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EGKÍNZOTT PALESZTIN
GYERMEKEK
A palesztin gyermekeket védő
nemzetközi szervezet jelentést adott
ki „Elszigetelten és egyedül: az izraeli
hatóságok magánzárkában tartják
fogva a palesztin gyermekeket
kihallgatási céllal” címmel. A jelentés
az izraeli hatóságok által alkalmazott
letartóztatás sémáját, a fogva tartás
körülményeit és a kihallgatás
gyakorlatát értékeli és részletezi. A
jelentés megállapítja, hogy az izraeli
hatóságok
által
a
palesztin
gyermekekkel szemben kihallgatási
céllal alkalmazott fizikai és szociális
elkülönítés olyan mértékig fokozott
magánzárkát
jelent,
amely
a
nemzetközi jog normái szerint
kimeríti a kínzás, illetve kegyetlen,
embertelen
vagy
megalázó
bánásmód fogalmát.
A szervezet négy év alatt 108 olyan
esetet dokumentált, amikor az izraeli
hadsereg palesztin gyerekeket vett
őrizetbe és tartott elszigetelten két
vagy több napig, amíg a kihallgatás
zajlott.
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A RAJTAÜTÉSEK
EMBERTELENEK
November 27-én az Orvosok
az Emberi Jogokért – Izrael
(PHR-I) és a Megtörni a
hallgatást
nevű
izraeli
szervezet
egy
kétéves
kutatáson alapuló jelentést
adott ki. A tanulmány kiterjedt
dokumentációt,
valamint
katonák
és
kilakoltatott
családok vallomásait fedte fel.
A
„Veszélyeztetett
élet:
palesztin otthonok katonai
megszállása Ciszjordániában”
című jelentés szerint minden
évben palesztin tinédzserek
százait tartóztatja le az izraeli
hadsereg éjszakai rajtaütések
során, megszegve a hadsereg
saját előírását, mely szerint
őrizetbe
vétel
előtt
kihallgatásra szóló idézést
szükséges kiadni.

TÁMADÁSOK
KERESZTÉNY ÉS MUSZLIM
HELYSZÍNEK ELLEN
December 6-án egy izraeli telepes
felgyújtotta
Jeruzsálemben
az
Olajfák hegyén álló Agónia-bazilikát
(Népek temploma) a Getszemáné
kertben. Szerencsére a tűz nem
terjedt ki az egész templomra és
nem okozott jelentős károkat. Ez a
gyűlöletből fakadó bűncselekmény a
Jeruzsálemben élő palesztinok elleni
rasszista propaganda és uszítás
következménye.
Másrészt
november
29-én
Jeruzsálem izraeli városvezetése
lerombolt egy az Al-Aksza mecset
Oroszlános kapujához (Bab AlAsbat) és Jeruzsálem óvárosába
vezető történelmi lépcsősort. A
rombolás az izraeli hatóságok azon
tervének része, hogy létrehozzák a
„bibliai kerti ösvényt.”
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PALESZTINA ÉS A
COVID-19
JELENLEGI HELYZET
Eddig több, mint 113.409
esetben mutatták ki az új
koronavírus-fertőzést, 88.967an gyógyultak meg, és 1023
beteg hunyt el.

ÖSSZEOMLÁS-KÖZELI
EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET
GÁZÁBAN
A
koronavírus-fertőzések
számának gyors növekedése
a Gázai övezetben „végzetes
fázist” ért el: a blokád alatt álló
palesztin
enklávé
egészségügyi
rendszere
várhatóan
hamarosan
összeomlik.
A Gázai övezetben mintegy
500 kórházi ágy áll elszórtan
rendelkezésre a partmenti
enklávéban.
Tekintve
azonban, hogy Gázában
négyzetkilométerenként
mintegy 5.000 palesztin él,
ezek a kórházak nem képesek
az összes esetet befogadni.
Hiány
van
koronavírus
tesztekből
és
védőfelszerelésből,
ami
szintén nehezíti a harcot,
minthogy Izrael továbbra is
korlátozza az orvosi eszközök
Gázába érkezését.
A tisztviselők állítása szerint
Izrael ostroma a Gáza
koronavírusos
betegei
számára halálos ítélet. A
Gázai övezetben hiány van
lélegeztető
gépből,
ventilátorból
és
higiéniai
eszközökből.
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EMLÉKEZZÜNK EGY
AKTIVISTÁRA: RACHEL
CORRIE MEGKAPT A
"SZABADSÁGCSILLAG"
KITÜNTETÉST

PALESZTINA ÉS
MAGYARORSZÁG

TALÁLKOZÓK ÉS ESEMÉNYEK

Corrie, az Olympiából származó
amerikai béke aktivista 23 éves volt,
amikor 2003. március 16-án halálra
zúzta egy izraeli buldózer, miközben
erőszak
nélkül
igyekezett
megvédeni egy palesztin család
otthonát a lerombolástól.
November 29-én, a Palesztin
Néppel
Való
Szolidaritás
Világnapján
Rachel
szüleivel
folytatott
beszélgetés
során
Mahmúd
Abbász
elnök
a
„Szabadságcsillag”
kitüntetést
adományozta a néhai amerikai
aktivistának, elismerve a palesztin
népért hozott áldozatait.
Abbász elnök üdvözölte, hogy
Corrie
palesztin
családokat
védelmezett, akiknek az otthonát
lerombolták az izraeli megszállók.
Azt mondta: „Elveinek és értékeinek
védelmében vesztette életét … A
palesztin nép mindig hősként fog rá
tekinteni, aki a békéért, a
méltóságért és az igazságért
harcolt. Áldozathozatala örökre a
palesztinok és
világszerte
a
szabadság
védelmezőinek
az
emlékezetében és szívében marad.”

