
      
 

 
 

ALIMENTACIÓ I SALUT: DRETS ESBORRATS DEL 

MAPA PALESTÍ 
 

  

 
 

“Arxipèlag” de Cisjordània. En verd les zones de Cisjordània sota control parcial o total 
palestí, en blau les colònies israelianes i zones controlades militar i administrativament 

per Israel. 
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INTRODUCCIÓ: RECORDANT ALGUNS DRETS FONAMENTALS 
 
El dret a l'alimentació és el dret a tenir accés regular, permanent i lliure, ja sigui de forma 
directa o mitjançant diners, a una alimentació quantitativa i qualitativament adequada i 
suficient, d'acord amb les tradicions culturals del poble al que pertany el consumidor i que 
garanteixi una vida física i psíquica, individual i col·lectiva, lliure d'angoixes, satisfactòria i 
digna1.  
 
L'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans diu: Tota persona té dret a un 
nivell de vida adequat que li asseguri, així, com a la seva família, la salut i el benestar, i 
especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis 
socials necessaris…  
 
De la mateixa manera, la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut (0MS) reconeix 
el gaudi del grau màxim de salut que es pugui aconseguir com un dels drets fonamentals de 
tot ésser humà sense distinció de raça, religió, ideologia política o condició econòmica o 
social. Igual que tots els drets humans, el dret a la salut imposa als estats tres tipus 
d'obligacions, a saber: 
 

• Respectar i abstenir-se de fer ingerència en el gaudi del dret a la salut. 
• Protegir i adoptar mesures per impedir que tercers (actors que no siguin l'Estat) 
interfereixin en el gaudi del dret a la salut. 

• Complir i adoptar mesures positives per donar plena efectivitat al dret a la      
salut. 

 
La pedra angular del compliment és el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials i 
Culturals (PIDESC), ratificat per 35 països (1966). Més important encara és el fet que 
l'Observació General nº 12 al PIDESC (1999), reconeix les obligacions dels estats per a la 
seva aplicació. Els convenis internacionals com la Convenció sobre els drets del nen (1989), 
sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (1979), sobre els 
Pobles Indígenes i Tribals, la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles (1981), o la 
constitució i ratificació del Tribunal Penal Internacional estableixen la diligència deguda 
dels estats en el seu compliment efectiu de manera indivisible i interdependent. 
  
Els Estats Parts han d'adoptar 
mesures de conformitat amb el 
principi de realització 
progressiva. Això significa que 
tenen l'obligació d'avançar el 
més expedita i eficaçment 
possible, tant per si mateixos 
com amb l'assistència i la 
cooperació internacionals, fins 
al màxim dels recursos que 
disposin. En aquest context, 
és important establir una 
distinció entre la incapacitat 
d'un estat de complir les seves 
obligacions contretes en virtut 
del dret a la salut i mostrar-se 
renuent a complir-les. 
 
                                                 
1
 Definició de J. Ziegler. Exrelator de Nacions Unides per al dret a l’Alimentació.  

© Juan Millas 
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LA SITUACIÓ ACTUAL A GAZA I CISJORDÀNIA 
 
D'acord a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA), 
aproximadament una tercera part dels refugiats del món són palestins: 4,8 milions de 
persones. A Cisjordània, més del 60% del territori correspon a l'àrea C, la major part de la 
qual ha estat designada com a zona militar en la qual l'exèrcit israelià controla les terres, 
les carreteres, l'aigua, la seguretat i les fronteres. Els palestins que viuen en aquesta zona 
no tenen dret a construir, ni tenen accés a l'aigua o l'electricitat; la prohibició d'edificar 
s'estén al 70% de l'àrea C i està restringida en el 29%. El terreny destinat al 
desenvolupament i creixement palestí queda limitat al 1%. 
 
Des de 2007, arran de la victòria de Hamas a les eleccions legislatives, Israel imposa a la 
Franja de Gaza un bloqueig que genera una crisi humana que es tradueix en xifres 

extremes: la taxa de desocupació és 
del 45% - una de les més altes del món- 
i el 80% de la població es troba en risc 
d'inseguretat alimentària. El bloqueig 
ha propiciat que el nombre de persones 
que viuen amb menys d'un dòlar al dia 
s'hagi triplicat en els últims dos anys 
(de 100.000 a 300.000). D'acord amb 
l'Oficina de Coordinació d'Assumptes 
Humanitaris (OCHA), a Gaza, el 35% de 
les terres de cultiu i el 85% de les seves 
aigües de pesca són total o parcialment 
inaccessibles per als palestins a causa 
de les restriccions militars israelianes. 
L'aigua i el sanejament és un altre 
factor de risc: només del 5% al 10% de 
l'aigua de l'aqüífer costaner és 
potable, mentre el 20% de les llars de 
la Franja de Gaza no estan connectats a 
un sistema de clavegueram. 

