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GAZA
– VERDENS STØRSTE FÆNGSEL
Siden besættelsen af Gaza i og der skydes med skarpt f. eks. mod børn,
1967 har Israel haft kontrol som kommer ind i området, fordi de vogover Gazas luftrum og farvand, over land- ter geder eller indsamler ruinaffald til genområder, al ud- og indrejse samt import og opbygningsformål. I alt har Israel ulovligt
eksport. I 2005 trak Israel de 5.000 bosæt- inddraget 17% af arealet langs muren, dvs.
tere og den israelske hær ud af Gaza. Siden 34% af Gazas landbrugsjord.
har området været afskåret fra omverdeIsraelske patruljebåde forhindrer de
nen. 120.000 palæstinensiske mænd, som palæstinensiske fiskerbåde i at sejle mere
indtil da havde arbejdet i Israel, mistede end 4,5 km ud; dermed er de afskåret fra
deres mulighed for at forsørge
familien.
Gaza er på størrelse med Langeland og er et af de tættest befolkede områder i verden med
over 1,7 mio. mennesker. HoJabaliya Camp
Shati Camp
vedparten af disse er registrerede FN-flygtninge fra 1948, da
staten Israel blev oprettet. Gaza
er således næsten én stor flygtNuseirat Camp
Bureji Camp
ningelejr. 50% af befolkningen
Maghazi Camp
Deir-al-Balah Camp
er børn, 25% er over 25 år. Fattigdommen og arbejdsløsheden
er overvældende. Gaza er omgivet af en 12 meter høj mur af
Khan Yunis Camp
jern og stål med kun to udgange:
Erez-Israel og Rafah-Egypten.
Fra 2008 har Israel forbudt GaRafah Camp
zas borgere adgang til en op til
1,5 km bred zone langs muren,
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Israelske fly bomber Gaza by

85% af fiskeressourcerne i deres eget farvand.

Demokratisk valg medførte blokade
Da Hamas vandt det palæstinensiske
parlamentsvalg i 2006, reagerede Israel,

Hvem er Hamas?
Det var Israel selv, der hjalp Hamas frem. I
mere end 30 år – frem til 1990’erne – udnyttede skiftende israelske regeringer radikal islamisme til at svække den sekulære
palæstinensiske befrielsesorganisation PLO.
I 1973 gav Israel det egyptiske Muslimske
Broderskab tilladelse til at drive velgørenhed i de besatte områder. Broderskabet
udviklede sig til Hamas, som byggede
børnehjem, sundhedsklinikker og skoler,
skaffede beskæftigelse til kvinder og oprettede et universitet.

USA og EU med fuldstændig blokade af
Gaza.
I kraft af Hamas’ indædte modstand
mod Israels politik voksede organisationens popularitet yderligere, og efter pres
fra den palæstinensiske offentlighed
dannede Fatah (Abbas) og Hamas en
samlingsregering i juni 2014. Hermed
mistede Israel sit argument om, at Israel
ikke har én palæstinensisk forhandlingspart. På grund af Abbas’ tætte samarbejde
med Israel, USA og EU er samarbejdet
meget skrøbeligt.
Angrebet i 2008-09
Israel har angrebet Gaza fire gange, siden de rømmede området i 2005. Efter
angrebet i 2008-09 udkom den såkaldte
Goldstone-rapport, som var bestilt af FN’s
Menneskeretsråd. Rapporten konkluderede, at Israel havde anvendt våben som

Ivan Karakhasian, advokat ved Defence for
Children International:
„En 16-årig dreng blev tvunget til at tage
alt tøjet af, hvorefter han blev brugt som
menneskeligt skjold af hæren i fem dage.
Han blev nægtet føde, vand og søvn, blev
fysisk og psykisk mishandlet, herunder pisket … “

hvid fosfor og klyngebomber, og at de israelske styrker var „systematisk hensynsløse“. Disse militære operationer var, konkluderede rapporten, bevidst udført mod
civile mål i strid med den humanitære
folkeret.

fra Gaza mod Israel. 8. juli angreb Israel
Gaza med artilleri og bombefly. 16. juli
opfordrede Hamas og Islamisk Jihad til
en tiårig våbenhvile ud fra ti betingelser.
Israel afviste og eskalerede krigen. Hæren
invaderede Gaza.

