
                                      KJØP VARER – GI HÅP!                                          

Gazas Ark vil bryte blokaden av Gaza innenfra. 

Gjennom å kjøpe palestinske varer kan 

mennesker over hele verden sette et sårt 

tiltrengt fokus på Israels blokade av Gaza og 

samtidig støtte palestinske produsenter. 

 

 

Dugga – krydderblanding bestående av hvete blandet med sumak, pepper, karve, 

sesam, koriander og spisskummen. Produsent: Abassan Cooperative for Medicinal 

Herbs. Pris: 54.00 USD per eske med 36 poser à 500 g.  

Størrelse: 32x45x26,5 cm. 

Za‘atar – krydderblanding bestående av timian, sitronsyre, sumak, pepper og salt. 

Produsent: Abassan Cooperative for Medicinal Herbs. Pris: 124.20 USD per eske med 

54 poser à 250 g.  

Størrelse: 32x45x26,5 cm 

 

Maftoul – Palestinsk couscous. Produsent: Maftoul of Green Farms.  Pris: 61.15 USD 

per ekse med 

24 poser à 1 kg. Størrelse: 32x45x26,5 cm eller 140.00 USD for 1 sekk à 56 kg. 

 

Debes – daddelmasse. Produsent: Al-Ahliya Association for the Development of Palms 

and Dates.  

Pris: 135.84 USD per eske med 24 plastkrukker à 500 g.  

Størrelse: 8,5x37x15 cm 

Honning. Produsent: Al-Ahliya Association for the Development of Palms and Dates. 

Pris: 271.20 USD per ekse med 24 plastkrukker à 500 g.  

Størrelse 30x24,5x22,5 cm 

 

Ajwa -Pressede dadler (tørkede dadler og olivenolje). Produsent: Al-Ahliya 

Association for the Development of Palms and Dates. Pris: 60.96 USD per ekse 

med 24 plastkrukker à 500 g.  



Størrelse: 30x24,5x22,5 cm 

 

Makhtoum – Daddelkompott bestående av dadler, olivenolje, rosiner, koriander, 

kokos og kryddernellik. Produsent: Al-Ahliya Association for the Development of 

Palms and Dates. Pris: 115.20 USD per ekse med 24 plastkrukker à 500 g.  

Størrelse: 30x24,5x22,5 cm 

 

Olivenolje. Produsent: National Association of Olive Tree Protection.  

Pris: 75.60 USD per eske med 12 plastflasker à 870 g (1 liter). 

 

 

Håndmalte treekser. Kommer i mange ulike farger, former og utføring. 

Produsent: Atfaluna Elsom As – Society for Deaf Children.  

Pris: 30.00 USD per eske.  

Størrelse: 6x9 cm 

 

Håndbroderte sjal. Tradisjonelle sjal som kommer i mange ulike farger.  

Produsent: Atfaluna Elsom As – Society for Deaf Children.  

Pris: 133.00 USD. Størrelse: 65,5x62 cm 

 

 

Håndbroderte barneklær. 100 % bomull, og kommer i flere størrelser.  

Produsent: Atfaluna Elsom As – Society for Deaf Children.  

Pris: 26.00 USD. Størrelse: 6–12 måneder.  

 

 

 

Håndlagde drikkeunderlag med korssting.  

Produsent: Atfaluna Elsom As – Society for Deaf Children.  

Pris: 5.50 USD. Størrelse: 11x11 cm 

 

 

 

Lommebøker. Håndlagde i heldekkende korssting med glidelås. Kommer i 

mange farger og mønster. Produsent: Atfaluna Elsom As – Society for Deaf 

Children. Pris: 22.00 USD. Størrelse: 14,5x9,5 cm 



 

 

Bordduk og seks servietter.  

Produsent: Palestine Women’s Union – Gaza.  

Pris: 170:00 USD eller 600 NIS (israeliska Shekel). 

 

 

Skulderveske. Gazawi, demintøy.  

Produsent: Palestinian Association for Development and Heritage Protection.  

