Blockaden skall hävas!
Blockaden av
Gazaremsan går nu
in på sitt sjätte år.
Sedan vårt första
försök att bryta
blockaden år 2010
har vissa lättnader
skett. Situationen
är dock fortfarande
oacceptabel.

FN:s olika organ släpper
ständigt rapporter som
vittnar om att blockaden
är i strid med internationell rätt och att den
utgör ett fall av kollektiv
bestraffning av oskyldiga
människor. Ett talande

Vi kan inte stillatigande se på medan
en av världens starkaste militärmakter
tillåts att agera bortom all rättrådighet.
Vi måste ställa oss
alla de frågor som
blockaden väcker.
Varför är exporten
av nejlikor från Gaza
bevis för att kollektiv
en säkerhetsrisk
bestraffning föreligger
är att inte bara importen för Israel? Varför
får inte studenter
till Gazaremsan, utan
resa från Gaza för
även exporten, är helt
kringskuren. Detta rim- att studera? Är inte
mar illa med blockadens palestinier också
människor?
uttalade syfte.

Vi når Gaza innan månaden är slut!

Bli medlem!
För att bli medlem i
föreningen - gå till Ship to
Gazas medlemsportal:
medlem.shiptogaza.se
Medlemskapet kostar bara
100 kronor - eller 50 kronor
för studerande, papperslösa,
arbetslösa och pensionärer
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Plusgiro: 46359-6
Vi uppdaterar ständigt vårt nyhetsrum med aktuell
information om Gazaremsan och blockadens
konsekvenser. Besök nyhetsrummet på shiptogaza.se
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Blockaden av Gazaremsan i korthet...
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BLOCKADEN FÖRNEKAR GAZAS INVÅNARE DERAS
GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, I STRID
MED INTERNATIONELL LAG. Den inskränker Gazabornas
möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och
ut ur området. Den berövar dem tillgång till jordbruksland och
fiskevatten. Sammantaget innebär blockaden en form av
kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare
försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård,
utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.
►► Över hälften av Gazas befolkning är under 18 år.
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►► 38 % av palestinierna på Gazaremsan lever under en nivå som
FN definierar som fattigdom.
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►► 56 % av Gazaborna lever under förhållanden som FN definierar som
livsmedelsosäkra.
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►► 85 % av Gazas fiskevatten är helt oåtkomligt på grund av den israeliska
flottans inskränkningar.
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►► Över 90 % av Gazas grundvatten är otjänligt som dricksvatten.
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►► 85 % av skolorna i Gaza måste undervisa i dubbla skift på grund av
bristen på lokaler.
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Skriv på vårt upprop om upphävande av blockaden upprop.shiptogaza.se
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Vi behöver nu all hjälp vi kan få. Bli medlem och aktivera dig hos oss. I
våra olika arbetsgrupper finns uppgifter åt alla, bland annat:
• Anordna och planera kulturella aktiviteter och event
• Samla in pengar
• Delta i mediaarbete och research
• Utföra administrativa uppgifter
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