
 

PALESZTIN HOLTTESTEK 

VISSZATARTÁSA… A 

NEMZETKÖZI JOG 

MEGSÉRTÉSE 

Szeptember 2-án az izraeli biztonsági 
kabinet arról döntött, hogy a 
„terroristának” vélt elhunyt 
palesztinok holttestét Izrael nem adja 
vissza családjaiknak. Ez az eljárás 
Benny Gantz védelmi miniszter új 
stratégiájának a része, amelynek célja, 
hogy a holttesteket alkuelemként 
használják fogolycserével kapcsolatos 
tárgyalások során. Az izraeli hatóságok 
rutinszerűen visszatartották a palesztin 
támadók vagy támadónak vélt 
emberek holttestét. Ezt a gyakorlatot 
széles körben elítélik a helyi és 
nemzetközi emberi jogi csoportok. 
Izrael valójában palesztinok százainak 
maradványait tartja vissza 1967-ig 
visszamenőleg. Hullaházakban tartják 
őket vagy elhanyagolt sírokban 
(utóbbiak a „számok temetőjeként” is 
ismertek) vannak eltemetve. Gantz 
szerint mindez egy szélesebbkörű 
„elrettentési” kampány része. 
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PALESZTIN 

ÉPÍTMÉNYEK 

LEBONTÁSA 

Szeptember 8-án az Európai Uniós 
nagykövetségek Jeruzsálemben és 
Ramallahban aggodalmukat 
fejezték ki amiatt, hogy Izrael a 
koronavírus-járvány kitörése 
ellenre is folytatja palesztin 
építmények lerombolását a 
megszállt Ciszjordániában, 
beleértve Kelet-Jeruzsálemet. 

Közleményben jelezték, hogy ezek 
a bontások, amelyek az EU és az 
EU-tagállamok által finanszírozott 
épületeket is érintettek, 
palesztinok kilakoltatásával jártak, 
és negatívan érintették a palesztin 
közösségeket. 

Augusztus 31-ig 107 lakóegységet 
és 46 más egységet (boltokat, 
raktárakat stb.) bontottak le, csak 
Kelet-Jeruzsálemben. 2020 eleje 
óta az izraeli megszálló hatóságok 
650 bontási felszólítást adtak ki a 
megszállt palesztin létesítmény 
ellen Kelet-Jeruzsálemben. 

ENSZ: IZRAELNEK 

AZONNAL FEL KELL 

OLDANIA A GÁZÁVAL 

SZEMBENI SZANKCIÓKAT 

Szeptember 1-én az ENSZ rezidense 
és humanitárius koordinátora, 
Jamie McGoldrick, nyilatkozatban 
közölte, hogy Izraelnek azonnal fel 
kell oldania a Gázai övezetre 
kivetett szankcióit és lehetővé kell 
tennie az alapvető cikkek 
behozatalát… Az elmúlt hetekben a 
Gázai övezetben tapasztalt romló 
helyzet súlyos aggodalomra ad 
okot – utalt az Izrael által 
bevezetett legutóbbi 
korlátozásokra. 

Megjegyezte: „Izrael korlátozta 
bizonyos árucikkek bevitelét a 
blokád alatt álló partmenti 
enklávéba, csökkentette a 
szabadon halászható területet és 
megakadályozta az üzemanyag-
szállítást, beleértve a Gáza egyetlen 
erőműve számára az ENSZ által 
támogatott üzemanyagot.” 
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JELENLEGI HELYZET 

Eddig több mint 34.801 esetben 

mutatták ki az új koronavírus-

fertőzést 23.419-en gyógyultak 

meg és 206 beteg halt meg. 

11.087 aktív fertőzött van 

Ciszjordániában és a Gázai 

övezetben. 

HATÁSOK AZ OKTATÁSRA  

 

Az új tanév hivatalosan 

szeptember 6-án kezdődött 

Palesztinában, és több mint 1.3 

millió diák ült iskolapadba. A 

tanév először az 1-4. osztállyal 

kezdődik, majd két héttel később 

az 5-11. osztály is elkezdődik. 

