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IZRAEL
TERMÉSZETVÉDELMI
TERÜLETET PUSZTÍT
Az izraeli hadsereg január 28-án egy
katonai
akció
keretében
megsemmisített
egy
természetvédelmi területet, legalább
10.000
fát
kidöntve
ÉszakCiszjordániában.
A megszálló hadsereg a reggeli
órákban nyomult be az Ainum
térségbe (Tubas város) katonai
járművekkel és katonák tucatjaival, és
mintegy 400 dunum (40 hektár)
természetvédelmi területet pusztított
el.
A természetvédelmi területet nyolc
évvel ezelőtt ültették be fával, a
Palesztina Zöldítése projekt keretén
belül,
amelyet
Venezuela
Palesztinában működő konzulátusa
finanszírozott,
és
a
Palesztin
Mezőgazdasági
Minisztérium
felügyelt.
Izrael egy biztonsági apparátust
alakított ki az építkezés és a
mezőgazdaság felügyeletére a C
térségben, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy felszámolja a
palesztin jelenlétet.

Palesztina és a Covid-19
Ki a Menekültek Festője?
Palesztina és Magyarország
Félelem a palesztin narratívától
A hónap képe
Gazdaság
Mezőgazdaság
Kultúra

IZRAEL MECSETEKET
ROMBOL
Az izraeli erők egy épülő
mecsetet romboltak le Umm
Qusah-ban,
a
megszállt
Ciszjordániában
Hebrontól
délre. A mecsetet számos
másik
építménnyel
együtt
bontották le még január 27-én.
Az
izraeliek
ugyancsak
ledöntöttek egy állattartásra
szolgáló építményt Khamis AlJahalin-ban,
valamint
két
hasonló
létesítményt
a
megszállt Kelet-Jeruzsálemben
lévő Bir Al-Maskoub-ban.
Az, hogy Izrael folyamatosan
palesztin otthonokat rombol le
és illegális telepeket létesít,
általános izraeli politikává vált,
melynek fő célja az etnikai
tisztogatás, s ez az aggodalom
fő forrásává vált a térségben.
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IZRAEL ÚJABB TELEPES
OTTHONOKAT
HAGYOTT JÓVÁ
Ahogy az új amerikai elnök, Joe
Biden hivatalba lépett, az izraeli
kormány 2.572 új telepes egység
építését hagyta jóvá a megszállt
Jeruzsálemben
és
Ciszjordániában.
Az új illegális lakóegységek közül
2.112-t Ciszjordánia területén,
460-at pedig a megszállt KeletJeruzsálemben
terveznek
felépíteni.
Mindezt
néhány
nappal egy másik hasonló, 780
Ciszjordániában építendő telepes
egységet jóváhagyó döntést
követően.
Csak 2020 során több mint
12.000 telepes lakást hagyott
jóvá, illetve épített, egy év alatt a
legtöbbet 2012 óta.
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PALESZTINA ÉS A
COVID-19
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KI A MENEKÜLTTÁBOR
FESTŐJE?

Palesztina és Magyaroszág

Ismail Matart Gáza déli részén „a
menekülttábor festőjeként” ismerik.
A 22 éves Matar többnyire a Khan
Yunis Menekülttábor falait festi DélGázába, ahol a családjával él.

ESEMÉNYEK ÉS TALÁLKOZÓK

JELENLEGI HELYZET
Eddig
mintegy
162.000
esetben mutatták ki az új
koronavírus-fertőzést,
152.000-en gyógyultak meg és
1.870 beteg hunyt el.

