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Giorgos Papandreou ? Du borde skämmas!
Författare:
Lama Abu-Iseifan
1 juli 2011 exporterades den israeliska blockaden till hamnarna i Grekland!
1 juli 2011 visade Grekland hur den aktivt bidrar till blockaden av Gaza!
1 juli 2011 sålde grekiska myndigheter sin själ för en billig peng!
Giorgos Papandreou ? Du borde skämmas! Några euro och så blev det inga problem för dig att göra israels
smutsiga jobb!
När min bror fick frågan om han ville åka med och bryta den vidriga blockaden som folket av Gaza utsätts
för, tvekade han inte en sekund att säga JA!
Han erbjöds inga euros av någon! Det han fick var chansen att något gott för mänskligheten. Chansen att
visa sin solidaritet till gazaborna och aktivt handla för deras befrielse från förtryckarens hand!
Han tvekade inte för att han vet att rättvisa och frihet inte kommer gratis! Den har ett pris i att aktivt agera.
Den kräver att man tar ställning!
Skäms på dig Giorgos Papandreou för den ställning du tagit!
I en tid där så många tagit ställning och fördömt blockaden av Gaza, så väljer du att aktivt stödja och
upprätthålla den folkrättsvidriga blockaden!
Aten brinner och ditt folk är i nöd, men du väljer att agera som Israels lakej och ställer dig med förtryckaren!
Men vänner, vad som än händer står Ship to Gaza som vinnare! Israel agerar i desperation för det tryck vi
lyckats få till! Ship to Gaza jobbar med gräsrot, folkrörelse ? Där finns kraften!
Israel hotar allt! T.o.m journalister. Men Ship to Gaza står som segrare!
Låt oss uttrycka våra åsikter!
Låt oss agera för en bättre värld!
Låt skeppen segla mor Gaza!
Länge leve Palestina!
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