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Stöd Ship to Gaza
Bli medlem
Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt
med kort eller via PayPal. Obs! Om du betalar via Swish, sms eller plusgirot "Skriv i meddelandefältet
ditt namn/efternamn (och mejladress). Medlemsbrev skickas en gång i månaden.
Bli medlem [1]

Donationer
Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan
blockad.
Donera pengar [2]
Donera direkt med SWISH! Skicka en valfri summa till nummer 123 658 1680

Donationer via SMS
Du kan donera pengar till Ship to Gaza genom SMS. Skriv Shiptogaza följt av summan du vill donera. Till exempel
Shiptogaza 100 för att donera 100 kronor. Du kan välja mellan 25, 50, 100 eller 200 kronor. Skicka SMS:et till nummer 72550
. Operatörskostnader tillkommer.
Ge en gåva! Du kan visa ditt stöd för vårt arbete genom en gåva i födelsedagspresent till en familjemedlem eller bekant, personen får
ett gåvocertifikat signerat av ship to Gaza.

Engagera dig
Ship to Gaza finns över hela landet. Engagera dig i en lokalgrupp och hjälp oss aktivt med att bryta
blockaden.

Engagera Dig [3]

Köp sjömil
En sjömil mot Gaza för bara 1000 kronor - och du/eller den som berörs får ett gåvocertifikat signerat av Ship
to Gaza!
Köp Sjömil [4]

Det finns flera sätt på vilket du kan stödja Ship to Gaza. Titta i menyn till höger efter det som passar dig bäst.
Du kan också bidra ekonomiskt genom att sätta in pengar på Ship to Gazas postgiro 46359-6, eller betala in
pengar dirket via kort eller internetbank genom länken ovan.
Tack för ditt stöd!
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