PALESZTIN ÁLLAM

2021. ÁPRILIS 15.
10. szám

NAGYKÖVETSÉGE Tartalom
-

BUDAPEST
Havi hírlevél

140 GYERMEK
IZRAELI
BÖRTÖNÖKBEN
A palesztin gyermeknapon 140
gyermeket tartanak fogva izraeli
börtönökben. Közülük ketten
adminisztratív fogva tartás alatt
állnak.
A
Defence
for
Children
International – Palestine nevű
gyermekjogi szervezet szerint
évente 500 és 700 közöttire tehető
azon palesztin gyermekek száma,
akik ellen katonai bíróság előtt
emel vádat Izrael. Emberi jogi
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GÁZAI PALESZTINOK
EZREITŐL TAGADJÁK
MEG AZ IGAZOLVÁNYT
Az Euromediterrán Emberi Jogi Hálózat
megfigyelő szervezete a március 28-án
kiadott jelentésében kijelentette, hogy a
megszállt Gázai övezetben élő palesztinok
ezreit fosztották meg személyazonosító
okmányaiktól,
következtében
joguktól,

valamint
számos más

elsősorban

a

ennek
alapvető
mozgás

szabadságához való jogtól.

csoportok becslése szerint 2021.
március végéig 230 palesztin,
főként jeruzsálemi gyermeket

A „Dokumentálatlan polgárok a Gázai
övezetben” című jelentés szerint a
személyazonosító
okmánnyal
nem

vettek

rendelkezők vagy 2000. előtt léptek az

őrizetbe

az

izraeli

megszállók.
Dylan Williams, az amerikai
szenátus egykori alkalmazottja és a
J Street pártfogói csoport rangidős
alelnöke az alábbi Twitter üzenetet
tette közzé a múlt hónapban: „A
fiatal palesztin gyerekek izraeli
telepesek általi zaklatása és az izraeli
erők általi gyakori letartóztatása és
őrizetbe vétele a nemzetközi jog
megsértésének mintázatát mutatja…”

övezetbe Izrael által kibocsátott ideiglenes
látogatási engedéllyel, vagy a 2000. utáni
időszakban, amikor az Egyiptom és Gáza
közötti határfalat megnyitották.
A jelentés áttekinti azok nehézségeit, akik
nem
rendelkeznek
személyazonosító
okmánnyal, mivel közülük többen életüket
veszítették, miután megtagadták tőlük,
hogy krónikus és súlyos betegségük
kezelésére Palesztinán kívülre utazzanak.
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PALESZTINOKAT
LAKOLTATNAK KI
JERUZSÁLEMBEN
Több mint száz palesztin
otthon vár lebontásra, ezáltal
mintegy 1.550 lakost – köztük
több mint 800 gyermeket – tesz
hajléktalanná
Jeruzsálem
városának

izraeli

önkormányzata.
Ennek oka, hogy az izraeli
önkormányzat
felmondott
minden megállapodást, amelyet
a Silwan szomszédságban élő
palesztin lakosokkal kötött.
Elkezdték
lerombolni
a
palesztin otthonokat, hogy
létrehozzák a „Királyok kertjét”,
azon indokkal, hogy a terület
ezredévekkel korábban izraeli
királyok
kertje
volt.
Az
önkormányzat
előzőleg
beleegyezett,
hogy
más
térségben biztosít földet új
otthonok építésére, de hirtelen
visszaléptek a döntéstől.
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PALESZTINA ÉS A
COVID-19

GHASSAN KANAFANI

JELENLEGI HELYZET
Eddig mintegy 262.000 esetben
mutatták ki az új koronavírus-

2021. ÁPRILIS 8-ÁN LENNE
KANAFANI 85.
SZÜLETÉSNAPJA

Palesztina és
Magyarország

fertőzést, 228.000-en gyógyultak
meg, 2.781 beteg hunyt el.
§A
WHO
kockázatértékelése
továbbra is igen magas: annak
ellenére,

hogy

lassú csökkenést mutat az új
koronavírus-fertőzések
száma,
számos kórház továbbra is teljes
kihasználtsággal
működik.
Az
április 8-i adatok szerint az intenzív
ágyak mind foglaltak, 61 beteg
szorul lélegeztetőgépre.
§ A megbetegedések több mint felét
(50,4%)
a
Gázai
övezetben
regisztrálták a megszállt palesztin
területeken.
§ A teljes halálozási arány (CFR, az
összes eset, osztva a halálesetek
számával) a megszállt palesztin
területeken 1,1%.