NAJI AL-ALI 

HANDALÁN KERESZTÜL ÉL 

TOVÁBB 

Augusztus 29. a palesztin rajzfilmkészítő, 

Naji Al-Ali elleni merénylet évfordulóját 

jelzi.  

1975 és 1987 között Naji Al-Ali olyan 

rajzfilmeket készített, amelyek a 

palesztin menekültek helyzetének 

összetettségét mutatják be. 

Ezek a rajzfilmek ma is aktuálisak: 

Handala, a menekült gyermek, aki 

mindegyik rajzfilmben szerepel, azóta is 

az igazságért és az önrendelkezésért 

küzdő palesztin nép hathatós jelképe. 

Naji Al-Ali így írt: “Handala, a gyermek az 

én aláírásom – mindenki róla kérdez, 

bármerre megyek. Az öbölben hoztam 

világra és mutattam be az embereknek 

ezt a gyermeket. A neve Handala, és azt 

az ígéretet tette az embereknek, hogy 

mindig hű marad önmagához. Olyan 

gyermeknek rajzoltam, aki nem szép: a 

haja olyan, mint egy sündisznóé, aki 

fegyvernek használja a tüskéit. Handala 

nem egy kövér, boldog, nyugodt, vagy 

elkényeztetett gyermek. Mezítláb jár, 

ahogy a menekülttábor gyermekei, és 

egy olyan példa számomra, aki megvéd 

attól, hogy hibákat kövessek el. Annak 

ellenére, hogy kemény, borostyán illata 

van. Kezeit összekulcsolja a háta mögött 

az elutasítás jeleként, amikor a 

megoldásokat amerikai módra mutatják 

be nekünk." 

 

 

TALÁLKOZÓK ÉS ESEMÉNYEK 

▪ A megbízott misszióvezető 

részt vett Magyarország 

nemzeti napján, valamint az 

Erdő Péter bíboros által 

celebrált misén. 

▪ Találkozó zajlott Dr. Balogh 

Istvánnal, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 

biztonságpolitikáért felelős 

helyettes államtitkárával. 

▪ Részvétel az Arab 

Nagykövetek Tanácsa 

értekezletén. 

▪ A megbízott misszióvezető 

találkozott Szaúd-Arábia 

budapesti nagykövetével. 

▪ Találkozó Irak 

nagykövetével. 

▪ Találkozó az UNHCR 

regionális képviseletével. 

▪ Találkozó a Corvinus 

Egyetem rektorhelyettesével. 

▪ Találkozó Magyar Iszlám 

Közösség elnökével. 

▪ Találkozó a Magyarországi 

Muszlimok Egyháza 

elnökével. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID 19 

MAGYARORSZÁG ÉS 
PALESZTINA 

FENNTARTHATÓSÁGI 

TÉRKÉP 

A Fenntartható Fejlődés 2020 

térkép 2020 augusztusában jelent 

meg. 

A térkép arra hivatott, hogy 

bemutassa Palesztina 

előrehaladását a fejlődési célok 

felé. Jelzi továbbá Palesztina 

fejlődését globális viszonylatban, 

más országokkal összehasonlítva. 

Világos alapvonalat jelöl ki a 

fenntartható fejlődés 

megértéséhez. 
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A HÓNAP KÉPE 

KAKTUSZFÜGE 
A szúrós kaktuszfüge széleskörben elterjedt egész Palesztinában. Ennek a magos, ám édes gyümölcsnek 

augusztusban van a szezonja. Arabul „Sabbar” a neve, ami annyit tesz: türelem – éppen ezért a palesztin 

nemzeti identitás fő jelképévé vált. Ha megnézzük, az Izraelben lerombolt palesztin falvak többségét, 

kaktuszfüge és olajfák maradtak utánuk. A tüskés felület a megszállás szúrós valósága, az édes íz a 

hovatartozás édes íze, neve pedig a régóta fennálló megszállással szembeni türelem és a lelki erő jele. 
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ELFOGLALTSÁGOK 
GYERMEKEKNEK 

Szeptember 7-én a Gyermek és 
Ifjúsági Közkönyvtár virtuális online 
mesemondást szervezett 
Palesztinában 3-11 éves gyermekek 
számára. 
 

