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határozata

A Gázai-övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről

Az Országgyűlés történelmi felelősségének tudatában, az egyetemes emberi jogok, tovább á
nemzetközi elkötelezettségei és vállalásai alapján :

Kinyilvánítja, hogy elítél minden nemű fegyveres agressziót, az emberek életét kiolt ó
atrocitást .
Kinyilvánítja, hogy elítéli a Gázai-övezetben az elmúlt hetekben zajló izrael i
erőszakot, mely több mint 150 fő , többnyire civil – köztük gyermekek és nők – halálát
okozta .

Kinyilvánítja, hogy elítéli a megszállt területeken évek óta tartó, folyamatos izrael i
katonai agressziót és az elnyomás minden eszközét :

a civil lakosságot sújtó, humanitárius katasztrófát előidéző gázai blokádot ;
a korábbi, 2008-2009-es gázai bombázást, amelynek során Izrael a nemzetközi jo g
szerint tiltott fegyvereket bevetésével több mint 1600 áldozat - többnyire civilek ,
köztük gyermekek - halálát okozta ;
az illegális zsidó telepek létesítését Ciszjordániában ;
az izraeli állampolgárságú palesztinok jogfosztottságát, faji diszkriminációját ,
területeik apartheid fallal történő elkülönítését .

4. Felkéri a Kormányt, hogy a fentiek figyelembevételével egy elvi állásponto t
képviselveítélje el az izraeli agressziót .

5. Kinyilvánítja, hogy elismeri Izrael Állam jogát az önálló államisághoz, egyben
felszólítja Izrael Államot, hogy tartsa tiszteletben a palesztinok jogát az önálló állam
megalapítására és ennek előmozdítására kezdeményezzen tárgyalásokat a palesztin
vezetőkkel.
A határozat a közzététele napján lép életbe .



Az 1947. november 29-i ENSZ Közgyűlés határozata egy arab és egy zsidó állam
megalapítására tett javaslatot, ennek értelmében Izrael Allam mellett egy önálló palesztin
állam létrehozásának szükségességét is kimondta. Azóta számos további ENSZ határozattal
erősítették meg a korábbi javaslatot, majd az 1993 . szeptember 13-án Izrael Allam és a
Palesztin Felszabadítási Szervezet által aláírt Oslói Egyezmény egy ötéves terv keretében
irányozta elő a palesztin állam létrehozását.

Az 1967-es hatnapos háború óta a palesztin területek izraeli megszállás alatt állnak, a
megszállók különböző eszközök bevetésével egy homogén zsidó állam létrehozását tűzték ki
célul .

Az Izrael Állam területén él ő izraeli állampolgárságú palesztinok jogfosztottak, másodrang ú

állampolgárokká váltak saját hazájukban . A teljes diszkrimináción túl a palesztinok lakta

területeket apartheid fallal különítik el, az átjárást és a szabad mozgást katonai ellen őrző
pontokkal felállításával akadályozzák .

Izrael Ciszjordániában illegális zsidó telepeket létesít, melyek folyamatos bővítéséve l
eltulajdonítja a palesztinok földjeit, er őszakosan megváltoztatja a ciszjordán területek etnika i

arányait .

Izrael, a Hamasz választási győzelmére válaszul, 2007 óta blokád alatt tartja a Gázai-övezetet ,
melyet 2008 . december 27-tőt kezdődően három héten át tartó bombatámadással sújtott, a
nemzetközi jog szerint tiltott fegyvereket is bevetve. A hozzávetőlegesen 1600 többnyire
civil, köztük több száz gyermek és nő _ palesztin áldozatot követelő vérontást az ENS Z
Emberi Jogi Tanácsának felkérésére készült Goldstone-jelentés népirtásnak minősítette, és
súlyosan elítélte a Zsidó Államot. Az izraeli agressziót követő blokád hatására folyamatosan

humanitárius katasztrófa fenyeget Gázában, hiszen a lakosság a legalapvetőbb

élelmiszerekhez és gyógyszerekhez sem jut hozzá, a 2008-as bombázásban lerombolt
lakóházak, utak, kórházak és iskolák újjáépítéséhez szükséges építőanyag sem jut be az

övezetbe . A múlt héten, 2012 . november 22-én tűzszünettel lezárult, 8 napig tartó újabb

izraeli vérfürdőnek több mint 160 palesztin áldozata volt, többnyire civilek .

