
SENTRALE STØTTESPILLERE 
 

Kåre Willoch Tidligere statsminister   

Jon Michelet Forfatter  

Egil «Drillo» Olsen Landslagstrener, fotball  

Gunvor Mejdell Professor i arabisk, UiO  

Ellen Horn Skuespiller og tidligere kulturminister  

Tove Nilsen Forfatter  

Gunnar Garbo Tidligere parlamentarisk leder for Venstre  

Thomas Hylland Eriksen Professor i sosial antropologi, UiO  

Rune Andersen Komiker  

Terje Einarsen Postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB  

 

 

BLI STØTTEMEDLEM! 
 

200,- kr for privatpersoner 

1000,- kr for bedrifter og organisasjoner 

Sett inn beløpet på kontonr. 1503.18.33598 og merk med navn, 

adresse og e-post, samt medlemskontingent i meldingsfeltet. 

 

Vi etterlyser kontaktpersoner og andre som vil bidra til å styrke 

arbeidet vårt. Ta kontakt - vi trenger dere! Henvendelser rettes mot 

post@shiptogaza.no. 

 

 

  www.shiptogaza.no
Du finner oss også på Facebook og Twitter! 

 Ship to Gaza Norway (STGN) er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon for 

enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for at folkeretten også skal gjelde for 

Gazastripen. 

GAZA TRENGER DIN STØTTE! 
Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten: Fri Gaza – hev 

blokaden NÅ! Ship to Gaza Norway bygger på solidaritet med den 

palestinske sivilbefolkningen på Gazastripen og ikke-voldelig motstand 

mot den israelske okkupasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIP TO GAZA 
www.shiptogaza.no 

http://www.shiptogaza.no/


 

Vi gir ikke opp – 

blokaden må heves! 

Vi er i gang igjen! Rett før 

påske tok planene for 

Freedom Flotilla 2012 et langt 

skritt framover da svenske Ship 

to Gaza kunngjorde innkjøpet 

av den finske seilskuta «Estelle». 

Den skal være selve stammen i 

et helt nytt prosjekt som de 

internasjonale partnerne i Ship 

to Gaza skal gjennomføre i 

2012. 

Vi har lært mye av fjorårets 

aksjon, Freedom Flotilla 2, da 

båter ble sabotert og 

konvoien hindret i å forlate 

greske havner. Skipene kom 

seg ikke til Gaza. Men vi 

oppnådde at verdens 

ledende medier i flere uker 

hadde toppoppslag der de 

satte søkelyset på blokaden 

av Gaza og Israels 

folkerettsstridige, kollektive 

avstraffelse av 1,6 millioner 

mennesker. Israel ble presset til 

enkelte lettelser i blokaden. Vi 

vokser av erfaringene, og 

lager nå et opplegg som er 

mindre sårbart. Det vil enda 

sterkere konsentrere seg om å 

skape mest mulig politisk press 

mot Israel fra de forskjellige 

landene vi anløper, slik at mye 

av den politiske uttellingen skal 

bli oppnådd allerede før vi når 

fram til det avsluttende 

framstøtet mot selve Gaza. 

«Estelle» skal starte sin ferd i 

Sverige og besøke havner i 

Baltikum, Norge, og andre 

Europeiske havner på sin vei 

mot Gaza. Gjennom 

arrangementer og diskusjon, 

skal hun på ikke-voldelig vis 

mobilisere til handling. 

Blokaden må heves! Mange 

mennesker vil få mulighet til 

å delta i denne fredelige 

ferden for solidaritet, på 

en av de mange 

etappene fra Norden til 

Gaza.  

En 

kvelende 

blokade 

Blokaden av 

Gaza er fortsatt 

knugende når 

det gjelder å få 

det som trengs 

inn i Gaza for at folk 

skal kunne føre et normalt liv. 

Det er blitt presset fram en del 

lempninger, bl.a. gjennom 

Freedom Flotilla 2010 og 2011. 

Når det gjelder muligheten til å 

frakte varer ut av Gaza, er 

blokaden derimot fortsatt 

kvelende effektiv. Over 95% av 

fabrikkene som var igang før 

blokaden er nå nede som 

følge av begrensninger i 

import/eksport. Israels fortsatte 

kontroll over luft, vann og 

andre naturressurser forhindrer 

nærmest all økonomisk 

produktivitet. Istedet er 70 % av 

befolkningen avhengig av 

matforsyninger utenfra. Folket 

på Gaza er fullt kapabelt til å 

klare seg selv, men uten frihet 

står de med hendene tomme!  

Ship to Gaza krever at 

blokaden heves, og at 

befolkningen skal få bygge 

opp sitt samfunn og sin 

økonomi på egne premisser. I 

denne omgangen vil vi derfor 

ikke frakte med noen 

betydelig import på veien dit, 

men heller legge til rette for 

eksport ut av Gaza. Vi håper 

dette kan få hjulene til å rulle! 

 

Vis din støtte idag! 

Se baksida for medlemskap

 

Estelle 


