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ENSZ: 2022 A 
LEGHALÁLOSABB ÉV A 
PALESZTINOK SZÁMÁRA 
Tor Wennesland, a Közel-Keleti 
Békefolyamat különleges koordinátora 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) előtt 
e héten tartott beszédében elmondta, 
hogy "a halálos kimenetelű erőszak 
kiugrása" miatt 2022 lesz a 
leghalálosabb év a ciszjordániai 
palesztinok számára 2005 óta, vagyis 
azóta, hogy az ENSZ elkezdte nyomon 
követni a halálos áldozatok számát. 
Elmondása szerint az elmúlt hónapban 
az izraeli biztonsági erők 32 palesztint 
- köztük hat gyermeket - öltek meg, 
311-et pedig megsebesítettek 
tüntetések, összecsapások, támadások 
és házkutatási és letartóztatási 
műveletek során. Az év során az izraeli 
razziák és támadások Ciszjordániában 
és Kelet-Jeruzsálemben 125 palesztint 
öltek meg. 
Wennesland beszédében kijelentette, 
hogy "a növekvő reménytelenség, düh 
és feszültség ismét az erőszak halálos 
körforgásába torkollott, amelyet egyre 
nehezebb megfékezni", és hogy "túl 
sok, túlnyomórészt palesztin ember 
halt meg és sebesült meg". 
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A TELEPESEK 8 millió 
dolláros támogatásban 
részesültek 
JERUZSÁLEM 
zsidósítására 
Egy illegális izraeli 
telepesekből álló szervezet 28 
millió NIS (8 millió dollár) 
kormányzati támogatást 
kapott a jeruzsálemi Al-Aksza 
mecsettől délre fekvő Silwan 
palesztin negyedének 
judaizálására. Az új 
telepesprojekt célja a 
turizmus és a fejlesztés álcája 
alatt a palesztin földek 
elrablása és Silwan 
terjeszkedésének megfojtása. 
Az izraeli kormány által 
támogatott judaizálási 
lépések célja, hogy 
megváltoztassák a palesztin 
negyed identitását és 
demográfiáját a kiűzéssel 
fenyegetett palesztin lakosok 
kárára. A palesztinok 1948-as, 
Nakba (Katasztrófa) néven 
ismert etnikai tisztogatása az 
Izrael által megszállt 
területeken még mindig tart. 
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Megszállás a 
számok tükrében 
 - 15 palesztin meghalt  
- 186 palesztin megsérült  
- 299 palesztint vettek őrizetbe, 
köztük 31 gyermeket és 54 
jeruzsálemi lakost 
- 54 palesztin tulajdonú épületet 
romboltak le 
- 35 palesztin lakhelyet kellett 
elhagynia a rombolások miatt. 
- 48 támadás izraeli telepesek által 
palesztinok ellen Ciszjordániában 
- 144 izraeli katonai házkutatási és 
letartóztatási művelet 
Ciszjordániában 
- Az izraeli hadsereg egy napra 
lezárta a Hebron városába vezető 
és onnan induló összes 
megközelítési pontot, ami 
mintegy 3000 ember mozgását 
akadályozta meg 
- Az olajbogyószüretet legalább 23 
telepes által elkövetett erőszakos 
incidens zavarta meg, amelynek 
következtében, több mint 350 
olajfa megrongálódott, és több 
mint 120 fát tönkretettek 
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EGY KÖNYV, AMIT EL KELL 
OLVASNI 