VÉDŐOLTÁS HÍREK
Március
21-én
kezdte
meg
Palesztina
a
tömeges
oltási
kampányát, melyben elsőbbséget
élveznek

az

ESEMÉNYEK ÉS
TALÁLKOZÓK

Ciszjordániában

állami

és

§ A megbízott misszióvezető részt
“Ellopják a kenyered, majd
visszaadnak belőle egy morzsát…
Majd megkövetelik, hogy légy hálás
a nagylelkűségükért …
Ó, a szemtelenek!”
Ghassan
Kanafani
1936-ban
született
Akkó
városában.
Májusban, amikor az 1948-as arabizraeli
háborúban
az
ellenségeskedés
begyűrűzött

A PALESZTIN FÖLD
NAPJA
MÁRCIUS 30.
1976. március 30-án hat palesztint

Bár Kanafani kiváló politikai
gondolkodó és újságíró volt, ő
maga azt vallotta, hogy politikája
mögött az irodalom volt a formáló

vonultak az utcára a megszállt
területeken, hogy tiltakozzanak az
ellen, hogy Izrael palesztin földeket
foglal el és sajátít ki.

erő. Kanafani irodalmi stílusát úgy

Az esemény a Föld Napjaként vált
ismertté és a nemzeti küzdelem

magánkórházak
egészségügyi
dolgozói, a vesebetegséggel, illetve
rákkal küzdő betegek és az idősek.
Április 8-i adatok szerint összesen
131.394 fő lett beoltva a megszállt

elbeszélő kifejezésmód széles
skálájának alkalmazása – az arab

palesztin területeken: 100.487 fő
Ciszjordániában,
30.907
fő
Gázában. Ezek az adatok a teljes
palesztin lakosság körülbelül 2,5%át teszik ki.

regény
határozott
képviseli.

!Palesztin Állam Nagykövetsége

Palesztin Föld Napja alkalmából.

Akkóba, Kanafanit és a családját
arra kényszerítették, hogy hagyják
el Palesztinát.

határozták meg, mint ami „világos
és egyértelmű”; a modernista
elbeszélési
stílusa
–
–
a
visszatekintő hatások és az

§ Izrael megkezdte a több mint
100.000 palesztin munkavállaló
beoltásának második szakaszát, akik
március 7-én kapták az első dózist.

vett az Arab Nagykövetek Tanácsa
és Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter találkozóján.
§ Közleményt adott ki a Követség a

fejlődését

gyilkoltak meg az izraeli erők,
amikor az arab lakosok százai

szimbólumává,
amely
összekovácsolja a palesztinokat a
világ minden táján.
Negyvenöt évvel később nem sok
változott: Izrael továbbra is
annekszió politikáját folytatja.

az

Számos regényében a különböző
hátterű
palesztinok
összetett
dilemmáit ábrázolja. Kanafani volt
az első, aki bevezette az ellenállás
irodalmának fogalmát ("adab almuqawama") a palesztin írás
vonatkozásában.
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A HÓNAP KÉPE

TAVASZ PALESZTINÁBAN – EGY KÉP BIDDYÁBÓL
Biddya egy palesztin város a Salfit Kormányzóságban, 32 kilométerre Náblusz városától délnyugatra,
és 16 kilométerre Salfittól Észak-Ciszjordániában. A fotó a térség tipikus látványát ábrázolja:
színpompás virágszőnyeggel körülvett göcsörtös olajfák ősi ligeteit. Annak érdekében, hogy a festői,
hagyományos látkép megmaradjon, a terület önkormányzatai ökológiai parkokat létesítettek.

