
Subscrevi à Campanha-Desafio 
de Verão “Sede de Justiça” 

Estou a viver com 24 litros de água durante 24 horas de modo a consciencializar as 
pessoas sobre o facto de que, actualmente, muitos palestinianos que vivem sob a ocupação 
israelita não têm acesso a água suficiente para o seu dia-a-dia. A quantidade de água 
disponível deve ser suficiente para beber, cozinhar, lavar roupa e fazer a higiene.
Razões que me levam a fazer parte deste desafio

Há água suficiente para todos no Território Palestiniano 
Ocupado, mas as leis discriminatórias existentes fazem com 
que muitos palestinianos fiquem apenas com “uma gota”. 
• Como Potência de Ocupação, o governo israelita é 

responsável, no âmbito do direito internacional humanitário, 
pelo bem-estar dos palestinianos, incluindo pela garantia de 
que eles tenham abastecimento de água adequado. Apesar 
de controlar todas as fontes de água doce na Cisjordânia, o 
governo Israelita tem negligenciado esta obrigação;

• Algumas comunidades palestinianas vivem com pouco mais de 20 litros de água por pessoa, por 
dia. Isto é suficiente apenas para suas necessidades básicas;

• Muitas vezes, as torneiras secam durante várias semanas, principalmente durante o Verão, em 
cidades palestinianas tais como Bethlehem (Belém). Os residentes são obrigados a comprar água 
mais cara a fornecedores privados;

• As comunidades que dependem de caminhões-tanque para distribuição de água pagam até 4 vezes 
mais por cada litro do que aqueles que são fornecidos pela rede, o que aumenta a pressão dos 
gastos familiares;

• Algumas comunidades dependem de cisternas de coleta de água da chuva, muitas das vezes pagas 
através de ajuda internacional. Em 2011, o exército israelita destruiu em média quase três cisternas 
por mês, e desde então a taxa destas demolições tem vindo a aumentar.

Por outro lado:

Subscreve ao desafio de Verão, escrevendo para:  info@thirstingforjustice.org
Visite o sítio electrónico www.thirstingforjustice.org para aprender mais e saber como agir. 

Leia os testemunhos pessoais dos participantes deste desafio de Verão no blog:  
www.palwaterchallenge.org

• Quase meio milhão de Israelitas vivem em colonatos ilegais 
localizados mesmo ao lado de comunidades palestinianas 
sem água. Têm acesso irrestrito à água, a jardins e relvados 
bem regados e a piscinas;

• Os colonos Israelitas que vivem em certos colonatos, tais 
como o colonato de Ro’I no Vale Jordão da Cisjordânia, 
usam 20 vezes mais água do que os palestinianos que estão 
mais privados de água.



Hannan Ammashi é mãe de 6 filhos e membro 
de uma cooperativa de mulheres no campo 
de refugiados de Akbat Jaber em Jericó. A 
maioria dos 8.000 palestinianos que vivem 
no acampamento sofre de escassez de água; 
UNRWA, a Agência da ONU criada para auxiliar 
os refugiados palestinianos, canaliza água 
oriunda de uma nascente ali próxima através de 
umas bombas de água de modo a abastecer parte 
do acampamento, mas a maior parte da água 
é comprada ao fornecedor nacional de água 
israelita que se chama Mekorot. No entanto, a 
quantidade de água fornecida ao acampamento 
é insuficiente, especialmente no Verão, quando 
a empresa Mekorot desliga, de vez em quando, 
a torneira durante uns dias. Os colonatos 
Israelitas que vivem ali próximo têm muita água 
e usam-na para regar frutas e plantações de 
vegetais destinadas ao mercado de exportação. 
«Eu obtenho água da torneira duas vezes por 
semana,» explica o Hannan, «mas a rede de água 
é antiga e a água está contaminada. A principal 
unidade de armazenamento é aberta e há 
pássaros que morrem nela e insetos também.» 
A maioria das mulheres da cooperativa queixa-
se de que os seus filhos muitas vezes sofrem de 
diarreia e culpabilizam a má qualidade da água. 

Hannan tem vindo a sofrer de falta de água há mais de quatro anos e é 
forçada a comprar água a fornecedores privados, que custa 9 vezes mais 
o valor que ela paga normalmente — no total, 20% do salário mensal do 
marido é gasto na compra de água. Porém, não há tanques suficientes 
para servir todo o acampamento, por isso a sua família muitas vezes não 
tem qualquer acesso à água. «Às vezes eu tenho que esperar dias para 
lavar a louça,» diz o Hannan, «ou pedir baldes de água aos vizinhos para 
usar a casa-de-banho. Às vezes as pessoas lutam entre si, porque alguns 
têm mais água do que outros, e ficam com inveja.» Muitos dos residentes 
do acampamento foram-se embora por causa da escassez de água, diz 
Hannan; ela também está a pensar em mudar-se para outro campo de 
refugiados nas redondezas, onde existe mais água disponível. 
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Uma gota de água para 
Hannan e sua família

Lançada em Março de 2011, a campanha “Sede de Justiça” visa mobilizar e consciencializar 
as pessoas para que exijam aos seus governos que pressionem Israel para alterar suas 
políticas e práticas com respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos dos 
palestinianos. Os principais objetivos da campanha são: 1. Assegurar que Israel respeita os 
direitos dos palestinianos de acesso à água e ao saneamento. 2. Que os palestinianos possam 
desenvolver infra-estruturas hidráulicas e sanitárias; 3. Que haja maior responsabilização 
nas violações do direito internacional.

www.thirstingforjustice.org


