
V i  s t i l l e r  f i r e  k r a v :
1. Opphev blokaden straks – Gaza kveles!
2. Stopp bombingen av Gaza
3. Israel må respektere FN-vedtak
4. Full bevegelsesfrihet for Palestinerne i Gaza

V e n n s k a p s b y e n

Tromsøaksjonen for Gaza er en aksjon startet
av Tromsø kommune 11. mars 2008. Aksjonen er både en
innsamlingsaksjon og en informasjonskampanje
om forholdene i Gaza rettet mot Tromsøs
befolkning.

Arild Hausberg
Ordfører

Gunhild Johansen
Varaordfører

Hva går pengene til?
Pengene som samles inn vil gå til fi nansiering 
av proteser og rehabilitering av barn og unge i Gaza
- både fysisk og kulturelt. Særlig fokus vil være på 10-20 
barna
som fi kk amputeret ett eller begge bein under angre-
pene i februar-mars 2008
Pengestøtten går uavkortet til solidaritetsarbeidet. 
Bruk konto: 4776.15 98593 

Den politiske ledelsen i Tromsø kommune kan ikke la 
være å reagere når vår vennskapsby Gaza gjennomlever 
en humanitær katastrofe. 

Krisen i Midt-Østen må løses på det stor-politiske plan. 
Gjennom Tromsøaksjonen for Gaza ønsker vi å gjøre det 
vi kan med de virkemidler vi har til rådighet. I denne 
fasen er det viktig å vise solidaritet og gi klart uttrykk 
for at vi ikke aksepterer det som skjer. Vi har derfor 
skrevet brev til ordføreren i Gaza og fortalt om engas-
jementet tromsøværingene viser. Vi har sendt brev til 
den norske regjering der vi oppfordrer så sterkt vi kan 
til et internasjonalt press for å oppheve blokaden. 

Det aller viktigste nå er at folk får mat og medisiner så 
de kan overleve. Nøkkelen til løsningen ligger hos den 
israelske regjering. Men alle tromsøværinger kan bidra 
ved å slutte opp om Tromsøaksjonen, gi penger til pro-
teseverkstedet og spre informasjon om situasjonen. Vi 
skal sørge for at palestinerne får vite at vennskapsbyen 
Tromsø har mange varme hjerter og mange hender som 
vil hjelpe venner i nød. 

T r o m s ø a k s j o n e n  
f o r  G a z aMange tromsøfolk har over fl ere år hatt kontakt med folk 

fra Gaza gjennom arbeid og besøk. Med bakgrunn i dette 
kom det opp et forslag om at Tromsø og Gaza skulle bli 
offi sielle vennskapsbyer. I januar 2001 ble det gjort et 
politisk vedtak om dette i Tromsø kommunestyre og som-
meren 2001 ble en offi siell vennskapsbyavtale underteg-
net av de to ordførerne.
I denne avtalen forplikter en seg til å styrke samarbeidet 
mellom de to byene. 

I s r e a l  b r y t e r  m e n n e s k r e t t i g h e t e n e
Israel gir blaffen i FN-vedtak. FN krever at okkupasjonen 
opphører og at fl yktninger skal få vende hjem. Og FN-or-
ganer retter skarp kritikk mot Israels framferd i Gaza. FNs 
Menneskerettsråd har på sin sesjon i mars i år gått igjen-
nom detaljerte rapporter om Israels omfattende brudd på 
Menneskerettighetene og på Folkeretten, og krever at Israel 
respekterer internasjonale rettsregler. 

Som okkupasjonsmakt er Israel forpliktet av Geneve-kon-
vensjonene til å sørge for liv, helse, mat og velferd for 
befolkningen i Gaza. De har ansvar for at folk i Gaza kan 
bevege seg fritt og leve et så normalt liv som mulig, også 
under okkupasjonen.

Flere kontakter er opprettet mellom Tromsø og Gaza:
- Organisasjonen Vennskap Tromsø – Gaza ble offi sielt 
stiftet i 2006. Den har som formål å fremme forståelse 
mellom folk i Tromsø og Gaza, bidra til gjensidig sosial- 
og kulturell kontakt mellom de to byene og øke kunns-
kapen om hverandres situasjon. 
- Det er arrangert fi lmverksteder i Gaza
- Deltakelse fra Gaza på Nordisk ungdomsfi lmfestival 
(NUFF). 
- Blandakoret Nordaførr har gjennomført et kulturpros-
jekt i samarbeid med musikere fra Gaza. 
- TUIL har underskrevet en vennskapsavtale med Gaza 
Sporting Club. 
-Tvibit har i samarbeid med Kulta startet et 3-årig 
prosjekt der ungdom i Tromsø og Gaza skal engasjeres 
i hverandres situasjon gjennom fi lm, teater, sirkus, 
utveksling og prosjektarbeid Fortsatt har mange helsear-
beidere kontakter og prosjekter. 
Det sees også på muligheten for skolesamarbeid.
Målet for vennskapsarbeidet er direkte og gjensidig 
kontakt mellom folk i Tromsø og i Gaza. Vennskap gir 
kunnskap. Kjennskap og kunnskap gir forståelse.

