BEFRI GAZA
OPHÆV BLOKADEN
Nøden i Gaza er ikke en naturkatastrofe
Det er fem år siden Israel invaderede Gaza og dræbte 1419 mennesker, flest civile. Gaza
er på størrelse med Langeland.
Israel og nu også Egypten kontrollerer og lukker grænseovergangene. Tunnelerne, som
var palæstinensernes livline, er ødelagte. Byggematerialer er en mangelvare, og store dele
af Gaza ligger stadig i ruiner. Gazas indbyggere mangler mad, medicin, petroleum, rent
vand – alt.
En tredjedel af Gazas bedste landbrugsjord, som ligger op mod grænsen til Israel, kan
ikke anvendes på grund af israelske skarpskytter. Fiskere angribes på havet, og fiskerbåde
opbringes. Blomster, frugter og andre landbrugsprodukter kan ikke eksporteres. Gazas
befolkning har været under blokade siden 2006. I det overbefolkede, åbne fængsel går
mennesker fysisk og mentalt til grunde.
Nøden i Gaza er ingen naturkatastrofe. Den er en bevidst politik fra Israels side. Israel har
ingen ret til at angribe palæstinensere og til at blokere eller besætte palæstinensisk jord.
Israel har ingen ret til at holde Gazas 1,7 millioner indbyggere indespærret. Det strider
mod Folkeretten og mod al anstændighed og medmenneskelighed. Israel nægter danske
politikere indrejse i Gaza. Men de og vi ved, hvordan det står til inde bag betonmurene.
Derfor opfordrer vi vores regering og folketing til at tage selvstændige initiativer, der er langt
stærkere end de igangværende.
Israel skal følge Folkeretten, hæve blokaden af Gaza og give den palæstinensiske befolkning mulighed for at nyde de universelle rettigheder, som fremgår af Konventionen om
Menneskerettigheder. Straffrihed for Israel betyder, at overgrebene vil fortsætte.

Arrangører: HRM – Kvinder i Dialog – Palæstina Israel Danmark www.humanrightsmarch.dk
Ship to Gaza www.gazaark.org | Kvinder i Sort www.kvinderisort.dk | Palæstina-Initiativet
www.palaestina-initiativet.dk | European Jews for a Just Peace www.ejjp.org | Fredsbevægelsen
i Esbjerg www.peaceweb.dk
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