
Ship to Gaza seglar igen!
Kvinnobåt till Gaza 
Israels inhumana och olagliga blockad av Gaza-
remsan har pågått i snart nio år och får allt 
värre konsekvenser. Därför lanserar Ship 
to Gaza ännu en aktion mot blockaden. 
Denna gång en kvinnobåt till Gaza, för 
att lyfta kvinnornas ofta extra svåra 
förhållanden, samt deras viktiga 
roll i motståndet mot blockad 
och ockupation. Två båtar ska ingå 
i aktionen och segla från medelhavet 
under tidig höst. Besättning och 
delegater ombord kommer att 
vara enbart kvinnor.

Häv blockaden omedelbart
Vårt politiska krav är desamma som tidigare, blockaden måste omedelbart 
och villkorslöst hävas. Detta för att hela befolkningen i Gaza blir kollektivt 
bestraffad, förvägras sin framtid och tvingas leva i en politiskt skapad misär. 
Denna gång sätter vi också särkilt fokus på kvinnors situation för att de 
inte, som så ofta, ska bli en mindre uppmärksammad del av den politiska 
kampen.

Stöd den internationella kvinnobåten
Aktionen samordnas av Freedom Flottilla 
Coalition som består av Ship to Gazas syster-
organisationer runt om i världen. Båtarna 
kommer att ägas och seglas genensamt.
För att vi ska lyckas behövs allt stöd, 
såväl politiskt som ekonomiskt. Så gå 
in på vår hemsida och skänk en slant, 
fundera sen över hur du kan stötta 
aktionen och bidra till att blockaden hävs!

Hjälp oss häva blockaden!
Mer information hittar du på 
www.shipogaza.se och genom 
Ship to Gaza-Sweden på Facebook.
 

Bli aktivist genom att kontakta närmaste 
lokalgrupp, eller maila info@shiptogaza.se. 
Detta kan gälla allt från att du vill vara med 
i de lokala aktiviteterna till att du vill vara 
besättning/delegat på båten, eller om du har 
någon annan kompetens som skulle kunna 
vara värdefull i föreningen.

Bli medlem i föreningen Ship to Gaza 
genom att gå in på medlemsportalen: 
medlem.shiptogaza.se

Donationer:
· Postgiro: 46359-6

· Du kan också donera direkt via kort eller 
  internetbank på donate.shiptogaza.se

· SWISH-överföring till nr 1236581680 



Solidaritet med Gazas kämpande kvinnor
Kvinnor i Palestina och Gaza har, som i så många andra konflikt-
områden i världen, en speciellt utsatt situation. Med den könsupp-
delning som är stark för många familjer innebär det att tyngsta ansvaret 
ofta faller på kvinnorna att ändå se till att det finns mat på bordet, 
värme, möjlighet för ofta svårt traumatiserade barn att känna hopp 
om livet och att klara skolan. Dessa uppgifter blir naturligtvis svårare 
om ditt hus är sönderbombat, om du själv sörjer förlorade familje-
medlemmar, om det inte finns varor att köpa. Blockaden skapar 
dessutom ständiga strömavbrott och en alltmer akut brist på rent 
vatten. Den över världen så vanliga snedfördelningen av det obetalda 
arbetet blir alltså förstärkt och förvärrad av blockaden.

Shujaja den 12 augusti 2014, några veckor innan vapenvilan fick slut på 
Israels massiva bombangrepp.

Många kvinnor i Gaza tar också 
andra roller i samhällsbygget och 
i motståndet mot ockupation och
blockad. Via våra samarbetsorga-
nisationer möter vi kvinnor som 
är ensamma familjeförsörjare, 
driver egna mediekanaler, är 
fiskare, arrangerar demonstra-
tioner, med mera. Det finns 
många organisationer i Gaza som 
arbetar för kvinnors rättigheter 
och möjligheter. Dessa kvinnor 
och dessa organisationer vill vi 
lyfta fram och stärka med vår 
aktion.

Sätt press på Israel
FN, EU, Världsbanken, IMF och 
i princip alla de biståndsorgan 
som verkar i området har krävt 
ett omedelbart slut på block-
adpolitiken. Ändå tillåts Israel 
fortsätta sin destruktiva politik 
utan kännbara konsekvenser från 
omvärlden, därför seglar vi nu 
än en gång. Förutom symbolisk 
nödhjälp är aktionen i första 
hand en solidaritetshandling till 
Gazas befolkning, och då särskilt 
alla kämpande kvinnor. Vi vill 
skicka ett starkt budskap till Israel 
och omvärlden att inte låta den 
katastrofala blockadpolitiken 
fortsätta en enda dag till!

Bilden är tagen vid en manifestation 
nära en nedlagd gränsövergång öster 
om Gaza city. Journalisten på bilden 
blir senare nästan kvävd av Israelisk 
tårgas men återhämtar sig.


