Published at: https://shiptogaza.se/sv/nyhet/till-sveriges-utrikesminister-margotwallstrom
Date: 2018-08-05 - PDF generated at: 2018-12-13 19:20
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2018

Till Sveriges Utrikesminister Margot Wallström
Nyhet Skapad 5/8 2018 kl 12:54

[1]

Ship to Gazas segeljakt "Freedom for Gaza" med kursen satt mot Gaza blev bordad av israeliska militärer på
kvällen fredagen den 3 augusti på internationellt vatten, vilket är ett grovt brott mot internationell rätt. Senast
inrapporterade position före bordningen var ungefär 40 nautiska mil från Gazas kust klockan 20:06 (svensk
tid). Det svenskflaggade fartyget och dess last av sjukvårdsmaterial är beslagtaget av Israel och de 12
personerna som befann sig ombord fängslade och förda till Israel, ett land de inte avsett att besöka.
Ship to Gaza kräver att de tillfångatagna tillsammans med fartyg och last återförs till den plats där de
bordades och ostört tillåts fortsätta sin resa på internationellt och palestinskt vatten i överensstämmelse med
internationell rätt. På så sätt kan vi fullfölja resans syfte, nämligen att överlämna ?Freedom? som gåva till
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)* (organisationen namn), samt 18 lådor med
sjukvårdsmaterial, gasbindor och suturer, till organisationen My Care i Gaza. Bristen på sjukvårdsmaterial är
skriande.
I förlängningen är detta också ett krav på att den elvaåriga illegala och destruktiva blockaden av Gazaremsan
nu äntligen hävs. Sveriges regering har tidigare vid upprepade tillfällen ställt sig bakom krav på att
blockaden hävs. Vi förväntar oss nu att samma regering, i egenskap av det angripna fartygets flaggnation,

också ställer sig bakom våra specifika krav gällande besättning, last och fartyg.
Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå de krav som stora delar av världssamfundet
ställer på att den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan skall hävas efter elva långa år av
isolering och aggression.
Jeannette Escanilla,
för styrgruppen Ship to Gaza Sverige,
Sverige, 5 augusti 2018
[2] [3]
Links
[1] https://shiptogaza.se/sites/default/files/newsImages/margot-wallstrom_saudi-arabiarecall_sverigenytt_0_1.jpg
[2] https://shiptogaza.se/print/2397
[3] https://shiptogaza.se/printpdf/2397