▪ A
megbízott
misszióvezető
találkozott
Joó
Istvánnal,
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium
export
növeléséért
felelős
helyettes
államtitkárával.
▪ Virtuális találkozón vett részt
Tényiné Stark Máriával, a Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara
nemzetközi igazgatójával.
▪ Találkozott Dr. Dubéczi Zoltánnal, a
Magyar
Rektori
Konferencia
főtitkárával.
▪ Virtuális találkozón vett részt Balla
Mihállyal, az Interparlamentáris Unió
magyar tagozatának elnökével.
▪ Találkozott Huszár Viktorral,
Teqball társalapítójával.

a

▪ Közlemény készült a Palesztin
Néppel Való Szolidaritás Világnapja
alkalmából.

1977-ben az ENSZ Közgyűlése
november 29-ét a Palesztin Néppel
Való Szolidaritás Világnapjává tette
(32/40B határozat), és évenkénti
megtartását írta elő.
“Határozzuk
el
együtt,
hogy
megújítjuk elkötelezettségünket a
palesztin nép iránt, hogy kivívják
elidegeníthetetlen jogaikat, valamint a
békés, igazságos és biztonságos
békét.”
António Guterres
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A HÓNAP KÉPE

Felgyúltak a betlehemi karácsonyfa fényei
Különleges alkalom az egész világon, de méginkább Betlehemben, ahol Jézus született. Betlehem
városa az egészségügyi előírásoknak megfelelően mindössze néhány fő jelenlétében ünnepelte a
karácsonyfa kivilágítását a Jászol téren. Az eseményre, amelyen minden évben ezrek gyűltek össze a
világ minden tájáról, a hétvégi kijárási tilalom idején került sor, egyidőben a közei Beit Jala város fájának
kivilágításával. Az ünnepségen bemutatták a karácsony történetének háromdimenziós változatát,
valamint két színházi darabot, Betlehem csillaga címmel.
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MEZŐGAZDASÁG

SPORT

GUAVA SZÜRET
A Gázai övezet és a Qalqilya
Kormányzóság
Palesztina
azon
területei közé tartozik, ahol a legtöbb
guavát termesztik. Palesztinában
mintegy 5.592 dunum (5,592 km2)
terület van guavával beültetve. A
guava
termesztése
a
terület
függvénye: júliusban kezdődik és
egészen decemberig tart.

2020-AS FEI DÍJAK
A
Nemzetközi
Lovas
Szövetség
(FEI)
úgy
határozott, hogy a 2020-as
FEI díj a „legek díja” lesz. 19
nemzet
ötvenöt
jelöltjét
választották ki az ötféle díjra:
Legjobb atléta, Emelkedő
csillag,
Legjobb
lovász,
Küzdő
szellem
és
Szolidaritás.
Leila El-Malki, egy palesztin
tinédzser nyerte a „Küzdő
szellem” díjat. Leila annak
szentelte
életét,
hogy
lányokat és nőket bíztasson
a
lovassportra.
Leila
nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy
fiatal
gyermekek
lovagolni kezdjenek.

KULTÚRA
BETLEHEMI KULTURÁLIS
FESZTIVÁL
Virtuálisan rendezték december 3
és 7. között a Betlehem gazdag
és sokszínű kulturális életét
bemutató Betlehemi Kulturális
Fesztivált. Az események között
voltak zenei előadások, táncórák,
filmvetítések és főzőbemutatók.

NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG SZIMPÓZIUM
December 7-én került sor
Palesztinában az EU által
finanszírozott „Az én örökségem!
Az én identitásom!” elnevezésű
projekt
keretében
rendezett
Nemzetközi Kulturális Örökség
Online
Szimpóziumra.
A
szimpóziumot
a
RIWAQ
szervezte azzal a céllal, hogy
közös
elmélkedésre
és
eszmecserére adjon lehetőséget
Palesztina kulturális örökségének
megőrzésével
és
népszerűsítésével kapcsolatban.

ÖRMÉNY KERÁMIA
FORMATERVEZÉS
WORKSHOP
December 4-én rendezték az
örmény
kerámiabútor-tervező
műhelyfoglalkozást a Yabous
Kulturális Központ és a Palesztin
Múzeum közös szervezésében,
hogy formatervezési, gyártási
szakképzést biztosítsanak.

Becslések szerint ebben az évben
Gázában 2.092 dunum (2,092 km2)
területű földön termesztenek guavát.
Az
átlagos
termés
600
kg
dunumonként (600 kg / km2), így 2.750
tonna termett, ami a helyi szükséglet
felét fedezi.

VÁLLALKOZÓI SZELLEM ÉS
TECHNOLÓGIA
VÁLLALKOZÓI SZELLEM ÉS
TECHNOLÓGIA - NEMEZETKÖZI
KONFERENCIA PALESZTINÁBAN
A legnagyobb és legpolarizálóbb
konferencia, melynek témája a
vállalkozói szellem ökoszisztémája, a
technológia, és a startup gazdaság
Palesztinában.
A
konferenciát
december
14-én
tartották,
középpontjában a digitális palesztin
generáció megerősítése állt.

IRODALOM
PALESZTINA ÍR FESZTIVÁL
December 2 és 9. között
zajlott az online „Palesztina ír
- Irodalmi Fesztivál”, élő
beszélgetésekkel,
főző
műsorokkal, gyermekeknek
szóló
programokkal
és
különböző
műhelyfoglalkozásokkal.

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
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