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Gaza  

• 41 km  x  6-12 km 

• 1,9 mill innbyggere 

• 80% under 

fattigdomsgrensen 

• Styrt av Egypt  1948-1967 

• Okkupert av Israel      

1967-2005 

• Israel kontrollerer grenser, 

havner og luftrom 

 



Internasjonal isolasjon etter 

valget i 25. februar 2006  
Skapte store humanitære 

problemer 

 

Gjorde hjelp til Gaza 

vanskelig 

 

Legitimerte den israelske 

blokaden 

 

Direkte årsak til den 

palestinske splittelsen 

 



Effekter av blokaden 2007 
• Ødela økonomien - Konkurser 

• Mangel på elektrisitet og bensin 

• Medisinsk utstyr slapp ikke inn 

• Matmangel 

• Sviktende helsetjenester 

• Mangelsykdommer 

• Stengte grenser  

• Sivilbefolkningen overlatt                      

til seg selv 

 

"It's an atrocity what is being perpetrated as punishment on the people in Gaza. 

It's a crime... I think it is an abomination that this continues to go on".  

 Jimmy Carter april 2008 



 

Tre større israelske angrep siden 

valget i 2006: 

 Desember 2008  - 1430 drept 

 November 2012 -   133 drept

 Juli 2014     - 2314 drept 



Attack on the vegetable market 4. january  

Surgery in the corridor 



Bombing av politimesterens hus 

Gaza12. juli 2014 



Internasjonal isolasjon siden 2006 



2014 forverring av den 

humanitære situasjonen 
• Etter kuppet i Egypt ble tunnelene stengt 

• Blokaden ble mer effektiv 

• I mai dannet Fatah og Hamas en 

teknokratregjering for å få Egypt til å åpne 

grensen 

• I juli hadde de statsansatte i Gaza ikke fått 

lønn på 3 mnd og halv lønn seks mnd før 

det 



Tilgang på medisinsk behandøling 

utenfor Gaza 
|  

 

• I Juni 2007, etter at Hamas fikk kontroll med Gaza 

innførte Israel Land sjø og luft blokkade. 

• Siden Egypt stengte Rafah grensen i 2013 har nesten 2 

millioner palestinere har vært innesperret.  

• Unntak er medisinske pasienter og utvalgte pårørende 

som kan søke israelske myndigheter om å krysse 

grensen ved Erez. 

 OCHA juli 2017 

https://www.ochaopt.org/content/access-medical-care-outside-gaza
https://www.ochaopt.org/content/access-medical-care-outside-gaza


Israels behandlinger av søknader om 

medisinsk behandling utenfor Gaza 



Forverring av levekår- 

fiskerisonen 

 

• Siden 2000 har israelske myndigheter begrenset 

palestinernes tilgang til havet. Begrensningene blir 

håndhevet med å skyte skarpe skudd mot fiskere, 

arrestasjoner og konfiskering av båter og utstyr. Siden 

2006 har fiskerne stort sett hatt tilgang til 1/3 av 

fiskerisonen man ble enige om i Oslo avtalen.  

OCHA juni 2017 



Gazas 

fiskeres 

tilgang til 

egen 

fiskerisone 

OCHA 



Blokaden hindrer handel og 

eksport 

• I juli 2007 stoppet Israel all transport av varer ut av 

Gaza. 

• Produksjonen stanset opp 

• Økt arbeidsledighet 

• I 2010 ble litt eksport av blomster og jordbær tillatt.  

• Etter krigen i 2014 ble litt handel med Vestbredden tillatt. 

 

OCHA juli 2017 



Eksport fra Gaza til eller via Israel 

Gjennomsnitt antall billass pr mnd 

Tunneler 

stengt 
Tunneler 

OCHA august 2017 

http://www.unocha.org/


Import til Gaza fra Israel 

Gjennomsnitt antall billass pr mnd 

Tunneler  Tunneler 

stengt OCHA august 2917 



Verdensbanken 2017: 

• Arbeidsledighet i Palestina 2016: 27% 

–Vestbredden  18% 

–Gaza   42% 

• Ungdomsarbeidsledighet i Gaza 58% 

• 80% av Gazas innbyggere  mottar 

økonomisk bistand 



Tunellene var viktigste transportvei for varer 

 2008-2014 



Gaza’s Energikrise 

 

 

• Kronisk mangel på strøm siste 10 år 

• Uenighet mellom Ramallah og Gaza om 

skatt og betaling 

• Oljetanker ødelagt av Israel 2014 

• Restriksjon I import av reservedeler og 

utstyr 

• I april 2017 stengte Gazas 

hovedkraftverk for godt.  



Strømforsyning til Gaza 

• Behov 450 MW/dag 

• Tilgjengelig 205 MW/dag 

• Israel    59% 

• Palestinske kraftverk  29% 

• Egypt    12% 

• Strømmen er borte 8-12 timer/dag 

• Rammer 1,9 millioner mennesker 

• Ingen bedring siden 2014 



Kraftmangel konsekvenser 

• Kloakkrenseanlegg har redusert 

drift,redusert  kvaliteten på rensingen før 

kloakken går i havet. Mer enn 100,000 

kubikkmeter urenset kloakk slippes ut I 

havet daglig. 

•  Mer enn  55 kloakkpumpestasjoner i tett 

befolkede områder flommer over og 

forurenser nabolaget. 

•   



Konsekvens av kraftkrisen 

• 48 Desalineringsanlegg har har redusert 

produksjonen til 15% av kapasiteten. 

• 35 % av befolkningen har tilgang til vann 

hver fjerde dag 

• Vannforsyning redusert fra 90 liter/person/ 

dag til 40-50 liter/person/dag. 

