké univerzity, je důležitým 

nástrojem pro zachování otevřeného dialogu. Na Salaitově případu lze snadno ukázat, 

že se nejedná o podporu rasistických či anti-semitských projevů a že nedochází 

k zakrývání nedemokratického jednání. Soudní proces jasně prokázal, že Salait neudělal 

nic protiprávního, pouze nesdílel stejný politický názor na Izrael jako vedení univerzity. 

Právě v těchto případech USACBI díky své kampani může podpořit slabšího jedince, 

v tomto případě Salaita, a udržet diskuzi o okupaci Palestiny živou.    

Dopad na situaci v Palestině 

Dílčí úspěchy, kterých USACBI dosahuje, mají podstatný význam však pouze 

v momentě, že povedou k reálnému dopadu na situaci v Izraeli. Od roku 2009, kdy byla 

iniciativa založena, se bohužel situace pro palestinské obyvatelstvo v Izraeli moc 

nezlepšila. Nepodařilo se dosáhnout žádného reálného zlepšení vztahů mezi Izraelem a 

Palestinou, které by bylo podníceno aktivitami USACBI.  

Ani americká vláda, kromě občasné reakce vůči USACBI, zatím nezměnila svou 

politiku a i nadále zůstává nejsilnějším izraelským spojencem. Na druhou stranu vztahy 

mezi Izraelem a Spojenými státy jsou v posledních letech na nejhorší úrovni za dlouhou 

dobu. Vztahy mezi americkým prezidentem Barackem Obamou a izraelským premiérem 

Benjaminem Netanjahuem nejsou nijak přátelské. Příčinou je však spíše Obamova 

politika vůči Íránu a Izraeli samotnému, než působení USACBI.
62
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Je třeba vzít v potaz, že konflikt mezi Izraelem a Palestinou trvá již několik 

desítek let. Není tedy pravděpodobné, že kampaň, která je nenásilná a vychází z názoru 

části společnosti, ne od vysokých politických představitelů, by dokázala stav věcí 

změnit během pár let. Je však patrné, že nervozita z aktivit USACBI a BDS Movement 

mezi izraelskými politiky pomalu narůstá. Izraelský prezident Reuven Rivlin v květnu 

minulého roku popsal academic and cultural bocott of Israel jako strategickou hrozbu 

první kategorie. Zároveň se dovolával strategických zásahů ze strany izraelských 

univerzit. Ty by dle Rivlina měly zarazit bojkot šířící se v Evropě a ve Spojených 

státech a zabránit stoupajícímu počtu odmítnutých výzkumných prací po celém světě od 

izraelských profesorů. Návod či návrhy, jak toho mají univerzity dosáhnout, však již 

Rivlin neposkytl.
63
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 Závěr 

Na základě předložených argumentů a vysvětlení v této práci lze dojít k několika 

důležitým závěrům spojeným se základní výzkumnou otázkou stanovenou na začátku 

práce, zda mají aktivity těchto hnutí nějaký reálný dopad na konflikt mezi Izraelem a 

Palestinou. Odpovědí je ano, mají vliv na tento konflikt, přestože nemají velký dopad na 

jeho řešení.  

Na základě zkoumání jednotlivých argumentů a příkladů aktivit obou hnutí je 

výsledkem této práce zjištění, že BDS ani USACBI v žádném střednědobém horizontu 

nevyřeší izraelsko-palestinský konflikt. Jsou zde dva hlavní důvody, proč tomu tak je. 

Prvním z nich je, že přestože jsou jejich aktivity různorodé, nemají velký dopad na 

vlády jednotlivých zemí, kde působí. Jak bylo vysvětleno v předcházející kapitole, 

USACBI sice způsobila rozruch v Kongresu Spojených států, avšak nijak více do 

mezinárodní politiky USA nezasáhla. Vezme-li se navíc v potaz fakt, že jednou 

z hlavních agend prezidenta Obamy bylo podle jeho programu, který formuloval při své 

první kandidatuře, nalezení řešení tohoto konfliktu, a ani tak se nedokázala hnutí více 

prosadit, je jasně vidět, že nemají velký dopad na státní orgány, které mají možnost 

podnikat oficiální kroky v této záležitosti. Druhým důvodem je absence skutečné 

strategie, jak tohoto vlivu dosáhnout. Přestože obě hnutí mají jasně stanovené cíle, 

cesta, kterou se jich snaží dosáhnout, je poměrně nejasná. Získání pozornosti a přízně 

akademické a kulturní obce není razantním krokem k vyvinutí dostatečného tlaku na 

vládu. Hnutí však nikde neprezentují, že by měla připravené nějaké další kroky. A tak, 

pokud jedinou cestou k dosažení jejich cílů, například USACBI, je přesvědčení 

většinové části americké veřejnosti skrze akademický bojkot, že je třeba zakročit proti 

Izraeli, je to plán na několik desítek let. Navíc je diskutabilní, zda je to vůbec funkční 

strategie. 

