
 

 

   
 
 
 

AZ ENSZ 
MEGBÍZOTTJA 

ELÍTÉLI A HÁBORÚS 
BŰNÖKET A 
MEGSZÁLLT 
PALESZTIN 

TERÜLETEKEN 

Az izraeli telepek háborús 
bűncselekményekkel érnek fel, közölte 
egy ENSZ-megbízott, felszólítva az 
országokat, hogy tegyék világossá 
Izrael számára: az „illegális 
megszállásnak” ára van – jelentette a 
Reuters. Michael Lynk, a megszállt 
palesztin területek emberi jogi 
helyzetével foglalkozó különmegbízott 
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának – 
Izrael által bojkottált – genfi ülésén 
szólalt fel. Lynk előzőleg felszólalt már 
az Izrael kollektív büntetéssel 
kapcsolatban, amely szerinte a 
legszembetűnőbben a 15 éve tartó gázai 
elzárásban érhető tetten – Gáza „most 
egy teljességgel összeomlott 
gazdaságtól, lepusztult 
infrastruktúrától és épphogy működő 
szociális szolgáltatórendszertől 
szenved.” 
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UNICEF: VESZÉLYBEN 
A GÁZAI GYERMEKEK 

Az ENSZ nemzetközi gyermekjogi alapja 
(UNICEF) sürgős humanitárius segítség 
azonnali szállításának engedélyezését 
sürgeti az ostrom alatt álló Gázai övezetbe. 
„Egymillió gyermek él Gázában, közülük 
számos segítséget igényel. Humanitárius 
segítség azonnali és akadálytalan szállítását 
sürgetjük a Gázai övezetbe, ahol számos 
gyermeknek egészségügyi segítségre, vízre 
és oktatásra van szüksége.” – írta Twitter 
oldalán az UNICEF Palesztinában működő 
szervezete. Lynn Hastings, az ENSZ a 
megszállt palesztin területeken 
tevékenykedő humanitárius ügyekért 
felelős koordinátora arra figyelmeztetett, 
hogy az ostrom alatt álló Gázai övezetbe 
való behozatalra vonatkozó izraeli tilalom 
veszélybe sodorja az enklávé létfontosságú 
szektorait. 

Hozzátette: anélkül, hogy visszatérne a 
megszokott árubehozatal Gázába, az 
ENSZ, valamint a partnerei kritikus 
beavatkozásra való kapacitása veszélybe 
kerül, csakúgy, mint a gázai lakosok 
megélhetése, illetve a számukra biztosított 
alapvető szolgáltatások. 

OCHA: IZRAEL A 
JORDÁN-VÖLGYET 

VESZI CÉLBA 
Az izraeli polgári irányítás – katonai 
kísérettel – február 22. óta először tért 
vissza a Jordán-völgyi Humsa – Al 
Bqai’a palesztin pásztorközösséghez: 
lerombolt 27 lakó- és állattartásra 
szolgáló építményt, valamint számos 
víztartályt. 11 háztartásnak – mintegy 70 
főnek, köztük 36 gyermeknek – kellett 
elhagynia lakhelyét. Az ENSZ a 
megszállt palesztin területeken működő 
Humanitárius Ügyek Koordinációs 
Hivatala (OCHA) jelentése szerint a 
területen élő palesztin népesség 
továbbra is fokozottan ki van téve a 
kényszerkilakoltatás veszélyének.  

Az OCHA szerint az izraeli hatóságok 
ételcsomagokat koboztak el és 
építményeket bontottak szét, étel és víz 
nélkül hagyva a közösséget. Elkobozták 
az összes személyes tárgyat is, köztük 
ételt, gyermekeknek szánt tejet, 
ruhákat, higiéniai eszközöket és 
játékokat. Az állataikat ugyancsak 
takarmány és víz nélkül hagyták. 
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JELENLEGI 
HELYZET 
Eddig mintegy 315.000 
esetben mutatták ki az új 
koronavírus-fertőzést, 
310.000-en gyógyultak 
meg, 3.582 beteg hunyt el. 

§ Palesztina 50 új, a 
koronavírus delta 
variánsával 
megfertőződött esetet 
regisztrált Ciszjordánia 
nyolc kerületében. Ezzel a 
delta variáns esetek teljes 
száma 72-re emelkedett a 
térségben. 

