Blockaden av Gazaremsan har på
fem år uppnått att...
1) Genom importrestriktioner väsentligt
sänka kvalitén på Gazaremsans infrastruktur och kritiska samhällsfunktioner såsom
sjukvård, utbildning, och vatten.
2) Skapa en “tunnelekonomi” där ett fåtal
blivit miljonärer samtidigt som Gazas
näringsliv slagits i spillror.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst
oberoende ideell förening
som vill verka för en ökad
respekt för de mänskliga rättigheterna och den
allmänna folkrätten. Ship
to Gaza har tre syften. Att
bistå befolkningen i Gaza
med humanitär hjälp, att
slå vakt om folkrätten,
samt att visa solidaritet
med palestinierna i Gaza.

3) Genom exportblockad, blockerade fiskevatten och upprättandet av så kallade skyddzoner på jordbruksmark längs gränsen; slå ut
stora delar av det privata näringslivet.
4) Skapa en akut brist på läkemedel, byggmaterial, bränslen samt underskott av
elektricitet och rent vatten.
5) Successivt separera de två delarna av den
palestinska staten, Gazaremsan och
Västbanken, och därmed undergräva ett av
de viktigaste fundamenten i Osloprocessen.

Hjälp oss att häva den för alla
parter destruktiva blockaden!

För mer uppgifter besök vårt nyhetsrum
på shiptogaza.se, skriv på vårt upprop på
upprop.shiptogaza.se Vi är snart framme!

Faktablad

Fakta om Gaza

Blockaden av Gaza inrättades av
Israel efter Hamas maktövertagande av Gaza år 2007. Detta är en
allvarlig skärpning av den inhägning av området som rådde sedan
början av 1990-talet. Blockaden
innebär ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter
och är i strid med internationell rätt.
Blockaden är också ett fall av
kollektiv bestraffning.

►► Blockaden av Gazaremsan går nu in på sitt sjätte år.

►► Gazaremsan är bland världens mest tättbefolkade
områden (över 4500 personer/kvadratkilometer). Mer än
hälften av befolkningen är barn.
►► 31% av arbetskraften på Gazaremsan är arbetslös,
samt hälften av dess ungdomar.

►► 44% av Palestinier på Gazaremsan saknar tryggad
tillgång till mat, 80% är biståndsmottagare.
►► År 2011 var Gazas BNP/capita nästan 17% lägre än
under 2005, före det senaste palestinska valet.

►► År 2011 exporterade Gazaremsan mindre än en
lastbilslast om dagen, detta motsvarar mindre än 3% av den
genomsnittliga exportnivån före blockadens skärpning år
2007.
►► En allvarlig brist på bränsle och el har resulterat i att
många på Gazaremsan nu drabbas av strömavbrott under
tolv timmar om dagen.

►► Ungefär 90 miljoner liter obehandlat eller delvis
obehandlat avloppsavfall dumpas i havet varje dag till följd
av bristen på tillgängliga alternativ.
►► Över 90% av vattnet på Gazaremsan är hälsovådligt
att dricka.
►► 85% av Gazas skolor arbetar dubbla skift för att
hantera bristen på undervisningslokaler.
►► Ungefär 71 000 nya bostäder krävs för att
täcka nuvarande behov på Gazaremsan och lösa den akuta
bostadskrisen.

►► 38% av palestinierna på Gazaremsan lever under den
en nivå som FN definierar som fattigdom.

►► Genomsnittslönen på Gazaremsan har minskat med
20 % under de senaste 6 åren.
►► 56 % av palestinierna på Gazaremsan lever under
förhållanden som FN definierar som livsmedelsosäkra.

(Uppgifter enligt FN:s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory. För exakt
källhänvisning besök på vår hemsida shiptogaza.se)
Blockadens syfte är enligt Israel
att stoppa möjligheten att vapen
importeras till Gaza. Trots detta
har även exporten från Gaza
strypts nästan totalt. Denna tabell
visar antalet lastbilslaster som
årsvis exporterats från Gaza.
(2012 visar från januari-maj)

