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En hälsning från Emma Ringqvist ombord på
Zaytouna-Oliven
Blog: Marianne av Göteborg Skapad 5/10 2016 kl 09:01
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Igår fick vi detta brev från Emma Ringqvist, besättningskvinna ombord på Women's Boat to Gaza
ag skickar nedan min sammanfattning av resan hittills och anvand den hur ni vill for sig sjalv eller
tillsammans med Jeanettes bidrag. Womens boat to Gaza befinner sig nu 260 sjomil fran Gazas kust, dag 7
av resans sista etapp. Vi ar 13 kvinnor ombord en 15 meter lang segelbat, Zaytouna Oliva namngiven efter
Palestinas symbol. Batens besattning bestar av Kapten Madeleine Habib fran Tasmanien, Synne Sofie
Reksten fran Norge, jag sjalv Emma Ringqvist fran Goteborg, var starka batledare Ann Wright fran USA
samt den underbara Dr Fauziah Hasan fran Malaysia. Resten av kvinnorna ar delegater fran olika delar av
varlden. Resan borjade den 16 September fran Barcelona mot forsta hamnen Agagio pa Korsika. Pa denna
etappen hade vi Malin Bjork och Paulina de los Reyes med oss ombord. Efter en lugn och vacker natt fick vi
kuling och hog sjo. Alla delegater blev mycket sjosjuka och blev sangliggande med spypasar i hand under
tva dagar. Trots detta holl alla moralen uppe till basta formaga och tog hand om varandra. Vi fick ett varmt
valkomnande pa Korsika dar nya delegater kom ombord varefter vi styrde var kosa mot Messina, Sicily.
Denna etappen njot vi av lugnare vader, fina stunder tillsammans och flera besok av delfiner som lekte runt
baten. Fran Messina kastade vi loss mot resans sista etapp med dom nuvarande delegaterna den 27
September och vi ar 13 olika nationaliteter ombord. Baten har 8 sangplatser sa vi sover i skift, delar pa den

plats som finns och varmen och gemenskapen ombord ar stark. Vi kommer fran mycket olika bakgrunder
och kulturer men delar samma djupa passion om manskliga rattigheter, frihet och fred. Det ar en helt unik
upplevelse att fa gora denna seglats med dessa starka och inspirerande personer och vi lar oss otroligt
mycket av varann om politiska och sociala situationer varlden over. Baten vi seglar ar en stadig men gammal
och sliten Benetau Oceanis 500 och vi har haft en del tekniska problem under resan, mest allvarliga var ett
ovre sidovant som gick av i en plotslig stormby forsta natten. Vi lyckades reva seglen och segla vidare
forsiktigt mot Kreta. Eftersom vi var oroliga att Grekland skulle stoppa baten, vilket har hant forut, vagade
vi inte segla in i nagon hamn. Istallet kom en bat ut och motte oss till havs soder om Kreta fran Ship to Gaza
Greece. Dom hade med sig diesel, mat, varma budskap och en proffessionell riggare som klattrade upp i
masten och reparerade vantet men han radde oss dock att segla mycket forsiktigt. Sedan dess har vi haft fint
vader, latta vindar och resan har fortsatt med gott mod ombord. Vi hjalps at att laga god mat, deltar i
reportage fran vara tva journalister ombord fran Al Jazeera, sjunger och passar pa att njuta av att vara till
havs, nagot som ar en ny upplevelse for manga ombord. Vi hoppas innerligt att kunna selga hela vagen till
Gaza till vara systrar och broder och darifran vi sett rorande bilder pa barn som star och vantar pa oss pa
stranderna. Fran tidigare erfarenheter tror vi dock att med storsta sannolikhet kommer Israel annu en gang
stoppa oss, vilket vi beraknar kommer att ske morgonen till Onsdag. Vi har gjort mycket forberedelser infor
denna intervention och vi kommer att sammarbeta med dom Israeler som ombordstiger baten. Vart framsta
budsap ar icke vald *non violence* och vi kanner oss trygga med varandra att operationen kommer att fortga
till var basta formaga utan att nagon blir skadad. Vi uppmanar all darhemma att ge oss stod for saker
hemkomst och att sprida varat budskap om frihet och om att lyfta blockaden av Gaza. Emma Ringqvist
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