§ Palesztinában a teljesen 
beoltott személyek száma 
385.000, 922.000 adag 
vakcinát használtak fel. Így 
a teljesen beoltott 
népesség aránya 8,2%. 

§ A WHO 
kockázatértékelése 
továbbra is magas: annak 
ellenére, hogy a megszállt 
palesztin területek 
egészén csökkent az aktív 
fertőzöttek száma. A Gázai 
övezetben a fertőzés 
továbbra is közel 93%-os. 

§ Ciszjordániában 
szignifikánsan javult a 
helyzet, mindössze 267 
aktív esettel. A tesztelés 
újra növekedett, a pozitív 
eredmények aránya 1,5%-
ra esett vissza. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Ahol a határvonal húzódik 

 
Where the Line Is Drawn [Ahol a 
határvonal húzódik]: elbeszélés a 
határátkelőkről, barátságokról és 
ötven év megszállásról Izrael-
Palesztinában. A közel-keleti 
irodalom egyik klasszikusává vált 
könyvében, a Palesztin sétákban Raja 
Shehadeh a Ramallahot környező 
dombokon az izraeli megszállás során 
harminc esztendő alatt megtett 
túráiról ír. Az Ahol a határvonal 
húzódik című könyvében Shehadeh 
azt tárja fel, hogy a megszállás hogyan 
érintette őt személyesen, krónikázva a 
negyven év leforgása alatt különböző 
okokból tett határátkeléseit Izraelbe: 
hogy meglátogassa a barátait és a 
családját, hogy élvezze a tengert, 
érveljen az izraeli bíróságok előtt és 
hogy bukott békemegállapodásokon 
tárgyaljon. 

Raja Shehadeh írta az A Rift in Time 
[Repedés az időben], a When the Bulbul 
Stopped Singing [Amikor a fülemüle már 
nem dalolt], a Strangers in the House 
[Idegenek a házban] – amely az 
Economist szerint „különleges és 
igazán lenyűgöző” – című könyveket, 
valamint a Palestinian Walks [Palesztin 
séták] címűt, amely 2008-ban elnyerte 
az Orwell-díjat. 

PALESZTINA 
ÉS A COVID-19 

 
ESEMÉNYEK, 

TALÁLKOZÓK 

§ A megbízott misszióvezető 
találkozott Dr. Bencsik Dáviddal, 
az Agrárminisztérium helyettes 
államtitkárával. 

§ A megbízott misszióvezető részt 
vett a FAO Ösztöndíj-program 
diplomaosztó ünnepségén. 

§ A megbízott misszióvezető a 
Venezuelai Bolivári Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsége 
meghívására részt vett a 
Carabobói Csata 200. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi 
megemlékezésen, és koszorút 
helyezett el Simón Bolivár 
emlékére a Palesztin Állam 
nevében. 

§ A megbízott misszióvezető részt 
vett az ellenzéki Jobbik Párt 
diplomáciai testületek számára 
rendezett munkareggelijén. 

Palesztina és 
Magyarország  

JERUZSÁELM 
ELFOGLALÁSA 

JÚNIUS 28. 

A palesztin területek izraeli 
megszállása nem a közelmúltban 
kezdődött, és még nem ért véget: 
1948-ban kezdődött és azóta is tart. 

1967. június 28-án Izrael elfoglalta 
Jeruzsálemet és kihirdette 
betelepítési programját. 
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A HÓNAP KÉPE 

A WALLED OFF HOTEL 
Banksy szállodája "a világ legpocsékabb kilátásával" 

A Walled Off Hotel egy butik szálló, amelyet a londoni művész, Banksy tervezett más kreatívokkal, 
valamint a híres akadémikussal, Dr. David Grindonnal karöltve. A betlehemi szálloda a Betlehemet 
Jeruzsálemtől elválasztó apartheid fallal szemben helyezkedik el. A hotel magáénak tudhatja „a világ 
legpocsékabb szállodai kilátása” címet. Mind a tíz szobája az apartheid falra néz, és egyiket sem éri napi 
25 percnél több napsütés. 
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KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

KORTÁRS 
TÁNCFESZTIVÁL 
Július 8 és 16. között kerül 
megrendezésre a 15. Ramallahi 
Kortárs Táncfesztivál. A 
fesztivált, melynek mottója 
„Távol tőled és mégis közel”, a 
Sareyyet Ramallah szervezte a 
Ramallah Kultúrpalotában. 

