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Frihetsflottan växer vid koalitionsmöte i Aten
Pressmeddelande Skapad 9/12 2010 kl 17:19
Koalitionen bakom Ship to Gaza/Frihetsflottan avslutade på måndagen sitt möte i Aten. Under de senaste tre
månaderna har organisationer från en rad länder anslutit sig till koalitionen: Italien, Schweiz, Frankrike,
Spanien, Kanada, Norge, Belgien, Österrike, Australien och USA. Organisationer och nätverk i alla dessa
länder är i färd med att utrusta och lasta varsin båt för resa till Gaza. Just i detta ögonblick är en judisk båt på
väg till Gaza som ett bevis på att den israeliska regeringen inte handlar i alla judars namn, och att blockaden
mot Gaza inte har med säkerheten för judar att göra.
Ship to Gaza/Frihetsflottan är en rörelse som Israel, med alla sina vapen, inte kan hindra. Vi har tvingats att
ta detta initiativ eftersom våra regeringar inte har förmått att hålla Israel ansvarigt för systematiska
kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att våra regeringar stöder vårt fredliga
försök att upprätthålla internationell lag, och att de ingriper ifall deras obeväpnade medborgare blir angripna,
misshandlade, arresterade och dödade. Minns vad som skedde när Frihetsflottan överfölls på morgonen 31
maj 2010, och vi förlorade nio av våra kolleger.
FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC) konstaterar i sin rapport som nyligen publicerades (22/9) att
de israeliska trupperna vid sitt överfall använde ”otroligt våld” (incredible violence) och begick ”grova
förbrytelser” (grave breaches) mot internationell lag.
Ship to Gaza/Frihetsflottan är en fredlig och laglig aktion från människa till människa som har ett trefaldigt
mål: att 1) bidra till att lindra den humanitära krisen, 2) peka på den politiska orsaken till denna kris, och 3) i
handling uttrycka vår solidaritet med Gazas belägrade befolkning.
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