Az emberség visszaszerzése palesztin 
éhségsztrájkokban 

 
Szerző: Ashjan Ajour 

A feminista etnográfiában és a 
dekolonialista feminista elméletben 
gyökerező könyv az izraeli börtönökbe 
éhségsztrájkoló palesztinok ellenállás 
által formált szubjektivitását vizsgálja. 
Ashjan Ajour azt vizsgálja, hogy ezek a 
foglyok hogyan használják testüket az 
antikolonialista ellenállásban; mi 
határozza meg a radikális küzdelem e 
módját? Milyen jelentést 
tulajdonítanak tetteiknek és hogyan 
konstituálják szubjektivitásukat, 
miközben szélsőséges testi 
fájdalmaknak és éhezésnek vannak 
kitéve?! Ezek az éhségsztrájkok, 
amelyek a dekolonizáció és a 
felszabadítási politika megtestesítői, a 
telepes-kolonializmus elleni nemzeti 
harc hanyatlását és a palesztin 
mozgalom széttöredezését követő Oslo 
utáni időszakot keretezik. A könyv 
narratív és analitikus betekintést nyújt 
a megtestesült ellenállásba, és nyomon 
követi a forradalmi szubjektivitás 
kialakulását, és rávilágít a résztvevők 
éhségsztrájkról alkotott nézeteire, 
ahogyan a politika megszokott 
értelmezésén túl a harc 
"spiritualizálódásának" birodalmába 
lépnek. Ajour Foucault-nak az én 
technológiáiról alkotott felfogására, 
Fanon antikolonialista erőszakról szóló 
írásaira és Badiou militáns filozófiájára 
támaszkodva problematizálja ezeket a 
fogalmakat a palesztin éhségsztrájk 
szemszögéből. 

ISMERJE MEG RITA GIACAMAN 
PROFESSZORT 

 
Rita Giacaman a palesztinai Birzeit 
Egyetem Közösségi és Közegészségügyi 
Intézetének közegészségügyi 
professzora, az intézet 1978-as alapítója. 
Szorosan együttműködött az 1980-as 
évek palesztin társadalmi 
akciómozgalmával, amely a palesztin 
egészségügyi alapellátási modell 
kialakításához és az első női 
egészségügyi program létrehozásához 
vezetett. Rita megírta az izraeli katonai 
megszállásnak a palesztinok testi és lelki 
egészségére gyakorolt hatásait. 2000 óta 
a krónikus háborús körülményeknek és 
a politikai erőszaknak való kitettségnek 
a palesztinok egészségére és jólétére 
gyakorolt hatásával foglalkozik, különös 
tekintettel a pszichoszociális egészségre 
és annak a fizikai egészséggel való 
kapcsolatára. Rita számos publikációt 
tett közzé a nők egészségéről és mentális 
egészségéről háborúkban és 
konfliktusokban, multidiszciplináris 
közegészségügyi szemszögből. Az LSE 
2011-ben tiszteletbeli doktori címmel 
tüntette ki, amiért "kiemelkedően 
hozzájárult "a dolgok okainak" jobb 
megértéséhez vagy megbecsüléséhez". 
Emellett 2018-ban a Society for 
Research on Adolescence nemzetközi 
tagjává avatták "a serdülőkor 
megértéséhez világszerte alkalmazott 
nemzetközi és kulturálisan érzékeny 
megközelítéséért", és a londoni King's 
College-tól a tudományok tiszteletbeli 
doktora (honoris causa) címet kapta 
munkájáért, amely "mércét állított fel a 
háborús és háború utáni egészségügyi 
ellátásban a Közel-Keleten és 
világszerte", 2019. október 16-án. 

 

Palesztina 
és 

Magyarorszá
g 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
• Dr. Fadi Elhusseini 

nagykövet, találkozik 
Semjén Zsolt 
miniszterelnök-
helyettessel 
Magyarországon 

• Meglátogatta a 
Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának 
(MEÖT) elnökségi ülését. 

• Találkozó Németh Zsolt 
úrral, az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának 
elnökével. 

• A nagykövetség a Korán és 
a Biblia két példányát 
adományozta a budapesti 
Néprajzi Múzeumnak. 

• Találkozó az arab 
parlament alelnökével, a 
Magyar Labdarúgó 
Szövetség alelnökével, a 
Wizz Air elnökével 

• Számos diplomáciai és 
kulturális rendezvényen 
vett részt 

• Az ikonikus vezető, Jasszer 
Arafat mártírhalálának 
évfordulójára időzített 
palesztin doktoranduszok 
kitüntetése.  
További hírekért látogasson 
el oldalunkra  
http://en.palestine.hu/media-
section/embassy-news/ 
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Palesztina jelen van az 

