Kvinnors rättigheter i Gaza
Den humanitära situationen i Gaza
Konsekvenserna av kriget med Israel och blockaden mot Gazaremsan har inte bara påverkat Gazas
ekonomi, utan även lett till stora sociala svårigheter och trauma för människorna som bor där. Kvinnor
och barn lever under särskilt stort förtryck och faller ofta mellan stolarna i internationella
hjälporganisationers insatser. Den över tio år långa blockaden och upprepade israeliska attacker har
lett till stor osäkerhet och otrygghet; kvinnor och unga exkluderas från beslutsprocesser och deras
möjlighet att påverka har minskat kraftigt. Blockaden har berövat kvinnor och barn deras rätt till ett
anständigt liv.

”Att bo i Gaza är väldigt svårt, man måste vara fast besluten att överleva”, berättar Athar, 20, som bor i
Gaza.
Utbrett och djupt rotat kvinnoförtryck
Situationen för Gazas kvinnor är ohållbar. Utöver deras ökade sårbarhet till följd av Israels ockupation,
nekas palestinska kvinnor sina grundläggande mänskliga rättigheter även som en konsekvens av den
diskriminering mot kvinnor som är djupt rotad i det palestinska samhället. Kvinnorna i Gaza är
ekonomiskt beroende av sina män, de tenderar att ha mindre tillgångar och faller allt oftare offer för
sexuellt och fysiskt våld som eskalerar i takt med de ansträngda levnadsförhållandena.
På grund av de starka patriarkala strukturerna nekas kvinnorna även rätten att delta i beslutsfattande
både i och utanför hemmet. Att gifta sig tidigt med barnafödande i ung ålder som följd, är vanligt
förekommande och bidrar till att flickor nekas rätten till utbildning och anställning.
Så arbetar ActionAid
ActionAid arbetar i Gazaremsans centrala delar där samhällets invånare står inför svåra utmaningar
som säkerhetshot, tvångsförflyttning och begränsade försörjningsmöjligheter. Kvinnor är särskilt
utsatta.

De lokala myndigheterna i Gaza upprätthåller inte sitt ansvar för mänskliga rättigheter och det finns ett
stort behov av att öka kvinnornas egenmakt och självkänsla för att kunna ställa de ansvariga till svars.
Ett särskilt behov är att adressera det dagliga könsrelaterade våld som kvinnor utsätts för, samtidigt
som hotet av utökat militärt våld, och det särskilda konsekvenserna det har för kvinnor, också behöver
hanteras genom långsiktigt arbete.
ActionAid har identifierat att kvinnorna i Gaza besitter en hög kapacitet och ett stort engagemang.
Tidigare insatser har bevisat att när kvinnor ges utrymme att själva leda och påverka i
förändringsarbetet tar de sig an utmaningen med stor kraft och energi. Detta i sin tur leder till ökad
självkänsla och självsäkerhet samt gör att kvinnorna själva aktivt bidrar till förändringsarbetet.
För att stärka kvinnors kunskaper om sina rättigheter och därmed stärka deras egen involvering i
förändringsarbetet arbetar ActionAid med empowerement- och deltagandemetoder. Att utgå ifrån
kvinnornas egen analys och förståelse för sina utmaningar och att ge dem verktyg att själva utveckla
metoder har visat sig vara framgångsrikt. Det är också detta tillvägagångsätt som används för att
mobilisera och organisera kvinnor och unga i det område där ActionAid arbetar i Gazaremsan.
Aktiviteter
För att lyckas med detta fokuserar verksamheten på tre delar:
Etablerandet av kvinnogrupper och kommittéer:
Då kvinnor är mest utsatta och deras rättigheter ofta kommer i skymundan är det viktigt att de är med
och driver arbetet med PPR (protection, preparedness and response). Detta stöds genom
etablerandet av grupper och kommittéer som kämpar för förändring. Stöd ges också till kvinnor som
har överlevt könsbaserat våld/våld i hemmet, i form av juridiskt stöd, rådgivning och psykosocialt stöd.
Ledarskapsutbildningar för kvinnor:
En viktig del av projektet är att starka lokala kvinnors ledarskap och möjlighet att påverka arbetet för
PPR (protection, preparedness and response). Detta görs bland annat genom att hålla
ledarskapsutbildningar för kvinnor, ge ekonomiska bidrag för genomförande av kampanjer och
aktiviteter samt stöd till kvinnors deltagande i beslutsprocesser på nationell nivå i Gaza.
Försörjning och matsäkerhet:
På grund av situationen i Gaza samt många kvinnors beroendeställning är det viktigt att stärka
kvinnors möjlighet till försörjning och ökad matsäkerhet. Detta gör man bland annat genom att öka
kvinnors kunskap om sina ekonomiska rättigheter, utbildningar om att starta och driva eget företag,
coachning till kvinnliga företagare samt uppstartsbidrag till kvinnor som startar företag.
Syfte och mål
Syftet med projektet är att stärka kvinnors röster, motståndskraft och möjlighet till mobilisering och
organisering i Gazaremsan. Verksamheten genomsyras av en empowerment approach för att stärka
kvinnors kunskaper om sina rättigheter och öka deras deltagande i ett kvinnolett förändringsarbete.
Det övergripande målet med ActionAids verksamhet i Gaza är att stärka motståndskraften och det
juridiska skyddet i enlighet med humanitär lagstiftning för de kvinnor som lever under förtryck.
För att uppnå målet arbetar ActionAid med att:
1) Minska sårbarheten och öka motståndskraften hos kvinnor.
2) Stärka det lokala ansvarsutkrävandet och kvinnors ledarskap inom PPR (protection, preparedness
and response).
3) Öka den sociala och ekonomiska motståndskraften hos kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld.
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