Angrebet i 2014
Gazakrigen havde en voldsom optakt:
Tre israelske teenagere fra bosættelser på Vestbredden var blevet kidnappet
og dræbt i juni. Israel beskyldte Hamas
for drabene, og under eftersøgningen af
drabsmændene dræbte og sårede militæret adskillige palæstinensere og arresterede 350. Bygninger, som angiveligt
skulle have huset de eftersøgte, blev skudt
i grus. 2. juli kidnappede bosættere en
palæstinensisk dreng og brændte ham
levende.
Situationen eskalerede med 80 israelske luftangreb mod Gaza og med raketter

50 dages krig i Gaza
Mads Gilbert, norsk læge, som arbejdede på
hospitaler i Gaza under Israels angreb:
„Hvis du er et barn på otte år, har du
overlevet fire massakrer – i 2006, 200809, 2012 og 2014. Hvad gør det ved et
barn? Ved dets følelse af tryghed? Ved dets
syn på verden?“
Max Blumenthal, amerikansk forfatter, jour
nalist og blogger:
„Vi fandt en af de 89 familier, som den
israelske hær likviderede, brændt ihjel og
udslettet, så de måtte begraves i en massegrav ved hjælp af en bulldozer.“

Israelske soldaters vidnesbyrd afgivet til vete
ranforeningen „Breaking the Silence“:
„Jeg spurgte min chef: Hvem skal vi
skyde på? Han sagde: Skyd på alle, du ser –
skyd på dem, du har lyst til.“
„Vi i den pansrede gruppe startede morgenen med at lave en „God-morgen, al-Bureij“ (en flygtningelejr) for at vise, at IDF var
kommet. Den øverstbefalende sagde i radioen: 3, 2, 1 skyd! Alle affyrede granater, hvorhen de ville … ingen havde åbnet ild mod os
– ikke før, ikke efter og ikke under forløbet.“

Mohammed Omer, prisvindende palæstinen
sisk journalist, bosat i Gaza:
„Gazas imam blev tilbageholdt i dagevis
af hæren, som med trusler tvang ham til
over moskeens højtalere at kalde folk til
moskeen. De unge, der mødte frem, blev
omringet af israelske tropper og truet til at
klæde sig nøgne og herefter tortureret eller
dræbt for sjov.“
Krigen 2014 i tal
• 2.138 dræbte palæstinensere, heraf 578
børn. 73% var ifølge FN civile. Mindst
11.100 sårede, heraf 3.374 børn, 2.088
kvinder og 410 ældre.
• 68 dræbte israelske soldater og fem civile. 450 sårede soldater og 80 civile.
• En tredjedel af alle hospitaler i Gaza blev
beskadiget.
• 23 dræbte læger, sygeplejersker, ambulanceførere og andre sundhedsansatte.

På stranden i Gaza. Drengene mindes fire jævnaldrende, som i juli 2014 blev dræbt i et israelsk
luftangreb, mens de spillede fodbold på stranden.

• Israel bombede 143 Gaza-skoler, syv FNskoler og beskadigede 77 FN-bygninger.
• 220 fabrikker ødelagt, og 70 moskeer
jævnet med jorden.
• 15.671 civile hjem helt og 13.395 delvist
ødelagt. 469.793 gjort til interne flygtninge.
• Genopbygningen vil koste 30 milliarder
kroner.
• FN anslår, at 370.000 børn er traumatiserede.
Våbenhvile
Israel og Hamas indgik våbenhvile i september 2014. Gensidige angreb skulle

Hamas’ ti krav til våbenhvile
1. Tilbagetrækning af israelske kampvogne, så bønderne i Gaza kan dyrke
deres jord uden at blive angrebet.
2. Løsladelse af et antal palæstinensiske
fanger i israelske fængsler.
3. Ophævelse af blokaden og åbning
af grænseovergange for handel og
mennesker.
4. Etablering af en international havn og
flyveplads i Gaza, drevet af FN.
5. Udvidelse af fiskerizonen til 10 sømil.
6. International kontrol med grænseovergangen mod Egypten.
7. Internationale styrker ved grænserne.
8. Lettere adgang til at komme til bøn
i Al Aqsa-moskeen i Jerusalem.
9. Forbud mod israelsk indblanding
i forsoningsaftalen mellem Hamas og
Fatah.
10. Reetablering af industrien og forbedring af den økonomiske udvikling.

indstilles. En delvis ophævelse af blokaden
med åbning for nødhjælp og visse bygge
materialer, og en udvidelse af fiskerizonen
for Gazas fiskere. Forhandlingerne skulle
genoptages senere med henblik på en varig våbenhvile.
Men Israel overholder ikke våbenhvilen. Militæret angriber næsten dagligt
palæstinensiske fiskerbåde, og både og grej
konfiskeres. Bønder og hyrder beskydes på
deres jord langs grænsen, og landbrugsjord ødelægges ved militærets indtrængen
med tanks.
Over 80 procent af befolkningen var og
er stadig helt afhængige af FN’s fødevarehjælp, idet blokaden stort set ikke er lempet.
Angreb på skibe med nødhjælp
Blokaden er adskillige gange forsøgt brudt
af nødhjælpsskibe. Israel har stoppet alle
forsøg. I 2010 angreb Israel et tyrkisk skib
med nødhjælp og dræbte 9 aktivister fra
ngo-gruppen „Ship to Gaza“. Det uhyrlige
angreb, der fandt sted i internationalt farvand, rettede opmærksomheden på blokaden af Gaza og befolkningens humanitære
situation. Ship to Gaza har fortsat sin virksomhed.
Blokaden er stadig effektiv
I følge Genevekonventionen er Israel forpligtet til at beskytte civilbefolkningen og
imødekomme dens humanitære behov.
Men intet er forandret til det bedre.
Gaza er stadig et fængsel for 1,7 mio. mennesker. Indbyggerne har desperat brug
for at genopbygge boliger, infrastruktur,
industri og landbrug, dvs. arbejdspladser.
Næsten en 1/2 mio. lever i ruiner, under
presenninger eller bliktage, overladt til
kulde, hede eller tilbagevendende over-

