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ETNIKAI
TISZTOGATÁS
JERUZSÁLEMBEN
Az izraeli hatóságok 29 palesztint
hurcoltak el február során az AlAksza-mecsettől és a megszállt
Jeruzsálemből.
Az izraeli határozatok 27 palesztinnak
tiltották meg, hogy az Al-Akszamecsetbe lépjenek, egy másiknak
pedig, hogy Jeruzsálembe lépjen,
mondván illegálisan tartózkodik a
városban, noha ott született és
nevelkedett.
Az izraeli erők 20 építményt
romboltak le Jeruzsálemben – melyek
közül nyolcat a tulajdonosaikkal
romboltattak le – a megszálló
önkormányzat határozata nyomán. Az
épületek Silwan, Tire Baher, Sheikh
Jarrah, Jabal Al Mukaber és Anata
körzetekben helyezkedtek el. Ezek
mellett februárban összesen 135
letartóztatást
regisztráltak
Jeruzsálemben – az érintettek közül
39 kiskorú, 11 pedig nő. A
letartóztatásokra Issawiya és At-Tur
városában, valamint az Al-Akszát
körülvevő utakon került sor.
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GYORSUL A
PALESZTIN
ÉPÍTMÉNYEK
LEBONTÁSA
Az ENSZ Humanitárius Ügyek
Koordinációs Hivatalának (OCHA)
jelentése szerint az izraeli megszálló
hatóságok 89 palesztin tulajdonban
álló építményt bontottak le az előző
két hét során.
A bontások következtében legalább
146 személy, köztük 83 gyermek
kényszerült lakóhelye elhagyására.
További mintegy 330 személyt
érintett az épületek lerombolása.
Az OCHA átfogó jelentése szerint
február 3-án és 8-án az izraeli
hatóságok 37 épületet bontottak le,
amelyek többsége a megszállt
Jordán-völgyben lévő Humsa AlBaqai'a közösségben volt. A művelet
nyomán 60 személy, köztük 35
gyermek kényszerült lakóhelye
elhagyására.
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IZRAEL
MEGMŰVELT
PALESZTIN
TERÜLETEKET
ROMBOL LE
Az izraeli megszálló erők gátakat
nyitottak meg két egymást követő
napon a Gázai övezet keleti határa
közelében,
többszáz
dunum
nagyságú palesztin mezőgazdasági
területet elárasztva. A víz hatalmas
földterületeket pusztított el Gáza
városának keleti részén, valamint
további megművelt területek
tucatjait árasztott el a Gázai
övezettől északra fekvő Beit
Hanun közelében.
A
gazdák
súlyos
szenvedtek
el
az
következtében.

károkat
áradás

Izrael rendszeresen megnyitja
télen a gátakat a gázai határon,
elárasztva a palesztin tulajdont.

2021. március 15.

Havi hírlevél – 9. szám

PALESZTINA ÉS
A COVID-19

Palesztina és
Magyarország

KÖNYVAJÁNLÓ
A GETTÓ GYERMEKE - A
NEVEM ÁDÁM

JELENLEGI
HELYZET
Eddig
mintegy
212.000
esetben mutatták ki az új
koronavírus-fertőzést,
188.000-en gyógyultak meg,
2.293 beteg hunyt el.

ESEMÉYEK,
TALÁLKOZÓK

OLTÁS HÍREK
Palesztinában
6.100

körülbelül

főt

nagyrészt
ellátásban

oltottak
a
és

be,

sürgősségi
a
covid

centrumokban dolgozókat.
Izrael közel 4,2 millió főt, azaz
a

lakosság

mintegy

felét

oltotta be az első adaggal, és
2,8 millió fő, vagyis a lakosság
mintegy 30%-a megkapta a
második adagot is.

