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Ett år efter de första protesterna i Gaza:
49 barn har dödats och över 6000 skadats

Rädda Barnen har tillsammans med sina partnerorganisationer, pratat med
fler än tusen barn som drabbats av våldsamheter i samband med de
regelbundna protesterna i Gaza. Många av dem kämpar med svåra skador för
livet.

Enligt WHO, har minst 49 barn dödats sedan protesterna inleddes för ett år
sedan (1), och enligt FN har hittills över 6000 barn blivit skadade i samband
med protesterna. Det rör sig om skador som orsakats av skarp ammunition,
kulor med ett gummihölje och tårgas. (2) Enligt WHO har 2 980 barn skadats
så svårt att de behövt akut sjukvård. (3)



Många av dem som överlevt lider av svåra skador för livet eftersom de inte
kunnat få tillgång till rätt vård. Behoven av specialistvård har nått gränsen för
vad Gazas sjukvårdsystem klarar av, och efter många år av blockad står
sjukvården på randen till kollaps. Enligt WHO har 80 % av barnen som
skadats vid protesterna blivit nekade, eller fått försenade tillstånd till att
lämna Gaza för att söka akutsjukvård i Israel. (4)

Tusentals barn har fått mycket allvarliga skador, som t ex förlorad syn,
huvudskador och amputerade ben. Enligt WHO har 21 barn fått sina
kroppsdelar amputerade till följd av skador som de fått vid proteserna (5).

Faris*, 16 år, blev skjuten i benet med skarp ammunition när han närvarade
vid protesterna i oktober förra året. Läkarna i Gaza gav omgående en
rekommendation om akutsjukvård i Israel och han, som en av få, blev beviljad
tillstånd att resa. Men resetillståndet blev fem dagar försenat, så när han väl
kom till sjukhuset i Jerusalem var det försent att rädda hans ben. Läkarna
tvingades amputera hans ben ovanför knät. Faris* berättade för Rädda Barnen
om dagen han blev skjuten:

”Jag hade inga vapen eller någonting, jag bara stod där som alla andra. När
jag blev skadad började jag skrika: ’hjälp mig, hjälp mig’. Några män kom och
hjälpte mig, och sen på sjukhuset var smärtan outhärdlig. Jag tittade på mitt
ben, det var iskallt.”

Sedan den 30 mars 2018 till 31 januari 2019 har våldsamheter vid
protesterna vid gränsen mellan Gazaremsan och Israel, skadat mer än 20 000
vuxna. (6) Fyra israelska soldater har skadats och en har dödats i samband
med proteserna. (7)

Rädda Barnens humanitära koordinator, SamanSaidi, som nyligen kommit
tillbaka till Sverige från tjänstgöring i Gaza säger:

”Vårt team i Gaza berättar om oerhörda spänningar och är väldigt bekymrade
över att protesterna som vi väntar se på lördag kan bli de värsta hittills. Att
döda eller skada barn är aldrig acceptabelt och som i alla konflikter måste
förövare ställas till svars när det sker. Rädda Barnen uppmanar alla
demonstranter till fredliga protester. Vi uppmanar båda sidor att arbeta för en
fredlig lösning på konflikten för att få ett slut på blockaden, och upprätta
värdighet och trygghet för både palestinier och israeler.”



Utöver fysiska skador har barnens mentala hälsa aldrig varit sämre i Gaza. En
undersökning som Rädda Barnens genomförde innan protesterna började
visar att många barn lider av psykisk ohälsa. Barnen har levt i en humanitär i
kris i många år som befäst en känsla av hopplöshet, ångest och depression.
Rädda Barnen intervjuade Faris* tre månader efter att han fick sitt ben
amputerat. Han berättade:

”När jag går ut och ser alla andra barn som spelar fotboll och springer blir jag
ledsen. Jag klara inte av det. Sen den dagen de amputerade mitt ben går jag
inte ut längre. Jag stannar inomhus, hemma.”

