
S T O P P  B E L E I R I N G E N  A V  G A Z A !  

Situasjonen for innbyggerne på Gaza-stripen er uholdbar. I dag er grenseovergangene inn til og ut fra 

Gaza blokkert av Israel og Egypt; det er per dags dato en omfattende kontroll med varer og råvarer 

som kan fraktes ut og inn. Dette fjerner muligheten for normal økonomisk utvikling og hemmer 

utviklingen av samfunnet som helhet. Varer som bygningsmaterialer, medisiner, drivstoff og teknisk 

utstyr er nødvendig for gjenoppbygningen etter tiår med ødeleggelser fra israelsk maktbruk og 

bombing. 

Ved siden av grenseoverganger er luftrommet og adkomsten til Gaza fra havet blokkert av Israelsk 

luftvåpen og marine. Dette rammer lokale fiskere og andre som ellers ville hatt en næringsvei i fiskeri 

og turisme ved siden av å kontrollere bevegelse av folk og varer. 

Buffersonen er et alvorlig inngrep i palestinske bønders mulighet til å dyrke fruktbar jord, og 

vanskeliggjør dermed muligheten til å forsørge sine familier. En buffersone opprettet av Israel på 

palestinske områder er en krenkelse av territorier og inngåtte internasjonale avtaler. 

Blokaden av Gaza er kollektiv straff mot en hel befolkning. Fundamentale menneskerettigheter, som 

retten til å bevege seg, drive næringsaktivitet, ta utdanning samt retten til eiendom krenkes. En 

generasjon av uskyldige barn og ungdom vokser opp i et samfunn hvor mulighetene til utvikling i stor 

grad er tatt fra dem – blokaden av Gaza rammer kollektivt og bidrar ikke til økt stabilitet og sikkerhet 

i regionen. 

Barn og unge vokser opp i frykt for bomber og kuler. Mulighet til utdanning er sterkt begrenset og 

arbeidsledigheten er ekstrem. For enkelte, som har valgt å engasjere seg for egen og andres fremtid, 

ved å aksjonere mot den ulovlige blokaden, fratas også denne muligheten.  

Gaza er i dag beleiret. Norske myndigheter og sivilsamfunn må legge et sterkere press på Israel og 

Egypt for å løfte beleiringen og på den måten avslutte en lang rekke brudd på folkeretten og stoppe 

en pågående humanitær katastrofe. NTL har et ansvar for å sette situasjonen på Gaza og solidaritet 

med det palestinske folk på dagsordenen. NTL må arbeide aktivt for en forbedring av situasjonen på 

Gaza.  
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