KINEK A FELELŐSSÉGE A
PALESZTINOK BEOLTÁSA
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi
Hivatala (OHCHR) nyilatkozatot
adott ki, amely szerint Izrael
felelőssége, hogy a Gázában és
Ciszjordániában élő palesztinok
egyenlő hozzáférést kapjanak a
COVID-19 védőoltáshoz.
Az OHCHR szerint az eltérő
hozzáférés „erkölcsi és jogi”
értelemben elfogadhatatlan a
megszállt területekre vonatkozó
nemzetközi jog alapján.
Az izraeli egészségügyminiszter
azonban
egyértelműen
kijelentette, hogy ebben a
tekintetben
nem
adnak
támogatást.
Ciszjordánia és Gáza kezdetnek
240.000 adag AstraZeneca,
valamint 37.440 adag PfizerBioNTech vakcinát kaphat,
melynek egy része várhatóan
február végén érkezik. Az
oltások
Gázába
juttatása
azonban nehézkes, a térségre
vonatkozó
korlátozások
következtében, mivel az 2007
óta izraeli blokád alatt áll.
A globális nyomást követően az
izraeli védelmi minisztérium
bejelentette, hogy 2.000 adag
Moderna vakcinát juttatott el a
Palesztin Hatóság számára.

Palesztin Állam Nagykövetsége

A
fiatal
palesztin
művész
mérnökinformatikát tanul az Al-Azhar
Egyetemen Gáza városban. Az igazi
szenvedélye azonban a művészet,
amely
népének
szenvedését,
ellenállását
és
mindennapos
szenvedését közvetíti.
A számos alkotás, amit a tábor
düledező falaira festett, többet jelent
puszta
színfoltnál
a
zsúfolt
városrészek egyébként szürke beton
létében. Matar festményei arra
emlékeztetnek,
hogy
a
tábor
szegény népe kreatív, lázadó, és a
rétegükből
fakadó
nehézségeik
ellenére még mindig képesek
kifejezni
identitásukat
mint
száműzött nemzet.

A megbízott misszióvezető virtuális
találkozón vett részt Dr. Maróth Miklós
miniszterelnöki megbízottal.
Részt vett a Magyarországra akkreditált
Arab
Nagykövetek
Tanácsa
találkozóján.
Találkozott Dr. Kveck Péterrel, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Közel-Kelet
és
Észak-Afrika
Főosztályának vezetőjével.
Találkozott Dr. Szűcs Ádámmal, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Diplomáciai Akadémia Főosztályának
vezetőjével.
Találkozott Dr. Perosa Istvánnal, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Stipendium Hungaricum Főosztályának
vezetőjével.
Találkozott Ali Bayatival,
Köztársaság nagykövetével.

az

Iraki

Találkozott Huszár Istvánnal, a Magyar
Labdarúgó
Szövetség
nemzetközi
osztályának vezetőjével.

FÉLELEM A PALESZTIN NARRATÍVÁTÓL
Január 11-én Izraelben a Lid-i kerületi bíróság elmarasztalta a palesztin
filmkészítőt, Mohammad Bakrit, arra ítélve, hogy súlyos kártérítést fizessen egy
izraeli katonának, akit az izraeli hadsereggel egyetemben azzal vádoltak, hogy
2002 áprilisában háborús bűnt követett el a jenini palesztin menekülttáborban,
Észak-Ciszjordániában. Ezket a jeleneteket dokumentálta Bakri filmjében.
A „Jenin Jenin” jelenleg hivatalosan is tiltólistás Izraelben. Betiltani egy filmet,
függetlenül attól, hogy az mennyire tűnik elfogadhatatlannak a hivatalos
hatóságok szempontjából, az teljességgel összeegyeztethetetlen a
szólásszabadság valódi meghatározásával.
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A HÓNAP KÉPE

KORONÁS SZELLŐRÓZSA
A koronás szellőrózsa (Anemone coronaria) gyakori virág Palesztina napsütötte tájain, messziről nézve
sokszor káprázatos vörös szőnyeget alkotva. Januártól márciusig virágzik, a csúcsa februárra tehető.
Leginkább legelőkön tenyészik. A piros virágú változat a leginkább szárazságtűrő, ezért ez a leggyakoribb
– más színváltozatok leginkább az északi és a hegyes vidékeken találhatók. A növény arab elnevezése
Shaqa’iq An-Naa’man – Naa’man sebei, amely vélhetően a kánaáni tavaszisten nevéből származik.