Pris: 15.00 USD eller 50 NIS 

 

Skulderveske 1. Falahi, brodert.  

Produsent: Palestinian Association for Development and Heritage Protection.  

Pris: 18.00 USD eller 60 NIS. 

 

Skulderveske 2. Falahi, brodert.  

Produsent: Palestinian Association for Development and Heritage Protection.  

Pris: 24.00 USD eller 80 NIS. 

 

Teppe. Håndvevd i ull, brun og grå. Produsent: El Sawaf Carpets. Pris: 35.00 USD 

eller 100 NIS.  

Størrelse: 200x120 cm. Vekt: 2,1 kg. OBS: Teppet kan bare kjøpes som en del av 

Gazas Arks varepakker. 

 

Pute. Håndvevd i ull. Produsent: El Sawaf Carpets.  

Pris 17.50 USD eller 50 NIS. Størrelse: 45x45. Vekt 0,5 kilo. OBS: Puta kan bare 

kjøpes som en del av Gazas ark varepakker. 

 

 

Produsentene: 
En nærmere presentasjon av de ulike produsentene finner du på: www.gazaark.org/products/ 

http://www.gazaark.org/products/
http://www.gazaark.org/products/


 

Hensikten med salget av disse varene er å sette fokus på blokaden av Gaza. Palestinske produsenter 

burde ha mulighet til å drive handel med andre land og vi ønsker å belyse det potensialet som finnes 

i Gaza, samt å støtte de lokale produsentene økonomisk. Sannsynligheten for at varene slipper ut og 

faktisk når Europa, er dessverre ganske liten. Produsentene vil derfor få betalt for alle varene som 

bestilles uansett utfall, og alle kjøpere betaler derfor på forskudd. 

Slik bestiller du varene: 

 For at produksjonen skal gjennomføres, er produsentene avhengige av at et visst volum blir bestilt 

av hver vare, og vi det har derfor følgende bestillingsvilkår for hver enkelt bestilling: 

- Miminumsbeløp på bestilling: 500 USD 

- Minimumsbeløp fra hver enkelt produsent: 200 USD 

- Kjøperen må betale produsentene for varene før avgang. 

- Et bestillingsskjema fylles ut for hver bestilling. 

Oppfylles disse kravene, kan du/dere velge fritt fra varelisten.   

Hvis du/dere ikke ønsker å handle for dette beløpet kan dere gå sammen i grupper og handle 

sammen. Ta da gjerne kontakt med ditt lokallag og gå sammen om en bestilling, eller henvend dere 

direkte til oss i Ship to Gaza Norway på email: post@shiptogaza.no. 

Det tredje alternativer er at vi i Ship to Gaza Norway samler nok enkeltbestillinger for å oppnå 

størrelsen som kreves (minimum 500 USD). Enkeltpersoner han henvende seg direkte til oss og be 

om et mindre kvanta av en av de tre utvalgte varene: a) honning, b) koskos og c) olje. VI håper at 

flere velger å kjøpe disse varene, slik at vi lettere kan oppnå godkjent bestillingsstørrelse totalt. 

Du kan enten kontakte ditt lokallag for å melde inn din bestilling eller ta direkte kontakt med oss i 

Ship to Gaza Norway på mail . Har du/dere spørsmål vedrørende varene, produsentene eller 

bestillingsvilkårene, er dere også velkomne til å kontakte oss på post@shiptogaza.no. 

 

Vi forbeholder oss retten til å annullere enkeltbestillinger dersom vi ikke får inn nok til å oppfylle 

bestillingskravene. Alle involverte kjøpere vil bli informert, og eventuelt tilbudt et alternativ.  

 

Bestillingsfrist: Tirsdag 15. april 

 

Ship To Gaza Norway: 
Vil du ha mer informasjon om Ship to Gaza, Gazas Arks norske samarbeidspartner?  

Se her: www.shiptogaza.no. Der finner du også informasjon om Israels blokade av Gaza og om 

situasjonen der.  

mailto:post@shiptogaza.no
mailto:post@shiptogaza.no
http://www.shiptogaza.no/

