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Az EU és Izrael közötti társulási szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája
során szólaltam fel. Hangsúlyoztam, hogy a közelgő magyar EU elnökség okán
kezdeményeznünk kell a szerződés felfüggesztését, az izraeli- jogellenes telepeken előállítottáruk importjának tilalmát. A 242-es számú biztonsági tanácsi határozat már 1967-ben
jogellenesnek mondta ki a palesztin területek izraeli megszállását. Azóta is folyamatosan zajlik
a "gyarmatosítás" és az alapvető emberi jogok súlyos megsértése.

Gázában közel másfél millió ember él az emberi jogaitól teljes mértékben megfosztva, nem jut
élelemhez, gyógyszerhez, munkalehetőséghez és mozgásában is korlátozzák. A képviselőket
arra kértem, hogy felelősségük teljes tudatában szavazzanak abban a kérdésben, hogy az
izraeli állam emberi jogokat és a nemzetközi jogot sárba tipró gyakorlatát támogatják-e a
jövőben vagy Magyarország, ez a szabadságszerető nemzet megvédi az emberi jogokat. A
"Bővebben" gombra kattintva megtekinthetik a vitában tett felszólalásomat.
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A vita további videóanyagai itt érhetőek el, a vitáról szóló összefoglaló pedig itt olvasható.

Morvai Krisztina
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