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Båtarna stoppade av fransk polis
Nyhet Skapad 19/6 2018 kl 21:19

[1]

I söndags var det planerat ett möte för våra båtar och aktivister med prominenta personligheter, politiker och
supporters vid Arabiska Institutet i Paris. När Mairead och Falestine lämnade sin dockningsplats i norra
Paris för att ta sig till institutet stoppades de plötsligt av den franska flodpolisen. Båtarna satt fast i ett
kanallås och polisen förhörde deltagarna, krävde att få se olika dokument, inspektera båtarna och hade även
med sig dykare. Kontrollen varade i två och en halv timme vilket innebar att de skulle missa arrangemanget.
När de släpptes insisterade polisen att eskortera våra båtar med fyra höghastighets polisbåtar och flodbåtar
som för att förhala tiden sköt på och höll sig så nära att det blev en säkerhetsrisk. Polisen påpekade även att
Ship to Gazas banderoller inte var tillåtna och att de behövdes tas ner eller straffas med böter.
När de till slut ankom till platsen där de skulle lägga till och träffa mottagningen blev de även där stoppade
med orsaken att de inte var tillåtet. På platsen för mötet där människor väntade befann sig en stor mängd
poliser och polispikéter med sirenerna påslagna. Trots motstånd och hänvisningar fråna våra aktivister att
detta hade arrangerats långt innan i samråd med Paris polismyndighet gällde detta plötsligt inte längre och
ingen kunde hänvisa till ansvarig för beslutet.
Båtarna tvingades ut i floden och polisbåtarna drev dem tillslut ut ur Seine och bort från våra Parisiska

vänner och arrangemanget vilket även har försenat resan avsevärt, något vi anser är direkt medvetet sabotage.
Claude Leostic, en av våra aktivister på plats i Paris berättar: "Det var verkligen politiska trakasserier,
berövande av politisk frihet och yttrandefrihet för oss fransmän, och det är något som är helt oacceptabelt."
Läs hela artikeln här [2]
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