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Siden besættelsen af Gaza 
i 1967 har Israel haft fuld 

kontrol over Gazas luftrum og farvand. 
De har haft kontrollen over landområder, 
al udrejse og indrejse, import og eksport. 
Siden Israel i 2005 trak de 5.000 bosæt-
tere samt de israelske soldater ud af Gaza, 
er området blevet afskåret totalt fra omver-
denen. 120.000 palæstinensiske mænd 
mistede dét arbejde, de havde i 
Israel, og dermed deres evne til 
at forsørge familien.

Gazastriben er på størrelse 
med Langeland. Her bor over 
halvanden mil lion mennesker. 
Gaza er dermed et af de tættest 
befolkede områder i verden. 
Hovedparten af befolkningen er 
registrerede FN-flygtninge fra 
1948, da staten Israel blev opret-
tet, og fra 1967, og Gaza er såle-
des næsten én stor flygtninglejr. 
50 procent af befolkningen er 
børn, og kun 25 procent er over 
25 år. Fattigdommen og arbejds-
løsheden er overvældende. 
Gaza er begrænset af en 12 m 
høj mur af jern og stål med kun 
2 udgange: Erez/Israel og Ra-
fah/Egypten. Ifølge FNs orga-
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nisation OCHA har Israels militær siden 
2008 forbudt Gaza-borgerne adgang til en 
bufferzone på op til 1.5 km indenfor mu-
ren, og der skydes med skarpt mod dem, 
der færdes på disse arealer. 

Israelske patruljebåde forhindrer de 
 palæstinensiske fiskerbåde i at sejle mere 
end 4.5 km ud, således at de er afskåret fra 
85% af fiskeressourcerne i deres eget far-

vand. I alt har Israel ulovligt inddraget 17% af  
Gazas område.  

Israels, USA‘s og EU‘s blokade
Da Hamas vandt valget til det palæstinen-
siske parlament i 2006, reagerede Israel, 
USA og EU med fuldstændig blokade af 
Gaza. Blokaden og Israels vedvarende ter-
ror mod befolkningen har været med til at 
skabe dybe skel blandt palæstinenserne - 
skel som ødelægger forsøg på at opnå sam-
lede forhandlingsudspil og sammenhold 
i modstanden imod den israelske under-
trykkelse. 

Denne ”del og hersk politik” er en be-
vidst strategi, som satser på opsplitning 
af palæstinenserne i isolerede grupper, og 
som isolerer Gaza fra resten af det palæsti-
nensiske samfund. 

Blokaden ramte industri og landbrug 
hårdt. Store problemer med energiforsy-

ningen gik også ud over sygehusvæsen, 
vandforsyning og spildevandsbehandling. 
Resultatet blev et totalt sammenbrud i øko-
nomien. 

Angreb på Gaza december 2008
Israel brød flere måneders våbenhvile med 
Hamas i november 2008 med drab på seks 
palæstinensere. Hamas svarede igen med 
affyring af raketter mod Israel, som på sin 
side svarede igen med angribe Gaza i de-
cember. 

Krigshandlingerne kostede 13 israelere 
livet: 3 af dem var civile og 9 af dem solda-
ter, heraf døde 4 af israelsk ild. Mere end 
1.400 palæstinensere mistede livet, heraf 
halvdelen civile og af dem var igen halvde-
len børn. Antallet af varigt invaliderede er 
ukendt. Muren omkring Gaza forhindrede 
befolkningen i at slippe væk fra de ubarm-
hjertige bombardementer. 
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I april 2009 nedsatte FNs Menneskerets-
råd (UNHRC) en undersøgelseskommis-
sion kaldet  ”Fact Finding Mission”, under 
ledelse af den tidligere dommer Richard 
Goldstone til at undersøge alle krænkelser 
af internationale love om menneskerettig-
heder og international humanitær folkeret 
i forbindelse med de militære operationer 
i Gaza. I september 2009 udkom rappor-
ten, den såkaldte Goldstone-rapport, hvor-
fra mange facts i denne folder er hentet.

Den israelske hærs fremfærd over for 
civile udgjorde ifølge rapporten alvorlige 
krænkelser af den Fjerde Geneve-konven-
tion, hvad angår overlagte drab og tilsigtet 
stor lidelse for civile. Det gjaldt for eksem-
pel beskydning af civile, der bar hvide flag. 
Det gjaldt brug af civile som menneskelige 
skjolde. Det gjaldt afslag på evakuering 
af civile og nægtelse af adgang for ambu-
lancer samt angreb på FN-faciliteter, hvor 
mange hundrede civile havde søgt tilflugt. 