  
 
La lliure circulació dels palestins depèn de les severes restriccions d'un complex sistema de 
pràctiques administratives i polítiques, el màxim exponent de les quals és el mur que Israel 
aixeca des de fa anys a Cisjordània. La construcció de formigó armat té un impacte crucial 
en les vides del poble palestí; acabat, el traçat s'assentarà en aproximadament el 85% en 
territori cisjordà. En aquest context, el rigorós règim de permisos imposat pel Govern 
israelià i la intimidació sistemàtica dels colons impedeix als palestins el lliure accés a les 
seves terres; el 20% no poden conrear-les. La desocupació massiva, la pobresa extrema i la 
pujada del preu dels aliments han convertit a quatre de cada cinc habitants de Gaza en 
persones que depenen de l'ajuda humanitària internacional. 
 
 
El context geopolític és fonamental per comprendre la deterioració constant dels drets 
humans, la justícia social i la salut del poble palestí. L'expansió dels assentaments de 
colons israelians, la construcció del mur, la restricció de moviments, el control unilateral 
dels recursos bàsics, així com la falta d'accés a serveis de salut suficients, o als beneficis 
socials comuns als israelians, atempten contra els drets humans. Aquesta situació de doble 
moral contraposada i desigual genera la constant i persistent vulneració d'aquests drets 
fonamentals en aspectes econòmics i socials, i afecta tant la salut mental com la física. 
El veto, bloqueig, limitació o retallada de serveis bàsics, minva la vida quotidiana dels 
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palestins, l'empobreix i la converteix en la mínima expressió possible d'un futur millor. 
El repte d'estructurar un sistema sanitari públic que pugui respondre a les necessitats de la 
població és encara major davant el context que provoca l'ocupació Israeliana. La societat 
palestina i el Ministeri de Salut de l'Autoritat Nacional Palestina no exerceixen un control 
directe sobre els determinants socials que defineixen la vida diària d'una població que 
pateix impotent la marginació i el descens gradual de les seves expectatives de vida. 
 
LA INSEGURETAT ALIMENTÀRIA VULNERA EL DRET DEL POBLE PALESTÍ A GAUDIR DE 
L'ALIMENTACIÓ  
 
L'economia a les zones del sud de Cisjordània està basada principalment en la ramaderia 
tradicional de ramats d'ovelles i l'agricultura de secà. La venda de la carn, els productes 
làctics, llegums, farratge o olives constitueixen la principal font d'ingressos dels palestins. 
Però l'impacte de les restriccions de moviment, imposades pel Govern d'Israel i assegurades 
pels militars, les condicions climatològiques adverses i la confiscació de la terra de conreu 
obliga a alimentar al bestiar amb pinso la major part de l'any. El seu preu ha anat en 
augment al mateix temps que els cereals. La sequera els encareix i força als ramaders 
tradicionals a endeutar-se amb préstecs que no poden retornar; així comença el cicle de 
la pobresa i la carestia, que la falta d'aigua en el sud de Cisjordània agreuja més si cap. Els 
mesos més secs d'estiu, comprar-la és l'única opció. En algunes comunitats el preu arriba al  
30% dels ingressos familiars; assumir aquesta despesa representa deixar de cobrir 
necessitats bàsiques. La vulnerabilitat trenca el cicle econòmic productiu tradicional 
palestí i s'estanca en un deute que complica una situació ja precària de per si mateix. 
  
El mur impedeix als palestins accedir a l'aigua i a les terres de pasturatge 
 
La ramaderia tradicional no pot seguir utilitzant les pastures i l'aigua que es troben en 
l'oest i al sud del mur. Les sequeres recurrents i la sobreexplotació de les terres pobres, 
augmenta la dependència del farratge dels ramats en detriment del pasturatge. Els 
veterinaris són més necessaris i les 
ovelles i cabres es converteixen en 
un passiu financer quan el seu valor 
arribava als 70 dòlars abans de la 
construcció del mur. 
  