A gettó gyermeke – a nevem Ádám
című könyv a palesztin Adam
Danun történetét meséli el, aki New

§ A megbízott misszióvezető virtuális
találkozón vett részt Németh
Gáborral, az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Titkárságának nemzetközi
kabinetvezetőjével.
§ Egyeztetést folytatott az Art Market
Budapest nemzetközi kortárs
képzőművészeti vásár képviselőivel.

Yorkba vándorlását követően egy
novellát próbál írni. A szerző saját
történetét meséli újra, felidézve a
palesztinai

Ludban

PALESZTIN KULTURÁLIS
NAP

töltött

MÁRCIUS 13.

gyermekkorát. A város 1948-ban a

Eközben csak többezer adag

esett, akik elüldözték a városlakók

Március 13-a jelöli a
kulturális
napot.
A

vakcina áll rendelkezésre a
palesztin
Ciszjordániában,

többségét

édesanyja

kultúrára számos más, a történelmi

maradt

Palesztina területén élő kultúra és

illetve 20.000 adag Gázába

gyermekével.
A
történet
a
megszálló hadsereg által kialakított,

vallás is hatással volt, a kora-kánaáni

megszálló

érkezését jelentették a múlt
hétvégén, ami épphogy csak
súrolja
a
szükségletek
felszínét.
feltételezve,

Nagyvonalúan
hogy
a

bejelentett
35.000
adag
Sputnik és Moderna vakcina
mind elérhető lesz, ez még
mindig csak a palesztin
lakosság 0,8%-ának lenne
elegendő.
Az egyértelműség kedvéért:
ez azt jelenti, hogy hatvanszor
nagyobb az esély oltást kapni
Izraelben,

mint

Palesztinában.

!
Palesztin
Állam Nagykövetsége

azonban

hatalmak
–
a

Adam
városban

áldozatául

szögesdróttal körülvett palesztin
gettóról szól. Egy mese a
megmaradásról és kísérlet az
áldozatok

hallgatásának

értelmezésére.

palesztin
palesztin

időktől kezdődően. A művészetre, az
irodalomra, a zenére, a népviseletre
és a gasztronómiára gyakorolt
hatások együttesen fejezik ki a
palesztin identitást, a szétszóródás
ellenére.

STATISZTIKA: NŐK A KORONAVÍRUS ÉS AZ
IZRAELI BRUTALITÁS KÖZÖTT

Jelenleg a koronavírus-fertőzések 50,2%-a a nőket érinti Palesztinában. A vírus
következtében elhunyt 1.525 fő 41,4%-a nő volt.
A Palesztin Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020 során három palesztin nőt
megöltek, 128-at pedig megsebesítettek az izraeli megszálló erők a megszállt
Ciszjordániában, a Gázai övezetben és Jeruzsálemben. Az év végén Izrael 40
palesztin nőt tartott fogva börtönben.
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A HÓNAP KÉPE

JERIKÓ – A HISHAM-PALOTA MOZAIKJA

A Khirbet al-Mafjar, vagy más néven a Hisham-palota a jerikói térség legfontosabb emlékműve, amely
a korai iszlám építészet idejéből való. Eredetileg vadászkúriának és téli palotának épült a nyolcadik
században, az Omajjádok uralma idején. A palotát Hisham bin Abdul Malekről (724-743) nevezték el.
Az épületegyüttes egy impozáns kétszintes királyi épületből, egy kiemelkedő mecsetből, egy díszes
fürdőkomplexumból és egy mezőgazdasági birtokból állt. A vizet egy bonyolult csatornarendszer
biztosította az épületek számára a közeli forrásokból.

Palesztin Állam Nagykövetsége
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KÖRNYEZETVÉDELEM
NEMZETI
KÖRNYEZETVÉDELMI
NAP
Március 5-én ünnepeljük a Palesztin
Nemzeti Környezetvédelmi Napot. Ebből
az alkalomból indult útjára a zöldítést
célzó „Go Green Project” a World Vision
támogatásával. A Go Green project
keretében 37 környezetvédelmi klub
tagját (740 diákot) láttak el ismeretekkel
és eszközökkel, hogy zölddé váljanak a
saját
iskolájukban,
és
a
környezetvédelem
házigazdái
és
szószólói legyenek. A projektnek
köszönhetően az iskolák elkezdték
minimalizálni a hulladéktermelést, és
olyan környezetbarát folyamatokra tértek
át, mint amilyen a papírmentesség,
újrahasznosítás, komposztálás, iskolakert
kialakítása.

