
Handlingsplan for 2015 
 

STGNs arbeid i 2015 skal spesielt rettes inn mot disse målene: 

 Få slutt på medienes skjønnmaling av Israels rolle og fortielsen av Israels terror mot Gaza  

 Bygge opp press mot norske myndigheter for konkrete tiltak mot blokaden av Gaza 

 Styrke den internasjonale Freedom Flotilla Coalition (FFC) og delta i FFCs prosjekter  

 

STGN vil arbeide for disse målene gjennom å: 

 Aktivisere flest mulig til å markere solidaritet med Gazas befolkning, til å kreve slutt på 

fortielsen av Israels terror, og til å fremme krav om å oppheve blokaden. 

 Informere om situasjonen i Gaza. 

 Legge særlig stor vekt på informasjon om situasjonen for fiskerne i Gaza. 

 Arbeide for å få norske fiskere engasjert i arbeidet, blant annet gjennom kontakt med 

Norges kystfiskarlag og Norges fiskarlag.  

 Delta i debatter og diskusjoner i det offentlige rom og være aktive i media. 

 Gjennom brev, artikler og møter få norske journalister, medierettede organisasjoner, 

Kringkastingsrådet og dets medlemmer samt andre mediefolk ut i offentlig debatt om den 

ensidig pro-israelske mediedekningen i Norge og internasjonalt. 

 Gjennom brev, artikler og møter få norske myndigheter ut i offentlig debatt om Norges 

offisielle syn på blokaden, for å aktivisere Norge til internasjonalt press mot Israels 

blokade 

 Delta på møter og ha nettkontakt med FFC-organisasjonene og aktivistene der 

 Samle støtte i Norge til FFC-prosjekter og få best mulig norsk deltakelse i prosjektene 

 Bidra til å styrke norsk og palestinsk kompetanse når det gjelder folkerett og rettigheter til 

havs med hensyn til olje og gass, skipsfart og fiskeri  

 Skrive artikler om Gaza og arbeidet vårt til Fritt Palestina (minst ett innlegg per nummer) 

 

I 2015 vil det være særlig viktig å styrke STGNs slagkraft gjennom å gjøre det lettere for 

medlemmer og sympatisører å aktivisere seg i arbeidet vårt, og gjennom å styrke samarbeid og 

koordinering med andre som er opptatt av solidaritet med det palestinske folket, bl.a. 

Palestinakomitéen. Dette betyr bl.a. å: 

 Støtte opp under arbeidsgruppene våre, styrke kontakt og samarbeid mellom dem og styret 

 Prøve å aktivisere arbeidsgrupper som ligger nede 

 Verve medlemmer og styrke kontakten med medlemmene 

 Samarbeide med andre solidaritetsorganisasjoner, der Palkom er særlig viktig for oss, men 

der også andre solidaritets- og hjelpeorganisasjoner med engasjement for Gaza er aktuelle   

 Styrke kontakten med fagbevegelsen på ulike nivåer 

 Arbeide for å få et best mulig økonomisk grunnlag for STGNs økonomi, gjennom tiltak i 

egen regi og gjennom søknader om støtte fra aktuelle organisasjoner 

 Vurdere om vi har en hensiktsmessig oppbygging av organisasjonen. Eventuelle forslag 

om vesentlige endringer skal legges fram for medlemsmøte før endelig forslag utarbeides 

for senere vedtektsmessig behandling.  