Kontakt:
E-post: eirin.rodseth@hotmail.com

Hjemmeside: www.tromso-gaza.no/aksjon

Grafi kk: Nidal El Khairy og Trond Ivar Hansen



S i t u a s j o n e n  i  G a z a P r o t e s e v e r k s t e d e t  G a z a
Gazastripen er bare 360 km2, 41 km lang og 6-12 km 
bred. Her bor 1,4 mill palestinere i verdens tettest 
befolka område. Gaza er oppkalt etter Gaza by som har 
ca 400.000 innbyggere Gazastripen en del av det opprin-
nelige Palestina, og 75 % av innbyggerne er palestinske 
flyktninger fra 1948. Da fordrev Israel den arabiske 
befolkningen i landet. 

Gazastripen har vært okkupert av Israel siden 1967. Som 
okkupantmakt har Israel ansvar for sivilbefolkningen, 
men leveforholdene for palestinerne har vært elendige. 
Alle folk har rett til å bekjempe okkupasjon, men Israel 
hevner seg brutalt. Som en reaksjon på undertrykkelsen 
og det israelske militære nærværet oppstod det i 1987 
et ubevæpnet palestinsk grasrotopprør, den første Inti-
fadaen. Mange unge palestinerne ble drept eller varig 
invalide. Etter Oslo-avtalen i 1993 fikk Gaza og 
Vestbredden begrenset selvstyre, men Israels okkupas-
jon fortsatte og stadig flere Israelske bosettinger ble 
etablert i Gaza. Herfra ble den palestinske befolkning 
stadig beskutt. Situasjonen var uholdbar og et nytt 
Intifada-opprør mot Israel startet i 2000. Israel bruker 
nye, dødelige våpen mot palestinerne. Mange tusen 
sivile er drept og lemlestet.
I 2005 fjernet Israel sine bosettinger i Gaza, men 
terroren fra israleske jager- og bombefly sluttet ikke. I 
2006 vant partiet Hamas i det 
demokratiske palestinske valget. 
Dette førte til en vestlig boikott 
som fortsatt skaper økonomisk 
nød og ekstreme levekår for 
palestinerne. En samlingsregjer-
ing ble dannet, men USA og 
Israels politikk bidro til å skape 
indre motsetninger blant pal-
estinerne. I 2007 overtok Fatha 
kontrollen med Vestbredden og 
Hamas kontrollen med Gaza. 
Forhandlinger om samarbeid 
pågår.

Aktuelt
Gaza er en enorm fangeleir. Israel kontrollerer alle Gazas 
grenser, hav og luftrom, strøm og vann, import og eksport 
av varer og alle personers bevegelse. Siden 1992 har det 
blitt stadig vanskeligere å passere grensen. Fra juni 2007 
har grensen vært totalt stengt. Fattigdommen har økt 
drastisk. Selv nødhjelp slipper knapt inn. Den 16.01.08 
ble Israels blokade total, og strømmen ble også kuttet. 
Det var kloakk i drikkevannet. Folk sultet og frøs. Sykehu-
sene manglet strøm og medisiner. Etter en uke sprengte 
folk grensene til Egypt for noen dager. Nå slipper bare det 
mest nødvendige inn. De fleste bedrifter og landbruket 
har stoppet helt opp. 80 % av befolkningen lever på nød-
hjelp.

Gaza bombes
Israel beskyter og bomber stadig den innesperrete be-
folkningen i Gaza, tross ensidig palestinsk våpenhvile. 
Etter at én israeler ble drept av palestinske raketter i 
februar 08, invaderte og bombet Israel Gaza fra 27.02 til 
03.03.08. I disse angrepene ble 120 palestinere drept, 
de fleste sivile og svært mange barn. Hundrevis ble in-
valide.10-20 barn måtte amputere ett eller begge bein. 
To israelske soldater ble drept under angrepene.

Gaza kommune har i mange år drevet eget ortope-
disk verksted. Sommeren 2006 truet den økonomiske 
blokaden av palestinernes selvstyre all videre virk-

somhet. Lønn til teknikerne, materiale og produksjon 
manglet. Ordfører i Gaza, dr. Maged Abu Ramadan, 

foreslo at Tromsø skulle samle inn penger. Behovet var 
sterkt økende etter omfattende israelsk bombing som-
meren -06 med nye ødeleggende våpen som ga mange 

amputasjonsskader. 

Solidaritet nytter 
Tromsø kommune ved Arild Hausberg oppfordret til kro-
nerulling. Kulturarbeidere arrangerte to store solidar-
itetskonserter på Senja og i Tromsø. Det ble samlet inn 
nesten 600.000 kr på to uker Det førte til fortsatt drift. 
511 palestinere i Gaza har hittil fått tilpasset hjelpe-
midler for de innsamlede midlene. 

Ny innsamling: ”Krafttak for Gaza!”
De voldsomme israelske angrepene i februar-mars 2008 
har så langt medført minst 50 nye amputasjoner i Gaza. 
Blant disse er det mange barn som har mistet ett eller 
begge bein. Proteseverkstedet samarbeider med lokale 
leger for å følge opp alle disse 10-20 barna. Målet vårt 
er at Proteseverkstedet skal gi alle disse barna både 
livsløps-proteser og skikkelig rehabilitering. Til dette 
trengs økonomsk støtte! 

En ny runde 
med konsert-
er i Harstad, 
Finnsnes og 

Tromsø plan-
legges i slut-
ten av mai 
med motto 

”Krafttak for 
Gaza – Støtt 
Proteseverk-

stedet!”. 
Konsertene 
organiseres av Ingrid Evertsen i samarbeid med Trom-

søaksjonen for Gaza. Vi oppfordrer alle til å slutte opp, 
og å gi penger til Proteseverkstedet på konto: 

4776 15 98593

Bolighus i Jabalia etter israelsk  F-16 bombing


