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Rädda Barnen: Barn får inte bli måltavlor
för militärt våld

Enligt FN:s senaste siffror har tolv barn dödats i samband med protesterna i
Gaza. Enligt Rädda Barnens egna uppskattningar har hundratals barn skadats
efter att ha träffats av skarp ammunition.

- Att skada eller döda barn är aldrig försvarbart. Barn får aldrig bli måltavlor
för militärt våld. Vi ser med stor oro den senaste tidens händelser och på den
humanitära situationen i Gaza, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på
Rädda Barnen.

Rädda Barnen finns på plats och hjälper barn som drabbas. Vi är en av de
största icke statliga organisationerna i Gaza och arbetar både med humanitärt
stöd till skadade barn och långsiktigt utvecklingsarbete för barns rättigheter.
Just nu genomför vi bland annat utbildningsprogram, insatser för barns rätt
till trygghet och skydd, för att hjälpa unga att långsiktigt kunna försörja sig
själva samt med vatten- och sanitetsfrågor. Rädda Barnen har de senaste
dagarna varit i kontakt med mer än ett 100-tal av de barn som skadats av
skarp ammunition och gett dem olika former av psykosocialt stöd. Vi kan
konstatera att barn har skottskador i ben, armar och bröst men också i huvud
och hals.

- Rädda Barnen stödjer FN:s generalsekreterares och den svenska regeringens
krav på en oberoende utredning av våldet i samband med protesterna i Gaza.
Nu är det viktigare en någonsin att FN:s säkerhetsråd enas om en sådan
utredning, säger Elisabeth Dahlin.

Den humanitära situationen i Gaza är oerhört kritisk och barnen är mycket
hårt drabbade. Som en konsekvens av den tio år långa blockaden begränsas
bland annat rätt till hälsa och utbildning. Mer än 90 procent av vattnet i Gaza
går inte att dricka, ofta inte ens att koka och laga mat med. Vattenburna



sjukdomar som diarré hos barn sprids allt mer. Redan innan protesterna
började var sjukhusen fyllda till sin kapacitet och det rådde stor brist på
mediciner.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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