A fesztiválon egy videó 
prezentációt is bemutattak, 
amely számos arab művészt és 
táncost hozott össze, akik 
szolidaritásukat fejezték ki a 
palesztin néppel, és 
támogatásukról biztosították 
törvényes jogaikban a 
szabadulásra és üdvözülésre az 
uralom, a gyarmatosítás és az 
elnyomás minden formája alól. 
A nábluszi „Stereo 48” együttes 
mutatta be a nyitó előadást 
„Utazás Jeruzsálembe” címmel. 

BETHLEHEMI 
HELYSZÍNSPECIFIKU
S SZÍNHÁZI 
FESZTIVÁL 
Az Al-Harah Színház első ízben 
rendezte meg a Betlehemi 
Helyszínspecifikus Színházi 
Fesztivált, Betlehem, az Arab 
Kulturális Főváros 2020 cím 
birtokosa tiszteletére. A fesztivál 
2021. július 8-11. között zajlott 
Betlehem történelmi 
helyszínein és épületeiben a 
Csillag utcában, valamint Beit 
Jala óvárosában. 

ESEMÉNYEK 
 

ARAB NOVELLÁK 
NEGYEDIK 
PALESZTIN FÓRUMA 
A kulturális miniszter, Atef Abu 
Seif nyitotta meg az Arab novellák 
negyedik palesztin fórumát, amely 
egybeesik palesztin novellaíró, 
Ghassan Kanafani évfordulójával. 
Az eseményen 39 novellista és író 
vett részt Palesztinából, illetve 13 
arab országból. 

ASHTAR NEMZETKÖZI 
IFJÚSÁGI SUÍNHÁZI 
FESZTIVÁL 
Július 5-7. Között rendezték az 5. 
Ashtar Nemzetközi Ifjúsági 
Színházi Fesztivált, amely 
egybeesett az Ashtar Színházi 
Előadások és Képzés harmincadik 
évfordulójával. A nyitó színdarab 
Bertolt Brecht Turandotjának 
adaptációja volt, Az agymosók 
konferenciája címmel. Az átiratot 
Iman Aoun és Khalil Batran 
szerezte, és Khalil Batran rendezte. 
A fesztivál során élő 
performanszok is zajlottak 
Ramallahban és Oxfordban, 
Mandala Színházi Társulat 
közreműködésével. 

PALESZTIN 
RÉSZVÉTEL A KAIRÓI 
NEMZETKÖZI 
KÖNYVVÁSÁRON 
A Palesztin Állam részt vett az 52. 
Kairói Nemzetközi Könyvvásáron, 
“Olvasás az élet” mottóval az 
egyiptomi fővárosban, Kairóban. 
Az esemény július 15-ig tartott.  

SPORT 

A PALESZTIN NEMZETI 
VÁLOGATOTT 
BEJUTOTT A DÖNTŐBE 
A palesztin nemzeti válogatott bejutott 
a 2021-es Qatarban rendezett FIFA 
Arab Kupa csoportkörébe, miután 5:1 
arányú győzelmet aratott a Comore-
szigetek felett a Jassim bin Hamad 
Stadionban. 

A palesztin csapat a kvalifikációval a 
harmadik csoporthoz csatlakozik, 
amelyben Marokkó, Szaúd-Arábia és 
Jordánia lesznek az ellenfelei. 

 

“ERKÖLCSILEG 
FELELŐS BEFEKTETÉS” 
WEBINÁRIUM 
Az “Erkölcsileg felelős befektetés” 
elnevezésű webináriumot a Sabeel 
szervezte a Kumi Now projekt 
keretében, amelynek középpontjában 
az áll, hogy kapcsolat épüljön a 
Palesztina békéjéért és igazságáért 
dolgozó szervezetek és az aktivisták 
között világszerte. 

FILMVETÍTÉS 
A 96 perces 200 méter című film egy 
palesztin család történetét meséli el, 
amelynek tagjait az izraeli apartheid 
fal választja el egymástól: az apa a 
palesztin oldalon él, míg az anya és a 
gyerekek az izraeli oldalon. 

ESEMÉNYEK 

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 Instagram  palestine_in_hungary 
Youtube  Palestine Embassy Hungary 
LinkedIn Embassy of the State of Palestine - Hungary 


