
 
  

Saad Ziada er en ledende representant for Union of 
Agricultural Work Committees (UAWC) i Palestina som 
organiserer bønder, landbruksarbeidere og fiskere. Han er en 
respektert samarbeidspartner for mange i den norske 
fagbevegelsen.   

Den 20. juli 2014 ble Ziada-familiens hjem i Bureij-flyktningleir 
i Gaza bombet av israelske militærstyrker under den såkalte 
Operation Protective Edge.   

Det var et målrettet angrep som reduserte den treetasjers 
bygningen til ruiner i løpet av sekunder. Blant de døde lå Saad 
Ziadas mor, tre brødre, svigerinne og hans 12 år gamle nevø. 

UAWC og Palestina-ambassadører fra Fagforbundet – GAZA 2015 

Over 2 000 palestinerne ble drept av det israelske militæret under det 51 dager lange dødelige angrepet på Gaza. De aller fleste 
var sivile, og over 500 var barn under 18 år. Over 11.000 palestinere ble skadet, de fleste kvinner og barn. FNs 
menneskerettighetsråds uavhengige undersøkelse fant bevis på det som ble kalt massive og systematiske krigsforbrytelser og 
mente at strategien var godkjent på høyeste nivå i den israelske regjeringen. 

Nå saksøker Ziada-familien det israelske militæret for 
krigsforbrytelser, i en nederlandsk domstol. De håper på en 
rettsavgjørelse som skaper presedens og forhåpentligvis 
hindrer ytterligere israelske krigsforbrytelser mot 
palestinere.   

Det understrekes at saken ikke blir tatt for personlig 
gevinst. Skulle familien lykkes, vil eventuelle 
kompensasjoner bli viet til et spesielt etablert fond for 
palestinske ofre for krigsforbrytelse generelt og barn 
spesielt.  

Ziada-familien har brukt opp sine personlige midler til å 
forfølge saken på vegne av alle ofrene forfølge saken på 
vegne av alle ofrene for israelske krigsforbrytelser». Saad Ziada i ruinene av familens hus 

Hvis rettferdighet skal oppnås for de palestinske ofrene, trenger Ziada-familien vår økonomiske støtte. 
En gruppe fagforenings- og menneskerettighetsaktivister har startet en innsamlingsaksjon på nettet.  

Hvert bidrag, stort eller lite, hjelper Ziada-familiens kamp for rettferdighet for det palestinske folket.  
Vennligst bidra med hva du kan. Du kan også bruke   - 90277166 (Eddie Whyte) 

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/
 

Støtt Ziada-familien 
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