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barn

Palestinanätverket i Malmö

En dag för

GAZAS BORTGLÖMDA BARN
Idag är det fem år sedan massakern äntligen var över. För att

 minnas de som dödades och för att påminna om de som är inspärrade 

i Gazaremsan, arrangeras idag både en demonstration och ett efterföl-

jande stödfest på temat Gazas bortglömda barn.

Överskottet och insamlingen under 

dagen kommer att gå till projektet Gazas Ark.

PROGRAM
16:00  Samling Gustav Adolfs torg.                           

   Talare: Helene C och Mohamed Qadoura

17:00   Demonstrationen avgår mot 

   ”Röda Huset”, Industrigatan 4

18:00   Stödfest på Röda Huset, Industrigatan 4   

Palestinsk mat till frivilligt pris, musik, tal 
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Gazas Ark samt andra kultur inslag och barnhörna.

Blockaden försvinner inte av sig själv! 

Gå med i Ship to Gaza! 

Skriv till medlemmar@shiptogaza.se

Stöd kampen för ett fritt Palestina! Bli medlem i PGS, 

Palestinagrupperna i Sverige! www.palestinagrupperna.se. 

Palestinanätverket i Malmö i samarbete med ABF Malmö



GAZAS BORTGLÖMDA BARN
ISRAELS BLOCKAD mot Gazaremsan har pågått i sex år och förvandlat 
Gazaremsan till världens största utomhusfängelse. Där lever  människor utan 
föregående rannsakan, skyldiga endast till att vara människor.

'lU�OHYHU����������EDUQ�VRP�I|UYlJUDV�UlWWHQ�DWW�YDUD�EDUQ��'H�ÀHVWD�VNRORUQD�
är sönderbombade ruiner, som inte kunnat återuppbyggas på grund av bristen på 
cement. 
För att nå de skolor som ännu återstår tvingas många vandra genom stinkande 
avloppsvatten. Bristen på elektricitet tvingar dem att läsa läxorna i det bleka 
VNHQHW�DY�ÀlPWDQGH�VWHDULQOMXV��

%OLU�QnJRQ�VMXN�VDNQDV�QlVWDQ�DOO�VMXNYnUG�HIWHUVRP�PHGLFLQI|UUnGHQ�QX�KnOOHU�
på att tömmas och elavbrotten sker allt oftare.

Situationen i Gaza förvärrades ytterligare den 27 december 2008, när Israel 
LQOHGGH�DQIDOOHW�2SHUDWLRQ�JMXWHW�EO\��'n�ERPEDGHV�*D]D�RFK�������PlQQLVNRU�
YDUDY�����EDUQ�PDVVDNUHUDGHV��0DVVDNHUQ�XSSK|UGH�LQWH�I|UUlQ�GHQ����MDQXDUL�
2009.

UNRWA: “Gaza ett katastrofområde, häv blockaden!”

I DECEMBER �����I|UYlUUDGHV�VLWXDWLRQHQ�*D]DUHPVDQ�GUDEEDGHV�DY�VWRUD�
|YHUVYlPQLQJDU�VRP�JMRUGH�FD��������PlQQLVNRU�KHPO|VD��'HW�K|JD�YDWWHQÀ|GHW�
orsakades dels av svåra stormar men också av att Israel öppnade dammluckor i 
omedelbar närhet av Gaza.

6HGDQ�EUlQVOHODJUHQ�W|PWV�L�QRYHPEHU�VDNQDV�GHW�QX�HOHNWULFLWHW����WLPPDU�
SHU�G\JQ��'lUI|U�lU�GHW�QlVWDQ�RP|MOLJW�DWW�HIIHNWLYW�SXPSD�ERUW�YDWWQHW��RFK�GHW�
har orsakat omfattade förstörelse av bostäder, affärer  och en redan kollapsad 
LQIUDVWUXNWXU��5HQW�YDWWHQ�NDQ�EDUD�N|SDV�Sn�ÀDVND�

6RP�MXONODSS�WLOO�GHW�UHGDQ�XWVDWWD�*D]DUHPVDQ�Vn�XWVDWWHV�RPUnGHW��GHQ����
GHFHPEHU�������I|U�VH[WRQ�À\JDQIDOO��,�VOXWHW�DY�nUHW�XWURSDGH�)1�RUJDQHW�81�
RWA platsen som katastrofområde, och uppmanade omvärlden att omedelbart 
bryta blockaden.

%ODQG�PnQJD�DQGUD�LGHQWL¿HUDU�)1�SUREOHPHWV�NlUQD��*D]DV�DNXWD�VLWXD�
tion beror på  Israels illegala blockad. Det är den som är orsaken till att Gaza inte 
förmår vare sig förebygga eller återuppbygga efter katastrofer, eftersom nödvän�
digt material inte släpps in.  

Det är därför som Israels påtvingade isolering av Gazaremsan, som up-
prätthålls med hjälp av Egypten, måste upphöra med omedelbar verkan!

Gazas Ark – Seglar med hopp!

TILL VÅREN AVSEGLAR�*D]DV�$UN��HWW�VROLGDULVNW�EnWSURMHNW��I|U�DWW�EU\WD�
blockaden inifrån. Lastrummet är då fullt av palestinska exportprodukter, och ett 
PHGGHODQGH�WLOO�RPYlUOGHQ��9L�¿QQV�NYDU��RFK�YL�WlQNHU�LQWH�DFFHSWHUD�VDNHUQDV�
WLOOVWnQG��

WWW.GAZAARK.ORG HÄV BLOCKADEN AV GAZA!