L'accés als mercats ha variat amb el 
pas del temps: escàs des del principi 
de la Intifada i en constant 
empitjorament fins avui, tant per a 
la compra com per a la venda de 
productes. Les limitacions a la 
llibertat de moviment es tradueixen 
en un cost més elevat de l'aigua o el 
farratge. Al mateix temps, la 
capacitat de negociar vis-à-vis amb 
els comerciants que vénen a les 
comunitats a comprar carn i 
formatge és molt reduïda; amb 
freqüència els preus s'accepten a 
causa de la falta d'alternatives. 
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L'impacte del bloqueig, l'electricitat discontínua i l'escassetat d'aigua: context 
sociopolític i seguretat alimentària 
 
 
La situació l'any 2011 s'ha mantingut estable des de la perspectiva de prevenció de la 
seguretat alimentària. No obstant això, l'anàlisi en profunditat de les dades demostra que 
l'ajuda humanitària segueix sent molt necessària per a algunes comunitats concretes. 
Malgrat la tendència positiva dels indicadors socioeconòmics, entre finals de 2011 i 
principis de 2012, s'ha identificat un augment de les demolicions i la paralització 
d'obres. La violència mostrada per algunes de les comunitats més radicals de colones, s'ha 
materialitzat en pobles i 
zones palestines ja 
marginades, i ha augmentat 
a Cisjordània. Malgrat 
l'atenció que presta una 
part de la comunitat 
internacional, vigilant i 
disposada a condemnar 
aquests delictes comesos 
contra la població al 
Territori Palestí Ocupat, els 
desplaçats i refugiats 
augmenten sense parar, ja 
que els procediments i 
recursos legals tan sols 
posposen la demolició de 
cases i assentaments. 

  
 

A Gaza, el règim de bloqueig es manté sense modificar les dimensions de les àrees d'accés 
restringit. Les quantitats de béns de consum disponibles ha millorat lleugerament, però el 
volum de les exportacions segueix sent pràcticament inexistent. A més de les limitacions 
imposades en 2011 ha estat un any molt sec sense a penes pluges. Una part important de 
Cisjordània va necessitar de l'ajuda humanitària en resposta a una emergència global per 
cobrir les necessitats d'aigua per a consum humà i animal i farratge per alimentar el 
bestiar. Les limitacions climàtiques, al costat d'un estricte control dels recursos hídrics per 
part de les forces d'ocupació israeliana, han aprofundit en un problema endèmic gairebé 
estructural que s'agreuja més sí cap. Als palestins només se'ls permet obtenir el 20% del 
potencial estimat de la muntanya aqüífera de l'àrea, mentre que Israel extreu el 
restant 80%. Els permisos d'implementació de projectes de desenvolupament palestí es 
demoren o deneguen sistemàticament. La mitjana de consum d'aigua per persona és de 50 
litres per dia, mentre que l'Organització Mundial de la salut (OMS) recomana 100 litres 
d'aigua per persona i dia. 
  
L'escassetat d'aigua també té conseqüències negatives en els aqüífers costaners, com 
succeeix a Gaza, on els recursos subterranis són ara salats i no aptes per al consum humà: 
el 95% no són potables a causa dels alts nivells de sals i nitrats. Aquests dos tipus de 
limitacions, les naturals i les provocades i imposades al Territori Palestí Ocupat, 
s'incrementen exponencialment quan s'apliquen en les comunitats de la zona C o l'àrea més 
exposada de Gaza. 
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A Cisjordània, al voltant de 200.000 
persones no tenen accés a connexió 
de xarxes d'aigua i depenen de 
l'aprovisionament de tancs d'aigua 
distribuïts en punts de difícil accés. 
Mentre que els assentaments israelians 
tenen accés permanent a l'aigua 
potable, els palestins ho tenen 
entretallat i alguns dies de la setmana. 
Les restriccions a l'accés augmenten el 
risc de desplaçament de palestins 
d'àrees concretes. Amb freqüència, els 
colons cometen actes vandàlics que 
contaminen l'aigua palestina i 
destrueixen les infraestructures. Les 
aigües negres flueixen a través de les 
valls de Cisjordània, un risc que 
amenaça greument la salut pública i el 
medi ambient. 
 

 
Potabilitzar l'aigua a través de dessalinitzadores de titularitat israeliana o dels pous de 
control és un recurs costós inassumible per a les famílies més aïllades. L'Autoritat Nacional 
Palestina haurà d'abordar aquesta situació en un termini de temps més llarg que el que 
poden proposar i oferir les organitzacions d'ajuda internacional. 
 
