
ENTREVISTA A IUNIS AL-KHATIB, president de la Mitja Lluna Roja 

Palestina 

"No es pot tenir un Estat palestí ple 

d'assentaments" 
PERILL · "A Gaza hi ha un 80% de la població sota el llindar de la 

pobresa i s'està creant una situació molt perillosa que pot tornar a 

explotar" 

DESLLORIGADOR · "L'única solució al conflicte àrabo-israelià és aplicar la 

legalitat internacional; no podem estar negociant eternament" 

 

RAÜL GARCIA I ARANZUEQUE 

AVUI, 14 de desembre del 2009 

 

Iunis al-Khatib, president de la Mitja Lluna Roja Palestina, fa 27 anys que 

es dedica a alleujar el patiment de la població dels territoris palestins, 

cosa que el 2002 li va costar ser detingut per l'exèrcit israelià quan es 

dirigia a oferir suport humanitari a uns civils palestins assetjats i a 

evacuar els ferits. Dimecres passat va participar en una taula rodona a 

Barcelona sobre la situació a la franja de Gaza organitzada pel Centre per 

a la Cooperació a la Mediterrània de la Creu Roja i l'Institut Europeu de la 

Mediterrània (IEMed). 

 

Quina és la situació de la població de la franja de Gaza? 

La situació humanitària a la franja de Gaza s'ha malmès els darrers anys, 

sobretot a causa d'accions israelianes com els bloquejos i 

l'embargament, que reté molt de material mèdic per a Gaza, així com els 

materials per a la reconstrucció, que era un dels principals sectors que 



creaven ocupació. Ara això s'ha aturat completament i ha deixat desenes 

de milers de treballadors a l'atur. 

 

Quins serveis bàsics estan patint més l'embargament i els 

bloquejos? 

L'embargament afecta els pacients que necessiten tractaments fora de 

la franja de Gaza i serveis bàsics com l'electricitat i l'aigua potable, que 

està molt contaminada i no n'hi ha prou per a tota la població. Els 

informes internacionals sobre la pobresa a la franja de Gaza diuen que ja 

hi ha un 80% de la població per sota del llindar de la pobresa. 

 

A Cisjordània la situació és millor? 

La situació és una mica millor que a Gaza, però això no vol dir que sigui 

bona. El mur israelià de Cisjordània està creant molts problemes a la 

població, que només pot creuar-lo a través d'algunes portes que s'obren 

dos cops al dia. Per a nosaltres és molt difícil arribar als pobles de 

Cisjordània per oferir-los assistència mèdica perquè calen permisos 

especials per accedir-hi. També hi ha uns 550 controls que impedeixen 

que la gent es mogui amb llibertat per aquestes àrees. 

 

¿L'ajuda exterior està arribant als territoris palestins? 

A Cisjordània n'arriba, però a la franja de Gaza no està permès que hi 

passi res. I això que la comunitat internacional ha compromès milers de 

milions de dòlars per reconstruir el que s'ha destruït a Gaza. 

 

La població de la franja de Gaza deu estar molt indignada. 

Jo no sóc polític, però com a civil li puc dir que la gent està enfadada per 

tot i amb tothom perquè ningú està resolent aquest problema, i això 

porta molta frustració. Entre tots s'està creant una situació molt 



perillosa que pot tornar a explotar. Aleshores la gent dirà: "Què els passa 

als palestins?" I el que passa és que quan estàs en una situació com 

aquesta, quan no es respecten els teus drets i pateixes cada dia, al final 

acabes explotant. 

 

Quines conseqüències tindrà el fet que el president palestí, 

Mahmud Abbas, hagi anunciat que no es presentarà a la 

reelecció? 

La frustració del president és una mostra de la frustració de tots els 

palestins per la situació que estem vivint i pel fet que la comunitat 

internacional no està fent prou, des del punt de vista polític, per resoldre 

la situació. 

 

¿Els palestins estan molt decebuts amb Barack Obama? 

La decisió del president Abbas demostra la frustració amb la nova 

administració nord-americana, que va prometre aturar la política 

d'assentaments. Com es pot tenir un Estat palestí ple d'assentaments 

israelians i en el qual no puguis anar d'una ciutat palestina a una altra si 

no és a través de túnels o controls? 

 

¿Veu possible una reconcil iació entre la franja de Gaza i 

Cisjordània? 

Entre el poble sí, però són els polítics els qui tenen la responsabilitat 

d'unir la gent de nou. Els palestins només tenen una alternativa per 

enfrontar-se a l'agressió israeliana, que és estar units i tenir un programa 

comú davant la comunitat internacional. 

 

 



Què creu que hauria de fer la comunitat internacional per 

resoldre l'actual situació? 

L'única solució per a aquest conflicte és aplicar el que diu la legalitat 

internacional. No podem estar parlant i negociant eternament. Hi ha 

hagut negociacions des del 1991 i no s'ha resolt res. La comunitat 

internacional ha de respectar les seves pròpies decisions. 

 

Palestins i israelians veuen el conflicte des de visions 

oposades... 

Sí, hi ha visions oposades. Per a molts palestins, el seu país és tot el 

territori [Israel i els territoris palestins] i per a molts israelians, també. 

Però per a la legalitat internacional la divisió que compta són les 

fronteres del 1967 i cal respectar-les. 

 

Per tant, ¿vostè descarta un acord entre palestins i 

israelians? 

Amb les converses entre totes dues parts no n'hi ha prou. Cal que la 

comunitat internacional s'hi impliqui perquè estem parlant d'un ocupat i 

un ocupant, que és qui té el poder i qui, amb la instauració 

d'assentaments, ja està aplicant la política que ell vol. No es tracta de 

contendents en igualtat de condicions. 

 

No sembla gaire probable que els EUA estiguin disposats a 

imposar el que diu la legalitat internacional. 

I per què no? Si els Estats Units volen ser el principal actor del món han 

de resoldre aquest afer d'una manera justa i legal. Si no respecten la 

legalitat internacional, per què haurien de ser respectats per la resta del 

món? 

 