ESEMÉNYEK
EGY
BRIT
SZOLIDARITÁSI
INDÍTOTT
AZ
MELLETT

NGO
HETET
AL-AKSZA

A brit „Friends of Al-Aksa” (az Al-Aksza
barátai) nevű lobbi csoport megkezdte az
évente
megrendezésre
kerülő
szolidaritási hetét az Al-Aksza mecset
mellett, amely idén egybeesett az iszlám
Rajab hónap utolsó hetével március 6 és
12. között.
Az események célja az Al-Aksza mecset
ismertségének növelése és a támogatás
elnyerésének növelése a nemzetközi
közösségben. A közösségi médiában a
#LoveAqsa hashtaget indították el erre a

MEZŐGAZDASÁG
A
NYERESÉGTERME
LÉSTŐL A
VISSZAESÉSIG

MEZŐGAZDASÁG
GÁZA: SZIGNIFIKÁNS
NÖVEKEDÉS A
HALTENYÉSZTÉSBEN

A gázai földieper jelenleg
betakarítás alatt áll, exportra
és értékesítésre készítik elő,
de sajnálatos módon az

A haltenyésztés óriási fejlődésen ment
keresztül az elmúlt években a Gázai
övezetben,
mivel
növekedés
mutatkozott
az
átlagos
éves
termelésben, és több halgazdaság

izraeli lezárás akadályozza az

létesítését követően rekord számokat

exportot.

ért el.

Ez egy rendkívül gyötrelmes

A
halgazdaságok
számának
növekedésével és új projektek
létesítésével
összefüggésben
a
jövőkép az, hogy nyílt tenyésztés
kezdődjön a tengeren, speciális

időszak, hiszen a szezon
csúcsán csak a helyi piacon
tudják értékesíteni, és csak
kevesen tudnak bejutni a
ciszjordániai piacra, így a
termény értéke több mint
60%-ra csökken.
5.000 USD összegbe kerül
egy dunum (0,01 km2) eper
betakarítása és 3 tonna
gyümölcs előállítása; a teljes
folyamat pedig öt hónapot
vesz igénybe.
Ha a külföldi piacokat nem
nyitják
meg
az
eper
exportjára, a gazdák gondba
kerülnek a termékük piacra
vitelében, a példa nélküli
recesszió és a helyi piac
stagnálásának
fényében.
Ebben az évben a tavalyinál
nagyobb mennyiségű eper
termés várható a megművelt
terület
növekedésének
köszönhetően.
De
mit
csináljanak a termelők ezzel a
mennyiséggel?

ketrecek
segítségével,
amely
hozzájárul a termelés javulásához és
fejlesztéséhez, valamint a költségek
csökkentéséhez, amely végül pozitív
kihatással lesz az árakra.
A halgazdaságok éves szinten 600
tonnát termelnek, amelyből 320
tonnát Ciszjordániába exportálnak,
280 tonnát pedig a Gázai övezetben
értékesítenek.

ÖRÖKSÉG
A PALESZTIN MÚZEUM 80
HAGYOMÁNYOS ÖLTÖZET
HAZAHOZATALÁRA
KÉSZÜL
A Palesztin Múzeum 80 megöröklött
palesztin öltözet hazahozatalára készül
az Egyesült Államokból, miután
sikerrel zárult a 2020 novemberének
végén indított „Hozzuk haza az
öltözeteket” elnevezésű közösségi
finanszírozásra indított kampány.

célra.

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

Palesztin Állam Nagykövetsége

Embassy of the State of Palestine- Hungary
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