SZIMPÓZIUMOK 

Szeptember 3-án a Palesztin 
Cirkusziskola, együttműködésben az 
Orvosi Segítség Palesztinoknak nevű 
szervezettel, konferenciát 
szervezett „Szociális cirkusz: 
egyenlő jogok és társadalmi 
befogadás" címmel. A konferencia 
célja az volt, hogy rávilágítson a 
Palesztin Cirkusziskola 
eredményeire, amelyeket 
különböző csoportokkal – beleértve 
az értelmi fogyatékos gyermekeket 
– ért el, a szociális cirkusz 
módszertanának felhasználásával. 
 

NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
JERUZSÁLEMRŐL 

Az ENSZ Palesztin Jogok Bizottsága 
és az Iszlám Együttműködés 
Szervezete (OIC) közösen 
szervezett konferenciát Jeruzsálem 
kérdéséről „Annektálás a 
gyakorlatban – palesztin fiatalok 
Jeruzsálemben“ címmel. Az 
eseményt 2020. augusztus 27-én 
tartották WebExen, illetve az ENSZ 
Web TV-n is közvetítették. 

ZSINÓRBAN HATODJÁRA 
NYERTE EGY PALESZTIN 
SZAKÉRTŐ A MICROSOFT 
DÍJÁT 

Egy palesztin műszaki szakértő 
és tanácsadó nyerte a 
Microsoft rangos, a 
„Legértékesebb szakértőnek” 
járó éves díját, immár a 
hatodik egymást követő 
évben, megnyerve a 
technológiai vállalat 
nemzetközi versenyét. 
Waseem Awwad, a 
Palesztinából származó, 
Párizsban élő szakértő a 
Microsoft vezető stratégiai 
üzleti és fejlesztési 
menedzsere és műszaki 
tanácsadója, és figyelemre 
méltó módon korábban már 27 
nemzetközi versenyen ért el 
első helyezést. Beválasztották 
a legjobb 10 közel-keleti 
számítástechnikai szakértő 
közé is. 
A Microsoftnál elért győzelmei 
mellett, úgy hírlik, 
tehetségével egy európai 
munkacsoport munkáját is 
segíti egy olyan rendszer 
fejlesztésében, amely 
mesterséges intelligencia 
révén ismeri fel az új 
koronavírussal fertőzötteket, 
és azt is mérni tudja, hogy az 
emberek mennyire tartják be a 
WHO előírásait a koronavírus-
járvány megelőzése 
érdekében. 

Elérhetőségek 

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120. 

Telefon: (+36) 1 325-7579 

Fax: (+36) 1 326-0341 

Honlap: http://palestine.hu 

E-mail: embassy@palestinemb.hu 

ESEMÉNYEK ÉS 
KONFERENCIÁK 
PALESZTINÁBAN 

TECHNOLÓGIA SPORT 

NŐI SZAKEMEREK KÉPZÉSE AZ 
ENERGIA SZEKTORBAN 

A “Bevételi lehetőségek létrehozása 
nők és fiatal nők számára 
Ciszjordániában„ egy olyan projekt, 
amelynek célja, hogy lehetőséget 
teremtsen a nők elhelyezkedésére és 
együttműködésekre a megújuló 
energia szektorban. 

 

NŐK 

SZEREPVÁLLALÁSA 

ONLINE SAKKBAJNOKSÁG 
ISKOLÁSOKNAK 

A Palesztin Sakkszövetség első ízben 
szervezett online sakkbajnokságot 
iskolások számára. A kezdeményezés a 
koronavírus-járvány kitörése kezdetén 
indult, a Ciszjordánia és a Gázai övezet 
különböző kormányzóságainak több, 
mint ötezer játékosával – sőt, két más 
Arab országból származó játékos is 
részt vett rajta. 60 kezdő és 
középszintű játékos tűnt ki, akik 
végigvitték a bajnokságot. A játékosok 
négy kezdő és középszintű 
kategóriában versenyeztek. A 
bajnokságot a Lichess.org oldalon 
keresztül rendezték. 

http://palestine.hu/
mailto:embassy@palestinemb.hu

