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Frihetsflottan III: 47 deltagare på fyra båtar
seglar nu
Pressmeddelande Skapad 28/6 2015 kl 22:37

[1]

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN FREEDOM FLOTILLA COALITION. Frihetsflottan III
som utgörs av fyra båtar, den ombyggda fisketrålaren ?Marianne av Göteborg? och de tre följebåtarna
?Rachel?, ?Vittorio? och ?Juliano II?, med totalt 47 personer ombord från 17 olika länder, har seglat
tillsammans sedan lördag morgon (Gazas tidszon) för att utmana blockaden mot 1,8 miljoner palestinier på
Gazaremsan. Det främsta målet är att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gaza för att öppna
stadens hamn, Palestinas hamn mot världen.
Tre segelfartyg åtföljer Marianne, hennes frihetsaktivister och last [2] på vägen till Gaza. De är alla döpta (
Rachel, Vittorio och Juliano III) till minne av fredsaktivisterna Rachel Corrie, Vittorio Arrigoni och Juliano
Mer-Khamis. Båten Juliano II var på väg att lämna hamnen men kunde inte avsegla på grund av tekniska
detaljer. Det är fortfarande oklart om denna båt blev utsatt för sabotage, liknande händelsen under 2011, och
detta suspekta fall är fortfarande under utredning.
Medan Frihetsflottan bär med sig välbehövligt bistånd är vårt största bidrag som alltid mänsklig solidaritet

och direkt ickevåldsaktion för att upprätta respekten för mänskliga rättigheter.
Marianne blev under lördagen bevakad av vad besättningen beskriver som militärfartyg och spaningsflygplan
[3], dock utan att ändra riktning eller planer. I skrivande stund befinner sig Marianne ca 170 sjömil från
hamnen i Gaza och beräknas nå sin destination inom det närmaste dygnet.
Sedan början av kampanjen har Frihetsflottan ständigt räknat på möjligheterna för de mindre segelfartygen
så som Rachel, Vittorio och Juliano II att nå destinationen under aktionen eller att återvända.
För att öka det internationella deltagandet i denna Frihetsflotta har vi beslutat att inkludera båtar med en
annorlunda strategi och slutdestination. Deltagarna på dessa segelbåtar kommer att kunna bevittna
Frihetsflottan och bidra till att rikta omvärldens uppmärksamhet, inte bara på staten Israels piratverksamhet
mot civil samhällsaktivism utan även på det över nio år långa lidandet och den avstannade utvecklingen i det
belägrade Gaza.
Se shiptogaza.se [4]för uppdateringar om båtens position och resväg och se ff3.freedomflotilla.org [5] för
att se passagerarlistor
De senaste dagarna har det politiska stödet för vår utmaning av blockaden vuxit i Israel [6] och omvärlden [7]
. Frihetsflottan har i flera år ständigt satt press på denna illegala och inhumana blockad. Vi har förnyat våra
strategier samtidigt som vi hållit fast vid taktiken att segla för att upprätta internationell lag i östra
Medelhavet. Fler internationella företrädare står bakom oss, beredda att delta i Frihetsflottan III. På land och
till sjöss och med ett och samma må kommer vi att fortsätta tills Israels illegala blockad är bruten, till dess
att Egypten avbryter dess egenmäktiga blockering av gränskontrollen i Rafah, och till dess att Gazas hamn är
helt öppen för både människor och varor.
[8] [9]
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