A més de les amenaces de demolició, el desplaçament, la sequera, l'escassetat d'aigua en 
mans de les autoritats israelianes i la pèrdua d'actius productius, cal sumar les 
restriccions per accedir als serveis de salut, educació, sanejament; als mercats a 
comprar, vendre o treballar; per accedir a la terra, zones de pasturatge i pous. El dret al 
treball es dilueix en la falta d'accés a activitats professionals que ofereixin els ingressos 
pel manteniment de la família. I ho fa amb conseqüències greus que danyen i graven el 
consum de les llars que cada vegada menys poden fer front els preus de les matèries 
primeres i l'aigua, essencials per a l'alimentació i la dieta de qualsevol població. En l'entorn 
rural, sense carreteres asfaltades, on les comunitats s'agrupen en els assentaments 
envoltats de la terra confiscada per a la construcció del mur, els indicadors es disparen, 
mentre s'agreuja la situació. 
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FACTORS DETERMINANTS DE LA SALUT AL TERRITORI PALESTÍ OCUPAT 
 
L'impacte de la política i la sobirania en la salut i els drets humans de la població 
palestina 
 
Els indicadors de desenvolupament de Nacions Unides (UNDP), situen el Territori Palestí 
Ocupat en el número 114 dels 187 països que componen la classificació. No obstant això, 
les taxes de desocupació en el primer semestre de 2011 eren de les més altes del món: del 
22,4% a Cisjordània, on el moviment està altament restringit a través dels punts de control 
militar; i més del 35% a la Franja de Gaza on la frontera roman tancada. I les xifres 
segueixen augmentat.  
 
Els índexs de pobresa han disminuït des del 2009. No obstant això les diferències regionals 
augmenten depenent d'on ens situem: la pobresa a la franja de Gaza és el doble que a 
Cisjordània. El percentatge en 2010 va ser del 25.7%: 38% per a la primera i 18.3% per a la 
segona regió, sent l’estimada del 42.5%, sense assistència humanitària a nivell comunitari. 
L'extrema pobresa a la franja de Gaza va passar del 21.9% al 23%, mentre que va disminuir 
lleument a Cisjordània: del 9.1% fins al 8.8%2. 
 
La Franja de Gaza continua rebent un subministrament deficient d'electricitat que afecta 
per igual a l'aprovisionament com a la vida quotidiana de la població. El subministrament 
elèctric és intermitent, el combustible escasseja i el voltatge fluctua. Per aquest motiu, 
l'atenció mèdica vital pot veure's interrompuda i els pacients obligats a reiniciar el 
tractament assumint les greus conseqüències que comporta. Els talls continuats tenen 
efectes adversos especialment en el proveïment d'aigua i subministraments domèstics. 
 

 
 

© Jorge Caravotta 
 

La falta d'accés als serveis de salut 
 
Les barreres militars imposades per Israel no només restringeixen l'accés als serveis de 
salut sinó que impossibiliten la seva extensió equitativa a la població palestina. Les 

                                                 
2
 Dades de la SIXTY-FITH WORLD HEALTH ASSEMBLY A65/27 Rev. 1 Agenda item 15 – 11 May 2012 
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persones que viuen a la vall del Jordà, l'Àrea C, o a l'altre costat del mur, tenen grans 
dificultats per accedir als serveis sanitaris. Degut el control que exerceix el Govern Israelià 
en aquestes aèries, el Ministeri de Salut Palestí no pot establir cobertura sanitària en 
aquestes comunitats3. 
 
Les restriccions i bloquejos inclouen la importació de subministraments mèdics a la Franja 
de Gaza. La freqüència amb la qual escassegen medicaments i equipament mèdic donen la 
mesura d'una crisi humana crònica: milers de pacients afectats d'insuficiència renal, càncer 
o salut mental, entre altres malalties, no tenen la garantia, la seguretat de rebre el 
tractament que els separa de la mort. A la Franja de Gaza, els subministraments mèdics 
essencials, com la quimioteràpia o el tractament per a l'hemofília, no solen estar 
disponibles. Cada dia, uns 9.000 malalts de càncer s'enfronten a aquesta incertesa que 
provoca el bloqueig. Quan el cicle de quimioteràpia s'interromp, les possibilitats d'èxit 
disminueixen exponencialment, encara que el tractament continuï fora de termini. Els 
malalts psiquiàtrics que viuen a Gaza també pateixen els efectes adversos i col·laterals 
que obliguen a canviar la medicació dels seus tractaments per la falta d'un 
subministrament continuat. 
 