Přestože na nalezení samotného řešení konfliktu hnutí velký vliv nemají, mají 

jinou velmi důležitou činnost. Obě hnutí vyvolávají kolem problému velký rozruch, což 

je rozhodně součástí toho, aby se problému začala věnovat větší pozornost. Akce v 

Izraeli, které se podařilo BDS skrze neúčast zahraničních hostů zrušit, nebo evropské 

firmy stahující své investice z Izraele, jsou rozhodně značným problémem zejména pro 

izraelskou vládu. Vytváření tohoto napjatého prostředí je jedním z nástrojů, jak donutit 

samotnou izraelskou vládu, aby se snažila najít řešení problému.  

Hlavním přínosem, zejména ve Spojených státech, je otevření debaty o 

izraelsko-palestinském konfliktu. Na několika případech, které byly v práci uvedeny, je 

jasně vidět, že právě Spojené státy mají problém s udržením nestranné akademické 

debaty na téma Izraele a Palestiny. Politická zaujatost vůči Izraeli, jako svému velkému 

spojenci, se přenáší i do akademické sféry, která by měla být od těchto vlivů oproštěna. 

Na příkladech, jakými jsou třeba spor Stephena Salaity s univerzitou nebo zkušenosti 

Magida Shihade z pracovních pohovorů, je objektivně vidět, že akademická obec je 

ovlivněna oficiální politikou USA. Hnutí jako USACBI a BDS Movement, která se 

nebojí otevřeně hovořit o okupaci palestinských území nebo veřejně odsuzovat kroky 

izraelské vlády proti Palestincům, slouží jako protipól v této situaci. Díky nim se daří 

nejen zvyšovat povědomí o konfliktu, ale také podporovat slabší stranu, v tomto případě 

palestinská území, která neměla v této debatě až do nedávna příliš velké slovo. 

Shrneme-li veškeré fakty, aktivity USACBI a BDS Movement nezpůsobují 

žádné narušení demokracie nebo konflikt nezhoršují. Jelikož se nejedná o bojkot 

jednotlivců, ale o bojkot izraelských institucí vyššího vzdělávání nebo společností, které 

se prokazatelně podílí na okupaci palestinských území, lze toto tvrdit. I přestože žádné 

jejich aktivity v blízké době pravděpodobně nebudou mít přímý vliv na změnu politické 
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situace Palestiny, podporují svobodu slova a zvyšují povědomí a zájem o tuto 

problematiku. To samo o sobě je záslužná činnost, pokud navíc jsou alespoň malou 

součástí, která napomůže konečnému vyřešení situace v Izraeli, je dobré jejich činnost 

sledovat a případně podporovat. 
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Summary 

Based on the argumentation and explanation in this thesis, we can make 

conclusions connected to the question regarding the academic boycott of Israel and 

USACBI and BDS Movement have any real influence on conflict in Israel. They do 

have an influence on the conflict even though they do not have a big impact on finding 

the solution.  

In short-term horizon there is not a way the USACBI or BDS Movement could 

solve the conflict between Israel and Palestine. There exist two major reasons for this 

claim. These movements are not affecting government of Israel enough. They are 

important in other factors, but they did not create enough pressure on Israeli government 

to solve the conflict in last ten years and it is not likely they will in the near future. 

Secondly, these movements do not have any complex plans to affect the government. 

They are focused on society and citizens but not on government, which is very 

important player in this issue.  

However, USACBI and BDS Movement have many other influences which are 

very important. The most mentionable one is that they open the discussion about Israeli-

Palestinian conflict at American universities. This is especially important in the United 

States because many universities are influenced by official American foreign policy. 

Because USA is the biggest supporter of the state Israel, this is the reason why at many 

universities there used not to be a space for open academic debate. USACBI opens 

democratic academic debate by supporting professors and students talking about 

Palestinian struggle.  

Over all USACBI and BDS Movement are not creating a solution for the conflict 

between Israel and Palestine, but they are very important tool in the process of finding 

the solution. They are achieving support for the occupied Palestinian lands and raise 

awareness about this issue. They promote freedom of speech and support people, mainly 

professors, who get into troubles because of holding up Palestinian case. 
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