A nyugati média és közvélemény egyoldalúan, Izrael irányába elfogult módon mutatja be a

közel-keleti eseményeket, ez az egyoldalúság és részrehajlás jellemzi a nyugati kormányo k
megnyilvánulásait is . Ennek egyik jele, hogy az izraeli elnyomást és túlkapást folyamatosan
Izrael Allam önvédelemre való jogának hangsúlyozásával kendőzi el, továbbá „izraeli-
palesztin konfliktusról” beszél, mintha egyenrangú felek harcolnának egymással egyenl ő
feltételekkel . Ezzel ellentétben a harcászati lehetőségek két szélsőségét megtestesítő fél áll

egymással szemben : az évtizedek óta elnyomott, külvilágtól teljesen elzárt palesztin nép és a
világ legjobban felszerelt, legerősebb, modern harcászati eszközökkel ellátott hadserege . Az
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izraeli hadsereget az Amerikai Egyesült Államok évente 3 milliárd USA dollár közvetlen

katonai segéllyel támogatja, továbbá Izrael Állam a nagyhatalom politikai, gazdasági és
erkölcsi pártfogását is élvezi . Izrael Állam nukleáris katonai nagyhatalom, feltehetően több

mint kétszáz atomtöltettel rendelkezik, biztonságáról a világ egyik leghatékonyab b

rakétavédelmi rendszere, a Vaskupola gondoskodik.

Az ENSZ korábbi határozatai kimondják, hogy Izrael Állam mellett a palesztinokat i s

megilleti az önálló államiság . A palesztin nép 65-ik éve várja, hogy érvényt szerezhessen a z

ENSZ határozatainak .

A palesztin-izraeli békekötés és az azt követ ő , a palesztin állam létrejöttét célzó tárgyaláso k

Izrael érdekeit is szolgálja, nagymértékben javítja a biztonságát, különös tekintettel arra, hog y

az utóbbi években megváltozott a közel-keleti helyzet és Izrael a nemzetközi színtéren

elszigetelődött . Amíg akár csak pár évvel ezelőtt Izraelt többnyire szövetséges államok vették

körül, addig mára vele szemben erősen kritikus országok határolják. A régió meghatározó ,

korábban Izraellel szövetséges hatalmai - köztük Egyiptom, és Törökország - ma már Izrael
politikáját erőteljesen ellenző kormányok irányítása alatt működnek. A gazdasági
nehézségekkel küzdő Amerikai Egyesült Államok jövőbeni támogatása is kérdésessé válhat.
Továbbá a világban döntő többségben vannak mára azok az országok, amelyek határozottan
kiállnak a szabad és fiiggetlen Palesztina mellett. Ezt bizonyítja a héten az ENSZ közgyűlése
elé terjesztett és elsöprő többséggel elfogadott palesztin tagfelvételi kérelem is .

Izrael Államnak nem állhat érdekében, hogy a palesztin nép elnyomásával még inkább maga
ellen fordítsa közvetlen környezetét és a nemzetközi közvéleményt . A konfliktus
rendezésének egyetlen lehetséges módja a béke megteremtése, amelynek elengedhetetlen
feltétele az önálló palesztin állam megalakulása .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten – az Országgyűlésről szóló 2012. évi OVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján – benyújtjuk „A Gázai-övezetben zajló izraeli agresszió elítélésérül” című
határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2012. december I .

Gyöngyösi Márton
országgyűlési képvisel ő
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