הודעה לעיתונות
עזה 9 ,בנובמבר  :2009המתאם ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש מטעם האומות המאוחדות ,מר
מאקסוול גיילארד והתאחדות אירגוני הפיתוח הבינלאומיים קראו היום לפתוח לאלתר את המעברים לרצועת
עזה על מנת לאפשר לקהילות הפלסטיניות ולמשפחות להיערך לקראת בוא החורף והעונה הגשומה.
"כאשר גשמי החורף ומזג האוויר הקר עומדים בפתח ,תושבי רצועת עזה נזקקים נואשות לחומרי בנייה כגון
מלט ,רעפים ושמשות על מנת לבנות ולשקם דירות מגורים שנהרסו וניזוקו במהלך המתקפה הצבאית
הישראלית שנערכה ב) 2008/2009-מבצע 'עופרת יצוקה'( ,כמו גם לאספקה רצופה וסדירה של דלקים,
חשמל ומים נקיים" אמר מר גיילארד" .הוא הוסיף ואמר כי "החורף יהיה קשה במיוחד עבור ילדי עזה,
שיכולתם להתמודד עם מצוקות החורף נפגעה קשות בשל התדרדרות ניכרת של השירותים הציבוריים
הבסיסיים ושקיעה לתוך מצב של עוני".
יותר משנתיים של מצור על הרצועה ,בשילוב עם הרס רחב היקף בעיקבות מתקפת 'עופרת יצוקה' הסבו
נזקים כבדים למבני מגורים ,כבישים ושירותים ברצועה .בכלל זה מדובר בעשרות אלפי מבנים שניזוקו או
נהרסו ,התדרדרות ונזקים נוספים שניגרמו לרשתות המים ,התברואה והחשמל ,שהיו עוד קודם לכן במצב
מעורער ופעלו תחת עומס יתר ,והדבר גרם לירידה משמעותית בהיקף ובאיכות השרותים החיוניים הניתנים
לציבור .השיחות הנמרצות אותם קיימו גורמי האו"ם עם ממשלת ישראל לחידוש המשך העבודות במייזמי
בנייה חיוניים שעשויים לספק לתושבי הרצועה מחסה לו הם נזקקים כל כך ,ושירותים חברתיים ,לא הניבו
תוצאות חיוביות כלשהן.
במהלך שלושת השבועות של מתקפת 'עופרת יצוקה' ,נהרגו ברצועה סה"כ כ 1,393-בני אדם ונפצעו יותר
מ ;5000-הדבר הותיר קהילות שלמות ,משפחות וילדים במצב של טראומה ,כאשר רבים מהם מתגוררים
בהריסות בתיהם ,למעשה חסרי כל ,תלותם באומות המאוחדות ובאירגונים ההוממניטריים השותפים לצורך
מחיה יומיומית הולכת ומעמיקה .בסה"כ נהרסו כליל  3,535יחידות דיור 2,854 ,ניזוקו קשה ועוד 52,900
ניזוקו באורח קל .ללא ביצוע התיקונים והשיפוצים הדרושים ,גשמי החורף והרוחות יהפכו בתים שניזקו
לבלתי ראויים למגורים.
המתאם ההומניטרי מטעם האומות המאוחדות ,בשיתוף עם האירגונים הלא ממשלתיים הפועלים בשטח
הפלסטיני הכבוש ,קורא לממשלת ישראל לאפשר להכניס לרצועת עזה חומרי בנייה וחומרים אחרים
הדרושים באופן דחוף לביצוע תיקונים ,וכן כמויות מספיקות של דלק תעשייתי לייצור חשמל ופריטים חיוניים
הדרושים להפעלה תקינה של מערכות המים והתברואה" .לתושבי רצועת עזה ,כמו לכל אדם אחר ,עומדת
הזכות לחיות בכבוד ,חופשיים מסבל מתמשך וחסר אבחנה .הם לא צריכים להיות חשופים להמשך הענישה
הקולקטיבית הניגרמת על ידי המצור" ,אמר מר גיילארד.

