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Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Vilija Blinkevičiūtė 
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Předmět: Humanitární situace v Gaze týkající se především žen a dívek 

Situace obyvatel Pásma Gazy se ze socioekonomického a humanitárního hlediska prudce zhoršila. 
Důvodem je omezování přístupu do Gazy, které je v rozporu se základními lidskými právy a které 
zhoršuje životní podmínky 1,8 milionu lidí, z nichž 1,2 milionu jsou uprchlíci a více než 800 000 jsou 
ženy.  

Jen 10 % obyvatel má přístup k nezávadné pitné vodě a přibližně 70 % je odkázáno na mezinárodní 
pomoc. V roce 2016 Komise poskytla Gaze humanitární pomoc ve výši 20,1 milionu EUR na zajištění 
ubytování, zdravotní péče, dodávek vody, hygieny, bezpečnosti potravin, připravenosti na katastrofy a 
ochrany.  

Nicméně situace žen a dětí, nejzranitelnějších skupin společnosti, dosáhla stavu nouze, zejména 
pokud jde o nedostupnost životně důležité lékařské péče a zdravotních pomůcek, včetně služeb v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví pro ženy. V Gaze je těhotných 45 000 žen, ale zatímco 
předporodní opatření vyhovují mezinárodním standardům, po porodu 58 % žen nezůstane ve 
zdravotnickém zařízení déle než šest hodin, 33 % matek neabsolvuje poporodní vyšetření a míra 
úmrtnosti matek se zvyšuje. Omezení se týkají životně důležitých léků a lékařských služeb (screeningu 
rakoviny prsu, léků na léčbu HIV, porodnictví, podpory v oblasti duševního zdraví, atd.) a organizace 
Médecins du Monde France a Populační fond OSN (UNFPA) očekávají, že do konce roku 2017 budou 
omezeny i dodávky antikoncepce.  

USA se svými 7,3 miliony USD na financování projektů poskytuje v této oblasti větší finanční podporu 
než EU se svými přibližně 450 000 USD. Až bude brzy zavedeno „globální roubíkové pravidlo“, je 
důležité, aby Komise zintenzivnila své úsilí o zlepšení humanitární situace žen a dívek v Gaze. 

1. Může Komise poskytnout podrobné údaje o svých projektech zaměřených na zlepšení situace 
žen v Pásmu Gazy, především na zdravotní stav žen a dívek? 

2. Zamýšlí Komise kompenzovat snížení financí USA vyplývající z uplatňování globálního 
roubíkového pravidla v oblasti sexuálního a reproduktivního zdraví v Pásmu Gazy? 

3. Jak Komise zamýšlí vyřešit blížící se nedostatek léků ve své humanitární pomoci v Pásmu Gazy? 
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