Salut matern Infantil 
 
D'acord amb les dades que publica la revista científica Lancet, la mortalitat infantil ha 
variat poc des de 1990: la taxa en nens menors de 5 anys era de 45 per cada 1.000 en 
1990; en 2010 de 22 per cada 1.000 nens. Han fet falta 10 anys per reduir la mortalitat un 
50%, segons dades d'UNICEF. La disparitat entre nuclis urbans i comunitats rurals ofereix un 
context de deterioració que fluctua entre la diverses causa de mort. Les principals en 
menors d'un any comencen en els parts prematurs, la falta de pes en néixer i les 
malformacions congènites. 
  
Salut dels adolescents i els joves 
 
Dos terços de la població palestina són menors de 24 anys. La proporció de matrimonis 
d'adolescents i els embarassos precoços compliquen l'escenari del naixement. No hi ha 
serveis pensats per assessorar als joves ni 
informació orientada a les futures mares i 
parelles. L'alt índex de trastorns 
psicològics que provoca l'exposició 
continuada a la violència no es considera 
ni identifica com a exponent de la 
vulnerabilitat de la població. Però la 
combinació de factors determinants com 
el context de violència reiterada, la falta 
de llibertat de moviment, coartada per 
les restriccions, la vulneració de la 
dignitat personal en els controls, la 
desocupació endèmica i la falta de 
control sobre la pròpia vida, es tradueix 
en contextos psicosocials d'estrès 
emocional i desesperança davant el 
futur, que repercuteixen en la salut dels 
joves palestins. 
  

                                                 
3
 Dades del National Health Strategy 2011 – 2012). 
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La salut mental de les comunitats 
 
La salut psíquica dels palestins és inherent al context social. L'ocupació israeliana 
comporta una interminable llista de conseqüències i seqüeles que cau sobre les espatlles 
de la població: amenaces a la seguretat personal, falta d'ingressos i dificultats per 
accedir a les pròpies terres de conreu; interrupció reiterada de serveis bàsics com 
l'aigua i l'electricitat o falta d'accés a altres serveis comuns i socials de tot tipus; 
bombardejos i intervencions militars, destrucció d'habitatges, nous assentaments de 
colons i la intimidació que de vegades s'abandera com un mal tracte de veïnatge, etc. 
  
La violència té moltes cares i pot ser tant activa com a passiva: la humiliació de la 
intimitat personal exposada al públic en un control militar té conseqüències en la salut 
mental dels palestins, a més de generar un context psicosocial vulnerable, ramificat en 
diverses patologies: estrès, 
insomni, fòbies, incontinència i 
traumes en nens que exacerben 
la por als bombardejos o 
testimonien atacs en els quals 
la mort de civils es multiplica 
en condicions violentes i 
extremes sense justificació 
alguna. En la bloquejada i 
asfixiada franja de Gaza, el 
treball mèdic humanitari 
constata un augment progressiu 
de desordres psíquics. Altres 
factors de riscos evidents són la 
violència de gènere, l'escassa 
qualitat de l'educació formal i 
l'extrema pobresa. 
  
Els desastres i les emergències 
 
El Territori Palestí Ocupat és terra propícia a sequeres i terratrèmols, encara que les 
emergències humanitàries a la regió tenen a veure directament amb l'ocupació unilateral 
dels territoris. L'expressió “danys col·laterals” s'ha convertit gairebé en un eufemisme que 
justifica els excessos que es perpetren en nom de la seguretat nacional israeliana. 
L'engegada d'un pla d'emergència, que doni resposta a la constància de les greus situacions 
que se succeeixen als territoris, s'ha convertit en una prioritat imperiosa del Ministeri de 
Salut. 
 
Gènere, violència i salut 
 
No hi ha grans diferències en la societat palestina. Encara que és patriarcal, un gran 
nombre de dones actuen com a cap de família davant la falta de marits, pares o germans 
que estan a la presó. La taxa d'abandó escolar és alta especialment en adolescents 
homes, ja que han de reemplaçar als pares a les seves cases. L'Autoritat Nacional 
Palestina està fent un gran esforç per obtenir dades desagregades, no obstant això, el 
Sistema d'Informació (HIS) està feblement implementat. Un estudi publicat en la revista 
científica Lancet en el 2010 demostra que l'exposició a la violència política està 
associada a l'augment de la intrafamiliar i entre la parella. A Gaza, les llars que estan 
econòmicament afectats per l'ocupació estan exposats en un 140% més a la violència, que 
les llars que no ho estan. Les xifres demostren a les clares l'impacte negatiu de la violència 
política en la llar i en la qualitat de vida de la població. 
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