Civile, også kvinder og børn, blev tilbage-
holdt under nedværdigende forhold uden 
mad, vand og beskyttelse mod januarvejret.

På baggrund af sin undersøgelse om, 
hvordan visse våben som for eksempel 
hvid fosfor og klyngebomber blev an- 
vendt, fandt Goldstone-kommissionen,  
at de israelske væbnede styrker var ”syste-
matisk hensynsløse” i deres beslutning om 
at anvende våbnene i bymæssige bebyg-
gelser.

Materielle ødelæggelser
De militære operationer ødelagde syste-
matisk mange fabrikker foruden Gazas 
eneste melmølle og eneste cementfabrik. 
De ødelagde også kyllingefarme, brønde, 
fiskerbåde, foruden vand- og kloaksyste-
met. Hospitaler og ambulancer var mål 
for israelske angreb. 3.354 huse blev lagt i 
ruiner, mens mere end 10.000 huse blev 
delvist ødelagt. Også 280 skoler og børne-

haver blev ødelagt. Disse overlagte angreb 
på civile mål er i modstrid med den huma-
nitære folkeret, mente Goldstone-kommis-
sionen. Hensynsløs ødelæggelse, som ikke 
tjener et militært formål, er en krigsforbry-
delse.

Efter angrebet i januar 2009 fortsatte 
blokaden af Gaza med totalt forbud mod 
eksport fra området. Blokaden betød også 
et næsten totalt forbud mod at importere. 
Hverken byggematerialer, udstyr til at 
rense vand med eller andre fornødenheder 
fik tilladelse til at passere grænsen.

Menneskelige konsekvenser
Især kvinderne blev ramt hårdt af de mi-
litære operationer, fordi de ikke kunne 
beskytte deres børn og give dem om-
sorg. Et voksende antal kvinder er alene 
om at forsørge familien på et marked 
med enorm arbejdsløshed. Flere og flere 
børn og kvinder lider af forkrøbling, ud-
magring og blodmangel. 

Utroligt mange børn lider af posttrau-
matisk stress-syndrom, som blandt andet 
fører til indlæringsproblemer og koncen-
trationsbesvær.

På grund af ekstremt høje priser og 
mangel på basale fornødenheder, herun-
der olie, er Gaza lammet. Vandforsynin-
gen er ustabil, og hospitaler og husstande 
har højst elektricitet 6 timer dagligt. 

Anlæggene til at rense vand fungerer 
stadig ikke. Det skyldes blandt andet, at 
import af desinficerende stoffer til vandet 
stadig ikke er tilladt. Det urensede kloak-
vand forurener grundvandet, og millioner 
af ton urenset spildevand bliver dagligt 
lukket direkte ud i Middelhavet, hvor det 
ikke bare er en trussel for fiskebestanden, 
men også for nabolandenes havmiljø. 

Blokaden rammer også Gazas unge. I 
oktober 2009 blev 838 palæstinensiske 
studerende forhindret i at forlade Gaza for 
at studere på udenlandske universiteter, 
hvor de var blevet optaget. 



Kollektiv afstraffelse
Den humanitære situation for de inde-
spærrede palæstinensere efter krigen er 
den værste i mere end 40 år. Årsagen er 
den politik, Israel fører over for Gaza, som 
primært retter sig mod civile, og som fører 
til kollektiv afstraffelse i strid med interna-
tional humanitær folkeret.

Det er Israels forpligtelse ifølge den 
Fjerde Geneve-konvention at sikre forsy-
ninger af fødevarer, medicin og hospitals-
udstyr og andre varer for at opfylde befolk-
ningens humanitære behov

Angreb på nødhjælpskonvojer
Blokaden er adskillige gange forsøgt brudt 
af nødhjælpsskibe, ledsaget af menneske-
rettighedsobservatører, parlamentarikere, 
læger, journalister og aktivister. Israel har 
stoppet alle forsøg.

Den 31. maj 2010 angreb Israel en nød-
hjælpskonvoj i internationalt farvand og 
dræbte 9 menneskerettighedsaktivister på 
et tyrkisk skib. Dette fik for alvor det in-
ternationale samfund til at rette opmærk-
somheden på blokaden af Gaza og civilbe-
folkningens humanitære situation.

