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Ship to Gaza Norway slutter seg til det internasjonale BDS-arbeidet (Boikott, 

Desinvesteringer og Sanksjoner av Israel). Tilslutningen varer til den israelske 

blokaden og beleiringen av Gaza opphører.  

Begrunnelse:    

Den israelske blokaden av Gaza hindrer inn- og utførsel av varer som er nødvendige for 

Gazas økonomi, infrastruktur, næringsvirksomhet, matforsyning og helsevesen. 

Blokaden hindrer også inn- og utreise av personer. Eksempelvis finnes det mange 

studenter i Gaza som har fått studieplass og stipend i utlandet og som ikke får benyttet 

seg av dette, fordi de ikke får reise ut.  

Blokaden hindrer også gjenoppbyggingen av Gaza etter angrepene sommeren 2014.  

Internasjonale initiativ har i mer enn syv(?) år konkret utfordret den israelske blokaden 

av Gaza ved å sende skip for å bryte blokaden. Disse ikke-voldelige og humanitære 

initiativene har blitt møtt og stoppet med militær vold. Det er derfor nødvendig å ta 

arbeidet for å bryte blokaden opp på et nytt nivå politisk.  

En økonomisk boikott av Israel vil være mild i forhold til Israels blokade av Gaza. En 

akademisk og kulturell boikott av Israel retter seg mot institusjonelt samarbeid og vil 

ikke hindre kontakt med frittstående israelere.  

BDS bygger på solidaritet med det palestinske samfunnet og er en ikke-voldelig 

metode, og harmonerer med STGNs formål og politiske plattform. 

 

Tillegg:  

Politisk plattform for STGN:  

 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. 
 Ship to Gaza Norway bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske 

okkupasjonen. 

Formål med STGN 
 
”Ship to Gaza” er et initiativ for praktisk solidaritet med Gaza’s sivilbefolkning, 
med det mål å oppheve blokaden, i samarbeid med ulike nasjonale og 
internasjonale aktører og organisasjoner .    
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