Palesztin Állam Nagykövetsége
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SPORT

MEZŐGAZDASÁG

PALESZTINA A
MÁSODIK HELYEN A
TUNÉZIAI
NEMZETKÖZI
SIVATAGI
ORSZÁGÚTI
ULTRAMARATONON
Március 20-án a gázai övezet
középső részén elhelyezkedő
maghazi
menekülttáborból
származó palesztin futó, Sami
Asaad Nateel második helyezést
ért el a Tunéziai Nemzetközi

MANDULA
SZEZON

BETLEHEM - A KULTÚRA
ARAB FŐVÁROSA 2021

A zöld mandula termés az
tavasz beköszöntének első
jele
Palesztinában.

Április 10-én Mahmúd Abbász palesztin elnök
az Arab Liga kezdeményezésére Betlehemet
az Arab kulturális fővárosként mutatta be az
UNESCO Kulturális Fővárosok Programja

Pontosabban valójában az
olíva után a második
termény. A palesztinok
zölden
és
szárítva
fogyasztják.
Az
zöld
mandulát exportálják is.

Sivatagi
Ultramaratonon.
A
versenyen több mint száz futó vett
rész különböző országokból, így
Palesztinából,
Algériából,

KULTÚRA ÉS
ÖRÖKSÉG

ESEMÉNYEK
PIACRA

A "Yalla (Gyerünk) a piacra
vásárolni" fesztivál április 4-én
indult útjára, újjáélesztve az ősi
jeruzsálemi
piacot.
Egészen
Ramadán havának kezdetéig
folytatódik, hogy arra ösztönözze
a jeruzsálemieket és azokat a
palesztinokat,
akik könnyen
Jeruzsálembe tudnak jutni, hogy
az Óvárosban vásároljanak be
Ramadánra,
megszállók

ellensúlyozva
a
judaizációs

törekvéseit.

keretében. Abbász elnök megerősítette, hogy
„a palesztin nép folytatja nemzeti küzdelmét
az igazságért, a méltóságért, a szabadságért és
a saját független államunk megvalósításáért
őseink földjén.”

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS:
“ARAB SZÍNEK”

Líbiából és Franciaországból.

"YALLA
A
VÁSÁROLNI"
FESZTIVÁL

MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA

FONTOS
RÉGISÉGET
FEDEZTEK FEL
A

Jeruzsálemi

Örmény

Patriarchátus egy hatalmas,
vélhetőleg a 12. századból
származó örmény kőkereszt
(khachkar)
felfedezéséről
számolt be, amelyet az
Örmény
Kertben
zajló
munkálatok közben találtak.
A kőkereszt alján egy
örmény nyelvű felirat is
olvasható: „Uram, Jézus,
emlékezz …” Magán a
kőkereszten részletgazdag
faragott
örmény
virágágkereszt,
valamint
szőlőmotívumok találhatók.

A Kultúra Napja alkalmából Arab színek
címmel rendezett elektronikus kiállítást a
Haneen művészeti egyesület, a Palesztin
Gyermek
Művészeti
Központ
közreműködésével. 14 arab ország 71 művésze
vett részt a kiállításon, amely a Kulturális
Minisztérium támogatásával valósult meg.

KULTURÁLIS KIÁLLÍTÁS
GÁZÁBAN
A Kultúra és Szabad Gondolkodás Társaság
útjára indította a „Palesztina a hazám” című
évente megrendezett kulturális fesztivált,
„Megérdemeljük, hogy éljünk” szlogennel. A
rendezvényre a társaság központjának
oktatási centrumaiban kerül sor Khan Younis
déli és nyugati részén a Gázai övezetben.

RAJZPÁLYÁZAT
GYEREKEKNEK
JERUZSÁLEMBEN
A Fiatalok Kulturális Tanácsa rajzpályázatot
hirdet, melynek témája a megszállt
Jeruzsálem, illetve az ott megvalósuló
judaizáció, és az arab és iszlám identitásának
eltörlése.

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

Embassy of the State of Palestine- Hungary

Palesztin Állam Nagykövetsége
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