Ali*, 16 år, blev svårt skadad av splitter i sitt ben när han närvarade vid
proteserna i juni 2018. Fyra månader senare blev hans yngre bror Yousef*, 14
år, skjuten i bröstet med skarp ammunition vid proteserna och dog. Alis*
familj säger att de inte kan försonas med tanken på att den yngre brodern
föralltid är borta. Ali* berättar för Rädda Barnen:

”Huset känns tomt. Min bror brukade bringa liv och lycka till vårt hem. Jag
kunde inte tro att det var sant. Min pappa åkte iväg för att träffa honom. Först
sa de att han blivit skjuten och att han förts till Shifaa-sjukhuset, och sen sa
de att han var död. Vi blev alla chockade. Jag vill inte vara hemma eftersom
det är fullt av minnen av honom här”.

Rädda Barnens internationella chef, Lena Ingelstam säger:

”För ett år sedan uppmanade vi Israels regering att sluta använda prickskyttar
och skarp ammunition mot barn i Gaza. Det är upprörande att inget har hänt,
och att vi varje vecka ser fler barn som dödas eller skadas. Barn ser sina
vänner och föräldrar bli skjutna och skadade utan att de får adekvat stöd till
att varken läka fysiskt eller psykiskt. Vi är djupt oroade över de psykologiska
effekterna på barnen i Gaza som under så lång tid fått bevittna och
genomleva sådant våld.”

• Rädda Barnen uppmanar Israel att sluta använda övervåld och
skarp ammunition mot barn. Barn får aldrig vara måltavlor i
konflikter.

• Rädda Barnen uppmanar demonstranterna till fredliga protester.
• Med anledning av årsdagen av protesterna i Gaza på lördag, som

med stor sannolikhet kommer innebära ökade våldsamheter,
uppmanar vi båda sidor till att arbete för en fredlig lösning av



den pågående konflikten. Barnens rätt till att få vara trygga och
leva ett värdigt liv måste komma först.

Bakgrundsinformation:

Rädda Barnen är en av de största hjälporganisationerna som arbetar med
humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete i Gaza. Vi har varit plats
för barnen och deras familjer i över 30 år och driver programverksamhet inom
områden som utbildning, skydd och trygghet, vatten och sanitet, möjligheter
till egenförsörjning och psykisk hälsa.

*Barnen som citeras i texten har alla på olika sätt fått stöd genom Rädda
Barnens partnerorganisationer.

Källor: 

• (1)WHO confirmed a Gaza MoH source that at
least 49 children have been killed during the  border  at the
Gaza border fence since the start of the protests one year ago.
Confirmed on the 24/03/19. 

• (2) OCHA report (8th March 2019) 5589 boys and 478 girls have
been injured:  https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-
snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-
gaza-30-march-2018

• (3)  WHO, 2980 children injured during the demonstrations at
the Gaza parameter were referred to hospital. Confirmed on the
24/03/19 

• (4) According to WHO, The total number of permit applications
to cross Erez for health care for those injured of the GMR from
March 30th, 2018 until February 28th, 2019 was 499
applications. Out of the 465 applications through the Palestinian
Coordination and Liaison Office in Gaza (CLO), there were 50
applications for children under 18 years. Out of the 50
applications for children,10 (20%) were approved, 10 (20%) were
denied, and 30 (60%) were delayed. Confirmed by WHO
18/03/19.

• (5) According to the WHO report on the 28/02/19 21 children
have so far had their upper or lower limbs amputated following
injuries sustained at the
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protests. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
WHO-Health-Cluster-Special-Situation_Report-_1-
28_Feb_2019.pdf

• (6) According to the OCHA report (8th
March) https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-
snapshot-casualties-context-demonstrations-and-hostilities-
gaza-30-march-2018

• (7) https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-
territory/no-justification-israel-shoot-protesters-live-
ammunition: four Israeli soldiers were injured during the
parameter fence demonstrations. One Israeli soldier was killed
on protest day, away from the protest sites. 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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