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INTRODUCCIÓ
LA REGIÓ DE PALESTINA va formar part de l’Imperi Otomà durant quatre segles, ﬁns a la Primera Guerra Mundial.
Des de 1922 la Gran Bretanya va exercir un mandat polític sobre el territori palestí, durant el qual s’hi va produir un ﬂux d’immigració
jueva que va derivar en nombrosos conﬂictes. Després de 25 anys sota el mandat britànic, el panorama demogràﬁc de Palestina
s’havia transformat completament: el cens va augmentar de 725.000 persones en 1922 a quasi 1.850.000 a ﬁnals de 1946. La
població jueva va passar de 56.000 persones en ﬁnalitzar la Primera Guerra Mundial a 608.000 en 1946.

El 1947, amb una situació caracteritzada per la violència, la Gran Bretanya va delegar el problema de Palestina en les Nacions Unides.
La partició del territori en dos estats, un d’àrab i un de jueu, era contemplada per molts països com la millor solució per a la realitat
que es vivia en aquell moment. Alguns països, però,
es negaven a la partició. Finalment, el 29 de novembre
de 1947 l’Assemblea General de Nacions Unides va
aprovar la resolució 181(II), que recomanava la divisió
de Palestina en tres parts: un estat jueu, un estat àrab
i Jerusalem, sota un règim internacional.

Tot i això, el 14 de maig de 1948, Ben Gurion, qui
posteriorment seria primer ministre d’Israel, proclamà
unilateralment l’Estat d’Israel i va començar una guerra
amb els estats àrabs limítrofs: Jordània, Egipte, el Líban
i Síria. En 1949 es va ﬁrmar un acord d’armistici entre
els contendents. Israel va ocupar la major part de
Palestina menys Cisjordània, ocupada per Jordània,
i la Franja de Gaza, ocupada per Egipte. La frontera
ﬁxada per l’armistici d’eixa guerra s’anomena la
línia verda.
Basat en el mapa d’OCHA, Atles humanitari 2015.
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La dita guerra va provocar un èxode massiu de població palestina, conegut com a Nabka (“catàstrofe” en àrab), de manera que, a
ﬁnals de 1949, unes 726.000 persones, la mitat de la població autòctona de Palestina, havien abandonat sa casa buscant
refugi als països veïns (Jordània, el Líban i Síria) i en altres zones de Palestina (les que hui coneixem com a Cisjordània i la Franja
de Gaza).
Davant la situació d’emergència generada per la guerra, el 8 de desembre de 1949 l’Assemblea General de les Nacions Unies aprovà
la creació de la UNRWA, una agència especíﬁca per oferir ajut humanitari, refugi, protecció, educació, salut i altres serveis socials
i de desenvolupament a la població refugiada de Palestina. L’Agència va començar a operar l’1 de maig de 1950 amb un mandat
inicial de tres anys que s’ha anat renovant ﬁns ara.
Des de llavors, la UNRWA opera en cinc àrees (Jordània,
el Líban, Síria, la Franja de Gaza i Cisjordània) i dóna
serveis a més de cinc milions de persones refugiades
de Palestina, el grup de població refugiada que
durant més temps ha romàs en l’exili. Un milió i
mig d’eixes persones viu en els cinquanta-huit camps
de refugiats que la UNWRA gestiona en les cinc
àrees esmentades.

Des del ﬁnal de la guerra araboisraeliana de 1967, Cisjordània i la Franja de Gaza
es troben sota un règim jurídic d’ocupació militar per part d’Israel, fet que incomplix el Dret Internacional Humanitari.
Els Acords d’Oslo ﬁrmats el 1993 entre Israel i l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) van establir un full de ruta per a
la consecució de la pau i d’uns terminis per a la retirada progressiva d’Israel dels territoris palestins ocupats. Fruit d’eixos acords,
es creà l’Autoritat (Nacional) Palestina, una ﬁgura administrativa autònoma que s’encarregaria de governar de manera limitada i transitòria
els territoris que Israel anara retornant. Els Acords d’Oslo van nàixer amb vocació de conduir a una retirada progressiva de les autoritats
israelianes dels territoris palestins ocupats, però eixa retirada no s'ha dut a terme mai.

Les polítiques i pràctiques israelianes associades a l’ocupació provoquen la vulneració sistemàtica dels drets humans de la
població refugiada de Palestina. La violència de l’exèrcit i dels colons israelians a Cisjordània, l’augment de la construcció
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d’assentaments il·legals, les restriccions físiques (el Mur, punts de control militar israelians, etc.) i burocràtiques (permisos
per accedir a determinades àrees, etc.) a la mobilitat, i les demolicions d’habitatges i d’infraestructures fan augmentar el
desplaçament forçós de població. En eixe context, les necessitats humanitàries de la població a les quals cal respondre són
diverses, i augmenta el percentatge de població dependent de l’ajut humanitari.

La Franja de Gaza
El xicotet enclavament costaner de la Franja de Gaza és la casa de dos milions de persones, de les quals 1,4 milions tenen estatus
de refugiades de Palestina. La densitat de població és una de les més elevades del món (més de 4.000 habitants per km²). Més
de mig milió de refugiats i refugiades de Palestina viuen als huit camps que gestiona UNRWA a Gaza.