• Vann selges av private, ukontriollerte 

aktører med dårlig hygiensik standard. 

Stor risiko for epidemier. 

 



Mangel på rent vann og ikke 

fungerende kloakkrenseanlegg 

stor trussel mot folkehelsen 

95 % av vannet er ikke mulig å drikke 



Helsetjenestene forvitrer 

Sykehusene er på sparebluss, stort sett bare 

akutthjelp. Vanlige helsetjenester har stanset 

helt opp. Elektiv kirurgi utsatt. Utstyr som går I 

stykker blir ikke erstattet. Kraftmangel fører til at 

enkelte sykehus må stenges. Pasienter 

utskrives tidligere og tidligere.  



Det internasjonale samfunns ansvar 

• The patriot act kriminaliserer 

palestinske partier og talsmenn 

• Hindrer koordinert humanitær og 

politisk innsats 

• Er akseptert av Europa 



Gjenbruk av sement 



Sjåføren Ashraf Al Masri på restene av 

det 3 etasjes huset hans i Beit Hanoun 

høsten 2014 

 



Beit Hanoun mars 2017 



FNs millenniumsmål 

 

•Utrydde ekstrem fattigdom og sult  

•Alle skal ha rett til gratis utdanning 

•Kjønnene skal være likestilt 

•Redusere spedbarnsdødeligheten med 
2/3 

•Redusere dødeligheten i forbindelse 
med fødsler med 3/4 

•Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria 
og andre sykdommer 

•Sikre et bærekraftig miljø 

•Skape et globalt partnerskap for utvikling 

 
The Intervention Centre, Oslo 

University Hospital,  University of 

Oslo www.ivs.no 



GAZA SEPTEMBER 2017 

Strøm 2 timer i døgnet 

Litt handel med Israel 

Tunnelene stengt 

Grensen mot Egypt åpen av og til 

Mangler medisiner til kreftsyke og kronisk syke 

Vanskeligheter med å få inn medisinsk utstyr 

Gjennoppbygging går langsomt 

Fortsatt 60 000 hjemløse  





Den arabiske våren 2011 

Folk i hele den arabiske verden reiste seg 

mot lokale diktatorer og internasjonal 

undertrykkelse 
Tal Abiyad, Syria 2013 



Emiliano Zapata 

(1879-1919): 

  

«Jeg vil heller 

dø stående enn 

leve på 

knærne» 

The Intervention Centre, Oslo 

University Hospital,  University of 

Oslo www.ivs.no 



Syria 2011-2017 

>480 000 drept 
>1.5 million skadet 
 
Mer en halve befolkningen har måttet 
forlate sine hjem 

OCHA juli 2016 



De syriske flyktningene 

• 7,6 millioner interne flyktninger 

• > 4 mill har flyktet til Tyrkia, Libanon, 

Jordan og Irak 

 



Syria: Helsetjenesten 

svekkes for hver uke 

både i 

regjeringskontrollerte 

og 

opprørskontrollerte 

områder 



Helsepersonell > 10% har 

forsvunnet hvert år 



Leverandørene av medisinsk 

teknisk utstyr har stengt og 

flyktet 
• Ikke mulig å vedlikeholde medisinsk 

teknisk utstyr 

• Ingen reservedeler 

• Utstyr som går i stykker blir ikke erstattet 



 

 

 

 

   

 

AJP 4.10 B Medical planning timelines for life and limb saving (Col Toby 

Rowland ACT) 

 

• Enhanced first aid.   

Immediate life saving measures applied  by personnel trained in tactical 
combat casualty care.  Bleeding and airway control for  severely 
injured casualties to be achieved within 10 minutes of wounding.  

 

• Damage control resuscitation  

Measures commenced by emergency medical personnel  

within 1 hour of wounding. 

  

• Damage Control Surgery 

Depending on the specific and individual requirement , damage control 
surgery within 1 hour, but no later than 2 hours of wounding. 

 



TRIAGE 

T1: Immediate treatment (needing)  Code Red  

T2: Delayed treatment     (needing)  Code yellow 

T3: Minimal treatment      (lucky)  Code green 

T4: Expectant treatment  (unlucky)  Code Black 

Nord-Syria juli 2017 
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Juli 2017 

mailto:khudarih@who.int


September 2017 



Raqqa-provinsen – det gamle 

Mesopotamia 



Bøndene rafinerer sin egen olje 



Oxygen er mangelvare 





Skutt i ansiktet – transportert i mange 

timer til sykehus av foreldrene 



Kom til syehuset i privatbil 



De første ofrene 

er barn og 

kronisk syke 

 

 

IS tok med seg 

alt utstyr da de 

ble drevet ut 

sprengte det de 

ikke fikk med seg 

Tal Abyad 



Regjeringssykehust i Hasakeh 

Kurdiske myndigheter ribbet sykehuset for utstyr, tok alle ambulanser da de  

overtok området 



Blodbanken i Hasakeh og maskinen 

fra Abbott for testing av blodet 

USA og EU nekter tilgang til engangsutstyr for å teste blod for  

HIV og Hepatitt i regjeringskontrollerte områder 



Utfordringer for helsetjenesten i krig 

• Forsyninger stopper opp 

• Helsepersonell forsvinner 

• Masseskadesituasjoner 

• Utstyr kan ikke repareres 



Kvinner er spesielt utsatt 

Syria 2016: Ved enkelte sykehus utføres alle fødsler 

ved keisersnitt fordi de ikke kan vente på normal 

fødsel 

Mange fødsler foregår uten kyndig hjelp i det hele 

tatt  



• Helsetjenester 

• Jobber 

• Økonomi 

• Skole 

Viktig å opprettholde vanlig 

infrastruktur 