Arab Kulturális Napon 

Palesztina budapesti nagykövetsége részt 
vett Kövér László házelnök védnöksége alatt 
meghirdetett Arab Kultúra Napján. 
Palesztina kitüntetett jelenlétet biztosított, 
hiszen a palesztin pavilont a kulturális és 
örökségét tükröző kiállítási tárgyak sokasága 
jellemezte, többek között Palesztina számos 
történelmi korszakát szimbolizáló faanyagok, 
kerámiák és festmények, emellett hímzések, 
üvegáruk és számos örökségi kézműves 
termékek. A palesztin konyhát számos 
palesztin étel is megkülönböztette, 
amelyeket a palesztin zászló, a kuffiyeh, 
valamint a palesztin városok és falvak nevei 
díszítettek. 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

PALESZTINA 
ARANYÉRMET 
SZERZETT A BIRKÓZÓ 
VILÁGBAJNOKSÁGON 
A nemzeti szkander csapat 
aranyérmet nyert a törökországi 
Antalyában megrendezett 
világbajnokságon, amelyen a 
világ 140 országának küldöttségei 
vesznek részt. Afram Zunbil, 
aranyérmet nyert az 50 év 
felettiek "úttörők" 
kategóriájában, ahol bal karos 
birkózásban versenyzett. 
Muhammad Al-Dajani a 90 kg 
feletti súlycsoportban a hatodik 
helyen végzett. 

 
 

A "FÖLD-IDENTITÁS" 
SZLOGEN ALATT 
GÁZAI GYEREKEK 
SPORTMARATONON 
VESZNEK RÉSZT 
A Kultúráért és 
Szabadgondolkodásért Egyesület 
oktatási központjai 
"sportmaratont" szerveztek 
(Föld-identitás) címmel, az 
egyesület által az örökség 
felelevenítése és a palesztin 
identitás hangsúlyozása 
érdekében végrehajtott országos 
tevékenységek részeként. A 
maratonon több mint 200 férfi- 
és női versenyző vett részt. 

 

9. Palesztin Filmnapok 

 
A Palesztin Filmnapok a FilmLab 
Palesztina által évente megrendezett 
filmes esemény, amelynek célja, 
hogy a palesztin filmgyártást 
nemzetközi szintre emelje, a helyi és 
nemzetközi filmeket népszerűsítse, 
hogy újjáéleszthesse a palesztin 
filmkultúrát. A fesztivál november 
2-án kezdődött, helyi, arab és 
nemzetközi filmek válogatásával. A 
fesztivál a Maha Al-Hajj által 
rendezett "Mediterrán láz" című 
film vetítésével kezdődött, miután a 
2022-es cannes-i filmfesztivál 
keretében megnyerte a legjobb 
forgatókönyv díját az "Un Certain 
Regard" versenyben, valamint a 
hongkongi filmfesztiválon a 
Tűzmadár-díjat. A filmet 
választották ki arra is, hogy 
hivatalosan képviselje Palesztinát a 
2023-as "Oscar" versenyben. 

 
 

PALESZTIN GYŐZELEM 
AZ 1. NEMZETKÖZI 
KEREKESSZÉKES 
KOSÁRLABDA TORNÁN  

§ A palesztin kerekesszékes 
kosárlabda-válogatott nyerte az 
első nemzetközi kerekesszékes 
kosárlabda-tornát Indiában, 
miután legyőzte indiai ellenfelét 
(49/40). A palesztin csapat továbbá 
Banglades és Líbia csapatait 
győzte le. A Vöröskereszt által 
szervezett tornán összesen nyolc 
ország (Kambodzsa, India, Nepál, 
Banglades, Líbia, Afganisztán, 
Szíria és Ghána) vett részt. 

 

SPORT Események 

MŰVÉSZETEK 

AZ ELSŐ PALESZTIN, 
AKI EURÓPAI 
FILMAKADÉMIAI DÍJAT 
KAPAz Európai Filmakadémia a 
legrangosabb, életművéért járó 
díjat Elia Szulejmán rendezőnek 
ítélte oda "a filmkészítés iránti 
lenyűgöző elkötelezettségéért" Az 
Európai Filmakadémia 35 éves 
fennállása alatt ez az első alkalom, 
hogy palesztin filmrendező nyerte 
el a legjobb rendezőnek járó hőn 
áhított trófeát.  

 


