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Gjesteskribenter
Iyad Aburok

Gaza’s barn.

Iyad er født og vokste opp i Khan Younis på Gazastripen. Han kom
til Norge som flyktning i 2009 og ble norsk statsborger i 2013. Han
er utdannet som filmskaper fra «Universitet 6.oktober» i Egypt. Utdanningen er godkjent i Norge.

Det viktigste i utformingen av denne boka er å fokusere på den
menneskelige siden av barnas tilværelse, sett i lys av at barna
har havnet i en konflikt de ikke har noen skyld i. På grunn av
blokaden og de stadige krigene har barna begrensede muligheter
til et normalt liv. Barna i Gaza betaler regningen for internasjonal taushet.

På Lillehammer driver han firmaet «Rok Art Production» som produserer dokumentarfilmer. Der har han produsert bl.a. filmene «I
am still alive» og «Boat of death» som er vist på internasjonale filmfestivaler verden over. Iyad har skrevet kapitlet:

Jan Petter Hammervold (f. 1944) er født og
oppvokst på Otta i Gudbrandsdalen, og er i
dag bosatt på Lillehammer. Han er utdannet
bygningsingeniør, og har jobbet innenfor
dette faget i hele sitt yrkesaktive liv. Ham
mervold har alltid hatt mange jern i ilden,
ordet fritid finnes neppe i hans vokabular.
Han har spilt i korps, danseband og stor
band, vært aktiv innenfor fotball både som
spiller i aldersbestemte klasser, senere opp
mann og leder, og har deltatt i birkebeiner
renn og ulike gateløp. Han startet sin poli
tiske karriere i Arbeiderpartiet så tidlig som
i 1960, og har hatt politiske verv og leder
posisjoner helt fram til i dag. I alle år har
han vært en fargerik skribent i lokalavisene,
mest om politikk, men også med dikt og
artikkelstoff.
For å finansiere skolegang på 1960tallet
var Hammervold én sesong på hvalfangst i
Antarktis og skjøtte på med jobbing på
«Bergensfjord» i sommerferiene. I 2011 ble
han styremedlem i Ship to Gaza Norge. Med
en lånt kokebok og denne sjømannsbak
grunnen i bagasjen mønstret han på som
kokk på «Estelle» i 2012. I 2015 utgav han
boka Eventyret med «Estelle – dagbok fra
en pensjonistterrorist. I 2018 kom boka
«Fiskerne i Gaza».
Kjøp bok og få faktura via janphamm@online.no

Charlie Andreasson

«Drönarpojken»:

Charlie er sjømann, forfatter og aktivist fra Styrsö utenfor Göteborg. Han har vært styrmann på «Kårstein/Al Awda» , «Marianne
av Gøteborg» og «Estelle» som alle i forsøket på å nå fram til Gaza
ble kapret i internasjonalt farvann. Han var et år i Gaza fra 2013
til 2014 for å bygge om Gaza’s Ark og opplevde krigen Operative
Protective Edge på nært hold. For tiden pendler han fra jobben i
Styrsöbolaget til redningsbåter i Middelhavet der han plukker opp
båtflyktninger. I høst var han om bord i Alan Kurdi, i skrivende stund om bord i Ocean Viking. Han har skrevet bl.a kapitlet:

Muhamad Zaza vaknade liggande i sitt eget blod, vaknar av sin
kusin Ibrahim El Zazas avgrundsskrik, men bara för ett kort
ögonblick innan han åter föll ner i medvetslöshet. Han skulle
aldrig mer få höra Ibrahim skrika. De skulle aldrig mer komma
att sparka en boll mellan sig. Ibrahim dog en månad senare av
sina skador, efter en månad lång kamp mot döden. Som en siffra
i statistiken. En av alla dem som fallit offer för den militära
ockupationens grymhet, som 14 år gammal fått sona med sitt liv
för brottet av att ha fötts på fel sida av gränsen.

Torstein Dahle

Israel praktiserer kollektiv straff i stor stil

Torstein Dahle har siden januar 2012 vært leder av Ship to Gaza
Norway og representert organisasjonen i Freedom Flotilla Coalition.
Han har i alle år hatt et allsidig engasjement i internasjonalt solidaritetsarbeid. Han representerte Rødt (tidligere Rød Valgallianse)
i bystyret i Bergen fra 1983 til 2019 og var leder av partiet fra 2003
til 2010. Torstein har skrevet følgende kapittel:

Etter artikkel 33 i den fjerde Genèvekonvensjonen fra 1949 om
beskyttelse av sivile i krigstid er slik kollektiv straff forbudt. Israel praktiserer kollektiv straff i stor stil og bryter daglig folkeretten. Norges svar på det er å utvikle et stadig tettere og varmere
vennskap og samarbeid med den israelske staten, blant annet
gjennom økt handel. Terroriseringen av fiskerne i Gaza er et viktig eksempel på hvordan Israel praktiserer kollektiv straff.

Arne Birger Heli

Ulovlig blokade?

Arne Birger Heli har vært med i solidaritetsarbeidet for Palestina
i mange år. Han er også aktiv i Ship to Gaza og var maskinist om
bord da den norske båten al Awda ble kapret av israelske okkupasjonstyrker 2018.

Det er blokaden av Gaza som er årsaken til alle problemene barna lider under, blokaden fratar dem
alle muligheter som barn i de fleste andre land har.
Til stadighet har de blitt utsatt for et inferno av krig og vold der
hjemmene knuses og familiemedlemmer blir drept eller lemlestet.
De mangler ikke bare elektrisitet, rent drikkevann, mat og tak
over hodet, men også den tryggheten og stabiliteten som trengs for
å kunne vokse opp til å bli et velfungerende menneske.

Arne Birger begynte yrkeslivet i maskinen på båter i handelsflåten,
men utdannet seg siden til sosialarbeider. Han bor i Drammen. Han
har skrevet kapitlet:

Gerd von der Lippe

Fotball: Et middel for å normalisere livet i Gaza

Nestleder i styret i STGN, medlem fra 2011 og vært på Gaza to
ganger.

Idrett er krig uten våpen. Den spiller en avgjørende rolle for å
dyrke vår nasjonale identitet i en global verden. Fordi staten Israel nekter innbyggerne i Gaza å hevde sin nasjonale identitet i
det offentlige rom, er idrett ekstra viktig for palestinerne. Fotball
er den viktigste fritidsaktiviteten i Gaza, unge gutter drømmer
om å spille på et palestinsk landslag. Men Israel fratar barna
muligheten til å beundre sine helter. Unge gutter skal ikke få
dyrke idretten og sin nasjonale identitet.

Gerd er professor emerita i idrettssosiologi ved Universitetet i Sørøst- Norge, skrevet diverse fagbøker, og første leder på idrettsstudiet
i 1981. Var STGNs aktivist på Al Awda i 2018 og på Marianne i
2015. Sitter i styret i Palestinakomiteen i Telemark og i landsstyret
i Palestinakomiteen i Norge. Gerd har skrevet kapitlet:

Du kan kjøpe signert bok direkte av forfatter, eller støtteShip to Gaza Norway ved å
kjøpe boka via dem.

Signert bok:

Støtt STGN:

Vipps kr. 280,- til 93026953, eller send til bankto.
2095.06.24338. Husk navn/adresse.

Vipps kr. 280,- til 509880, eller send til bankto.
1503.18.33598. Husk navn/adresse.

