KONAJTE!

OSADY
HADIDIYA
A HUMSA
IZRAEL/
OKUPOVANÉ
PALESTÍNSKE
ÚZEMIA

1. NAPÍŠTE PREMIÉROVI IZRAELU:
n vyjadrite znepokojenie nad tým, že
obyvatelia osád Hadidiya a Humsa čelia
hrozbe násilného vysťahovania z ich územia
a ich domy sú ničené;
n žiadajte zrušenie príkazov na demoláciu

príbytkov a násilného vysťahovania , žiadajte,
aby prestala diskriminácia a prenasledovanie
a aby bol navrátený skonfiškovaný majetok.
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Palestínske rodiny, ktoré žijú v osadách Hadidiya a Humsa
na Západnom brehu Jordánskeho údolia , ktoré je súčasťou
Palestínskych okupovaných území, každodenne čelia hrozbe

Izraelská armáda ničí
domy a ohrady pre
zvieratá štyroch
palestínskych rodín
v osade Hadidiya na
Západnom brehu
Jordánskeho údolia,
6 február 2008.
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PROSÍM POMÔŽTE
OSADY HADIDIYA A HUMSA,
OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIA

násilného vysťahovania zo svojich domov izraelskou armádou.
Ich pohyb je obmedzený a je im odopretý prístup k vode a

Stovky ľudí, najmä deti, riskujú stratu svojich domovov a čelia

pôde, ktorú potrebujú na prežitie.

hrozbe vysťahovania zo svojho územia. Dedinčania si musia

Domovy desiatok rodín boli opakovane zničené izraelskými
silami, čo spôsobilo, že tieto rodiny sa museli presťahovať a
prestavať svoje prístrešie v blízkosti pod hrozbou, že aj toto
bude zničené a oni budú vysťahovaní. 4 júna 2009 izraelská

obstarávať vodu z mobilnej cisterny, ktorú musia dovážať až
20 kilometrov a je často zdržiavaná izraelskou armádou na
kontrolných staniciach. Blízko palestínskych dedín je studňa,
avšak voda z nej je vyhradená pre izraelských usadlíkov.

armáda zničila v osade Ras al-Ahmar, v blízkosti Humsy, domy

Izraelské úrady tvrdia, že palestínske rodiny nemajú právo žiť v

18 palestínskym rodinám, teda viac ako 130 obyvateľom a

tejto oblasti, pretože je to uzavretá vojenská zóna.

skonfiškovala ich cisternu s vodou.

Vysťahovania sú súčasťou pokračujúcej diskriminácie, v rámci

S malou šancou na úspech zápasia rodiny v osade Hididiya

ktorej sú domy palestínskych rodín ničené, a na okupovaných

pred Izraelským vojenským súdom s príkazmi na vysťahovanie

palestínskych územiach, v rozpore s medzinárodným právom,

a demoláciu ich príbytkov. Muhammad Bani Odeh, otec

sa budujú desiatky nových izraelských osád.

šiestich detí sa musel zo svojho domu presťahovať už najmenej
štyrikrát zo strachu z vysťahovania. Ako ostatní dedinčania, aj
jeho rodina žila v Jordánskom údolí dlho predtým, ako Izrael
začal okupovať Západný breh v roku 1967 a je rozhodnutý, že
tam zostane. Časti osady Humsa tiež hrozí riziko demolácie.
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