Fins al 2005, Israel va mantindre una ocupació física sobre la Franja de Gaza. En el 2005, però, Israel va retirar l’exèrcit de l’interior
de l’enclavament i hi desmantellà els assentaments de colons, donant pas a una ocupació efectiva de la Franja a través del control
de l’espai aeri, marítim i terrestre, i a un bloqueig socioeconòmic que continua vigent en l’actualitat.

L’accés a Gaza des de l’exterior està restringit per tres passos fronterers controlats per Israel (Erez i Kerem Shalom, per a persones
i béns, respectivament) i Egipte (Rafah, per a persones). El pas fronterer amb Israel a través d’Erez roman tancat des de juny del
2007 per a tota la població palestina, excepte per a casos mèdics crítics i per a treballadors d’organitzacions internacionals.
El pas de Rafah amb Egipte s’obri de forma esporàdica amb el consentiment de les autoritats egípcies, que permeten travessar
lo en ambdós sentits.
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Des del començament del bloqueig, Israel
ha llançat diferents ofensives militars sobre
la Franja de Gaza que han suposat un
deteriorament de les condicions de vida
de la població palestina en general i de
les dones en particular. Entre desembre del
2008 i gener del 2009 va tindre lloc sobre
la Franja l’ofensiva militar israeliana Plom
Fos, que va durar tres setmanes i va deixar
un balanç de 1.400 persones palestines
mortes i 5.500 ferides. El novembre del
2012, l’ofensiva militar Pilar Defensiu

Basat en el mapa d’OCHA, Atles humanitari 2015

va resultar en 158 persones mortes, 1.269 persones ferides i 12.000 persones desplaçades en els huit dies que durà. Entre juliol i
agost del 2014 Israel va llançar sobre Gaza una devastadora ofensiva anomenada Marge Protector, que va durar cinquanta dies i va
produir una destrucció massiva d’habitatges i infraestructures civils, sense precedents des de l’ocupació de 1967. Hi van morir 1.492
civils palestins, deixant 1.500 nens i nenes orfes d’un o d’ambdós pares, molts ancians sols i vora 800 dones viudes. 11.200
persones més van resultar ferides. Durant eixa ofensiva, més de 151.000 vivendes van patir danys i 18.000 més van ser destruïdes.
A ﬁnals del 2015, només el 15% de les persones desplaçades havien tornat a viure a les seues cases ja reparades, de manera que unes
90.000 persones continuaven desplaçades, i una quarta part vivia a les runes de les seues cases fetes malbé. Després d’eixa
ofensiva, un terç de la població adulta i la mitat dels menors d’edat de la Franja de Gaza patixen estrès posttraumàtic.

En el 2020 es complixen 53 anys de l’ocupació i 13 anys de bloqueig, un càstig
col·lectiu que aplica Israel sobre la Franja i que ha deixat el 80% de la població
de Gaza vivint de l’ajut humanitari.
Les restriccions a l’exportació i importació de béns i al moviment de persones, i les limitacions d’accés a les aigües territorials per a
la pesca (6 milles nàutiques davant de les 20 pactades en els Acords d’Oslo) i a les terres de conreu impedixen el desenvolupament
econòmic, desincentiven la inversió, aïllen geogràﬁcament i socialment la població i perpetuen els elevats nivells d’atur, inseguretat
alimentària i dependència de l’ajut, realitat que genera un context de crisi humanitària sense precedents a la Franja de Gaza.
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Més d'un milió de persones patixen inseguretat alimentària, i hom estima que 620.000 persones viuen en pobresa extrema (han de
sobreviure amb 1,6 dòlars al dia) i quasi 390.000 persones pateixen pobresa absoluta (sobreviuen amb uns $3,5 al dia). La taxa d’atur a
la Franja de Gaza és del 52%, i és particularment elevada entre les dones (70,6%). D’altra banda, la taxa de participació de les dones
palestines en la força laboral és molt baixa (21,4%) comparada amb la dels hòmens. A més, moltes de les faenes a les quals accedixen les
dones estan en el sector informal (com ara agricultores, costureres o venedores d’aliments), sense oferir unes condicions de treball dignes.

El consum d’aigua a la Franja de Gaza és de 79 litres per persona i dia, per davall dels 100 litres que recomana per l’Organització Mundial
de la Salut. A més, l’aigua té una qualitat baixa. Més del 90% de l’aqüífer que abastix la Franja està contaminat, no complix els
estàndards internacionals per al consum humà, i es calcula que els danys en l’aqüífer seran irreversibles. Això provoca que l’accés a aigua
corrent estiga limitat a determinades hores i dies de la setmana.
L’escassetat de combustible provoca talls d’electricitat de 18 -20 hores per dia, i això diﬁculta greument la prestació de servicis bàsics.

Els talls d’electricitat, la falta de medicaments essencials i la diﬁcultat per a introduir equips sanitaris posen en risc la salut de la
població palestina, amb un major impacte entre les dones degut als riscos de l’embaràs.

L’ocupació i el bloqueig afecten de manera diferent a hòmens i dones, xiquets i xiquetes. A això cal sumar altres formes de
discriminació contra les dones derivades de la societat patriarcal en què viuen i que es manifesten en la violència de gènere, la
denegació o limitacions en el dret a l’herència i a la propietat, el matrimoni precoç de les dones, etc. Per exemple, una dona rep entre
la mitat i una tercera part de l’herència que correspondria a un home.

Tot i les adversitats a les quals s’enfronten, les dones palestines són un pilar fonamental que sosté i construix la societat palestina.
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