Det internationale pres på Israel har 
medført en vis lempelse af blokaden. I 
princippet har Israel accepteret, at alt und-
tagen krigsmateriel kan komme ind i Gaza, 
men i realiteten tillades kun forbrugsva-
rer. Råmaterialer, reservedele, gødning 
med videre tillades stadig ikke. Byggema-
terialer tillades kun i meget begrænsede 
mængder til FNs byggeprojekter og ellers  
ikke. 
Over 80 % af befolkningen er helt afhæn-
gig af FNs direkte fødevarehjælp og har in-
gen gavn af lempelserne. 

Blokaden er stadig effektiv
Familierne har akut brug for at få genbyg-
get boliger og institutioner og at få gen-
etableret industri, landbrug, eksportmu-
ligheder m.v. og dermed arbejdspladser, 
så de kan forsørge sig selv. Gaza er i dag i 
realiteten et fængsel for halvanden million 
mennesker med så godt som ingen mulig-
hed for udrejse eller besøg udefra.

Krigsforbrydelserne skal retsforfølges
De alvorlige krænkelser af internationale 
konventioner må retsforfølges ved Den 
Internationale Straffedomstol for at sikre 
respekt for menneskerettigheder og huma-
nitær folkeret. 

Stop blokaden af Gaza – nU
Kun en lille del af de 4 mia. dollars, det 
internationale samfund bevilgede til gen-

Det tyrkiske nødhjælpsskib Mavi Marmara ved afrejsen fra Tyrkiet Over 80% af befolkningen er helt afhængig af FNs fødevarehjælp 

opbygning af Gaza efter den israelske of-
fensiv, har kunnet kommet til udbetaling 
pga. den israelske blokade af Gaza. Ikke 
bare Israel, men også verdens magter har 
svigtet Gazas befolkning. 

Det er også vores ansvar
Da Danmark var medlem af FNs Sikker-
hedsråd, understregede Udenrigs minister 
Per Stig Møller det internationale sam-
funds ansvar for, at de ansvarlige for for-
brydelser mod menneskeheden og over-
trædelse af folkeretten, ikke går fri, men 
stilles til regnskab. Vi er enige og opfordrer 
derfor den danske regering til i såvel FN 
som EU at arbejde for, at Israel holdes an-
svarlig for sine brud på Folkeretten.

 www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/downloads/failing_gaza.pdf Kilder: www.danpal.dk/documents/Goldstoneresume.pdf 



www.danpal.dk
Kontakt os: telefon: 6064 1948. Mail: dpv.h.afd@gmail.dk

Det handler om mest  
mulig jord til Israel

– og færrest mulige 
palæstinensere
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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 en del af en serie på ni 
om emnerne; Jord, Vand, Mur, Bosættel-
ser, Flygtninge,  Gaza, Jerusalem, Fanger 
og EU’s associeringsaftale med Israel udgi-
vet august 2009. Folderne belyser konkret, 
hvordan Israel gennem den mangeårige 
fordrivelse af palæstinenserne, støtte til bo-
sættelser, kontrol med vandet, opførelsen 
af muren på Vestbredden og meget mere, 
arbejder støt på at få mest mulig jord – og 
færrest mulige palæstinensere.

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FNs Internationale Konvention vedrø-
rende bekæmpelse og straf for forbrydel-
sen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN 
forstår ved apartheid, nemlig undertryk-
kelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk 
gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apart-
heid de udtryk, som magthaverne skøn-
nede nødvendige det pågældende sted. 
Apartheidsystemerne var derfor forskel-
lige. I nogle tilfælde kan sammenlignin-

ger 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. 

I den næste tid vil Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening og Palæstina-Initiativet 
sætte fokus på Israels udøvelse af apartheid 
ikke kun i de besatte områder Gaza, Vest-
bredden og Østjerusalem, men også i selve 
Israel.  

Kontakt os
Har du mulighed for at hjælpe med 
at sætte fokus på konfliktens ind-
hold, så kontakt os endelig, og vi vil 
sende dig flere foldere, plakater og 
uddelingsaviser. 

Ring til os på telefon 6064 1948 eller 
mail dpv.h.afd@gmail.com. 

Du kan også hente kampagnemateria-
lerne her: www.palaestina-initiativet.dk. 
og www.danpal.dk.


