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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000028/2017/ændr.1 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Vilija Blinkevičiūtė 
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 

Om: Den humanitære situation i Gaza, især for kvinder og piger 

Situationen for indbyggerne i Gazastriben er kraftigt forværret set ud fra både et socioøkonomisk og et 
humanitært synspunkt og skyldes adgangsbegrænsninger, som underminerer de grundlæggende 
menneskerettigheder og leveforhold for 1,8 mio. mennesker, hvoraf 1,2 mio. er flygtninge, og hvoraf 
mere end 800 000 er kvinder og piger.  

Kun 10 % af befolkningen har adgang til sikkert drikkevand, og omkring 70 % er afhængige af 
international bistand. Kommissionens humanitære bistand til Gaza i 2016 udgjorde 20,1 mio. EUR, der 
gik til bistand til indkvartering, sundhedsydelser, vand og sanitære forhold, fødevaresikkerhed, 
katastrofeberedskab og beskyttelsesaktiviteter.  

Alligevel har situationen for kvinder og børn, de mest sårbare grupper i samfundet, nået 
nødsituationsniveauer, navnlig for så vidt angår manglende adgang til livsvigtig medicinsk behandling 
og livsvigtige ressourcer, herunder tjenester inden for seksuel og reproduktiv sundhed til kvinder. På 
et hvilket som helst givent tidspunkt i Gaza er der 45 000 kvinder, som er gravide, og de 
fødselsforberedende foranstaltninger lever ganske vist op til internationale standarder, men efter 
fødslen opholder 58 % af kvinderne sig mindre end seks timer i en sundhedsfacilitet, 33 % af mødrene 
modtager ingen form for efterfødselskontrol, og mødredødeligheden er stigende. Der er indført 
restriktioner for livsvigtige lægemidler og sundhedstjenester (screening for brystkræft, HIV-medicin, 
fødselsrelaterede tjenester, støttetjenester i tilfælde af mentale sundhedsproblemer osv.), og 
Médecins du Monde France og De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) forventer, at der 
ved udgangen af 2017 vil være mangel på svangerskabsforebyggende midler i Gaza.  

Endelig overgår USA’s støtte langt støtten fra EU på dette område, idet midler til projekter beløber sig 
til 7,3 mio. USD sammenlignet med EU-projektmidler på omkring 450 000 USD. Med den snarlige 
indførsel af den såkaldte globale mundkurv (Global Gag Rule) er det af afgørende betydning, at 
Kommissionen intensiverer sine bestræbelser for at gøre noget ved den humanitære situation for 
kvinder og piger i Gaza. 

1. Kan Kommissionen tilvejebringe detaljerede tal om egne projekter, hvis formål er at forbedre 
kvindernes situation, og navnlig kvinders og pigers helbredsmæssige status, i Gazastriben? 

2. Agter Kommissionen at kompensere for nedgangen i midlerne fra USA efter gennemførslen af 
Global Gag Rule på området seksuel og reproduktiv sundhed i Gazastriben? 

3. Hvordan agter Kommissionen at håndtere den forestående mangel på lægemidler inden for 
rammerne af sin humanitære bistand i Gazastriben? 
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