Kilder: www.danpal.dk/documents/Goldstoneresume.pdf

Over 80% af Gazas befolkning er helt afhængig af FNs fødevarehjælp

svømmelser uden mulighed for at slippe
væk.
Situationen i Gaza er på alle måder ude
af kontrol. Der mangler medicin og mad,
skoler er ødelagt, vandet er udrikkeligt,
affaldet hober sig op, kloakvandet sendes
urenset ud i det hav, som man forsøger at
fange fisk i. Alt tyder på, at vi bevæger os
imod en menneskelig og økologisk katastrofe.
Svigt ikke Gaza – det er også vores ansvar
Israel forklarer besættelsen, blokaden og
sine krige med henvisning til landets sikkerhed, at det forsvarer sig mod Hamas.
Men Israel angriber og forbryder sig mod
hele det palæstinensiske folk og overtræder groft Den internationale Folkeret.
Den danske regering må i FN og EU
arbejde for, at Israel holdes ansvarlig for
sine brud på Folkeretten og at støtte palæstinensernes bestræbelser for, at de an-

www.oxfam.org.uk

svarlige stilles for ICC, den Internationale
Straffedomstol.
Ifølge Folkeretten har et besat folk ret til
at gøre modstand. Palæstinensernes kamp
er en frihedskamp, og også den skal overholde Folkeretten.
Stop blokaden af Gaza – nu
Israel, en af verdens stærkeste militærmagter, påberåber sig retten til at forsvare sin
sikkerhed. Men der skabes ikke sikkerhed
og fred gennem krig, undertrykkelse og udsultning. Der skabes kaos og desperation.
Situationen kræver vores solidaritet
med Gazas og den palæstinensiske befolkning. Regeringerne, FN og EU må gribe
ind over for Israel. Blokaden mod Gaza må
ophæves og vores egen regering kan og må
gå forrest.
Et første skridt kunne være at imødekomme Hamas’ beskedne ti krav til en varig våbenhvile.

For Israel handler det
om mest mulig jord

Ofte fremstilles den mere end 60 år
lange konflikt mellem Israel og Palæstina
som meget kompliceret. Men det handler
grundlæggende om jord og fordrivelse, og
set i det lys er konflikten såre enkel.
Denne folder er udgivet af Human
Rights March/Kvinder i Dialog og Palæstina-Initiativet. Den er en af flere temafoldere, som konkret belyser Palæstina/Israel
problematikken.
Folderne omhandler:
• Det handler om jord (2009/2013)
• Muren (2009/2013)
• Tyveri af vand (2009/2013)
• Israelske bosættelser (2009/2013)
• Gaza (2010/2013/2014)
• Flygtningene (2009/2013)
• Jerusalem (2009/2013)
• Fængslinger og tortur (2009/2013)
• Israel og det Palæstinensiske
mindretal (2013)
• FN og Israel (2013)
• EU og Israel (2009/2013)

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FNs Internationale Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN
forstår ved apartheid, nemlig undertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk
gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apartheid de
udtryk, som magthaverne skønnede nødvendige det pågældende sted. Apartheidsystemerne var derfor forskellige. I nogle
tilfælde kan sammenligninger mellem Sydafrika og Israel hjælpe på forståelsen, men
der er også forskelle. Den israelske stat
kombinerer apartheid, militær besættelse
og kolonisering på sin egen måde. Men
især sydafrikanere, blandt andet Desmond
Tutu og Nelson Mandela, mener, at lighederne er mange.
Med disse foldere ønsker vi at sætte fokus på Israels apartheidpolitik ikke kun i
de besatte områder – Vestbredden, Gaza og
Østjerusalem – men også i selve Israel.

Kontakt os
Vil du være med til at sætte fokus på konfliktens indhold i din by, dit uddannelsessted, i din fagforening m.v., så sender vi
dig gerne flere foldere og plakater. Vi kan
også hjælpe med at finde oplægsholdere
og gode film.
mail: pal.initiativ@gmail.com
eller hrm.info@gmail.com
Materialerne kan også downloades her:
www.humanrightsmarch.dk
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– og færrest mulige
palæstinensere