Palesztin Állam Nagykövetsége
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GAZDASÁG
NYOLC NEMZETI TÁRSASÁG
SZERZETT ISO, GLOBALG.A.P.
ÉS
ÖKOLÓGIAI
MEZŐGAZDASÁGI
TERMÉK
TANÚSÍTVÁNYT
Január 28-án nyolc nemzeti
társaság
szerzett
ISO,
GLOBALG.A.P
és
ökológiai
mezőgazdasági
termék
tanúsítványt. Mindez egy olyan,
az EU által finanszírozott projekt
keretében zajlott, amelynek célja
megfelelő környezet kialakítása a
zöld
gazdaság
számára
Palesztinában.
A projekt technikai támogatást
nyújtott a társaságoknak, valamint
zöld
termelési
rendszerek
fejlesztésével és alkalmazásával
segítette képességeik kiépítését a
zöld termelés területén, hogy
környezetvédelmi
ISO
tanúsítványt,
valamint
GLOBALG.A.P
és
ökológiai
mezőgazdasági
termék
tanúsítványt szerezhessenek az
olíva, a datolya, a kő és márvány
ágazatokban.
Mindemellett
segített
elterjeszteni
és
népszerűsíteni a zöld gazdaság
koncepcióját
a
palesztin
közösségben.
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MEZŐGAZDASÁG

KULTÚRA

DATOLYA PALESZITNÁBAN
A Palesztin Kutatóintézet egy a
palesztin
pálmaültetvény
szektort fenyegető komoly
válságra mutat rá, amely annak
tulajdonítható,
hogy
a
koronavírus világjárvány és a
megszállók által kivetett kiviteli
korlátozások következtében a
piacraviteli
lehetőségek
elvesztek,
és
a
hűtőszekrényekben maradt az
áru. Az Alapítvány szerint a
datolya ágazatban tapasztalt
idei
rekord
mértékű
termelésnövekedés – amely
elérte a tizenháromezer tonnát
– ellenére Ciszjordániában,
sajnálatos módon ez az ágazat
szignifikáns
csökkenést
mutatott a külföldre exportált
datolya mennyiségében
a
világméretű
koronavírusjárvány következtében.
A palesztin datolyát, különösen
a Medjhool fajtát, a világ
legfinomabb datolyái között
tartják számon, hiszen a föld
legmélyebb pontján terem,
melynek
köszönhetően
kivételes az íze. A palesztin
datolya iránt általában nagyobb
a kereslet az elérhető termelési
mennyiségnél.

KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK
A
“Made
in
Palestine”
(Palesztinában
készült)
elnevezésű workshopot február 4én rendezték Ahed Izhiman
vezetésével. A workshop azokat a
műalkotásokat
mutatta
be,
amelyeket
a
résztvevők
készítettek levéltári kutatások
során, feltárva az egykor a régi
palesztin vállalatok termékeire
nyomtatott márkát a megszállást
megelőzően, illetve közvetlenül
utána.
A workshopot a Palesztin Múzeum
szervezte, partnerségben az Al
Hoash
Palesztin
Művészeti
Bírósággal, a Jeruzsálemben
nyomtatva:
Mustamloun
elnevezésű program keretében.
Az eseményt a Palesztin Múzeum
közösségi felületein közvetítették.

PALESZTIN RÉSZVÉTEL AZ
ALECSO TEVÉKENYSÉGÉBEN
AZ ARAB SZÍNHÁZBAN
Palesztina részt vett az ALECSO
(Arab Oktatási, Kulturális és
Tudományos
Szervezet)
tevékenységében
az
Arab
Színházi Nap újraélesztésért. Az
esemény során Palesztina a
"Lewin Raiheen" (Merre tartunk)
című darabot adta elő, amely az
Egyetemi
Színházi
Projekt
keretében készült.

Elérhetőségek
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120.
Telefon (+36) 1-325-7579
Fax (+36) 1-326-0341
Honlap: http://palestine.hu Email embassy@palestinemb.hu
Twitter

@EmbassyHungary LinkedIn
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