Sådär har det hållit på länge …
Gaza försörjs alltså genom Israel och Israel har länge försörjt Gaza!
Ship to Gaza påstår tvärtom att det är en nöd i Gaza och vill lägga
skulden på Israel.
Ship to Gaza ljuger. Det finns ingen nöd i Gaza som beror på Israel.
Det har nog tvärtom aldrig funnits något folk i världen som har hjälpt
sina fiender mer än vad det judiska folket i Israel nu hjälper sina
dödsfiender i Gaza.

STÖD DÄRFÖR ISRAEL!
BOJKOTTA SHIP TO GAZA!
För Ship to Gaza vill egentligen inte hjälpa folket i Gaza.

Ship to Gaza vill egentligen utplåna Israel
som judisk stat.

Det får aldrig ske!
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Ship to Gaza påstår att det råder ”en politiskt skapad humanitär
nödsituation i Gaza” och menar att detta är Israels fel eftersom
Israel upprätthåller en sjöblockad mot Gaza.
Israel anser att Gaza är ett gentemot Israel ”fientligt territorium”.
Det finns fog för Israels ståndpunkt. Gaza styrs av Hamas som enligt
Sveriges regering är en terrororganisation och enligt Hamas egna
stadgar avser man att utplåna Israel med våld.
I en rapport författad på uppdrag av FN är slutsatsen att Israel har
rätt att upprätthålla en sjöblockad mot Gaza:
”Israel faces a real threat to its security from militant groups in Gaza. The naval blockade was
imposed as a legitimate security measure in order to prevent weapons from entering Gaza by sea
and its implementation complied with the requirements of international law.”
Källa: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/Palmer-Committee-Final-report.pdf

FN-rapporten uttalar alltså att

Israels sjöblockad mot Gaza är en
LEGITIM SÄKERHETSÅTGÄRD
Så hur är det då med den humanitära nödsituationen som Ship to
Gaza påstår att Israels legitima säkerhetsåtgärd gett upphov till?
Så väldig nöd tycks inte föreligga. Här är några bilder från Gaza:

Fint nybyggt hus trots att det påstås att byggnadsmaterial inte får föras in i Gaza …

Många frukter och grönsaker till salu i Gaza

Nybyggda hus och överflöd av grönsaker/frukter alltså.
Det kanske beror på att Gaza försörjs via Israel? För så är det
faktiskt och här är den senaste veckostatistiken:

Här ser du att massor av byggnadsmaterial – och ”food products” faktiskt har förts in i Gaza via Israel …

