
Brev från Jeannette Escanilla, ombord på Zaytouna-Oliven 
 
Jeannette Escanilla från Uppsala är en av de tretton kvinnor som just nu seglar med 
Zaytouna-Oliven mot Gaza. Hon deltar i Women´s Boat to Gaza, svenska Ship to Gazas 
och den internationella frihetsflottans senaste aktion för att bryta Israels och Egyptens 
omänskliga blockad mot Gaza. De beräknas nå fram till Gaza under onsdagen. Idag 
mottog Ship to Gaza i Sverige följande brev från Jeannette via satellittelefon: 

Idag är det sjunde dagen till havs sedan vi kastade loss i Messina den 27 september. Det har 
varit en fantastisk vecka tillsammans med tolv kvinnor från världens alla hörn. Ombord 
umgås vi i harmoni och värme, muslimer, kristna och icke troende. Vi är mödrar, systrar, 
mor- och farmor, döttrar som förenas i ett gemensamt hopp om att en bättre värld är möjlig. 
En värld där vi alla kan leva i fred, en värld där dina och mina barn kan växa i trygghet och 
kärlek. 

Gaza är en strandremsa mellan havet och öknen, stor som en fjärdedels Öland och befolkad av 
nära 2 miljoner människor. Där framlever det palestinska folket sina liv under mycket svåra 
förhållanden, utan arbete, livsmedelssäkerhet, rörelsefrihet. Barnen berövas sin barndom, de 
äldre en värdig ålderdom, kvinnor och män sina möjligheter att själva skapa sina liv. Och 
detta pga att Israel och Egypten utsätter deras land för en blockad som släcker alla möjligheter 
till ett mänskligt liv värd namnet.  

Världen kan inte fortsätta att blunda för situationen i Gaza och hela Palestina. Världen kan 
inte fortsätta att blunda för de palestinska kvinnornas situation. Deras kamp är värd all vår 
respekt men också vårt stöd i praktisk handling.  

Att segla tusen sjömil över Medelhavet i en femton meter lång segelbåt är mitt och mina 
kvinnliga kamraters sätt att bidra till att bryta tystnaden kring som händer i Gaza. Det handlar 
om att bryta och på sikt häva den omänskliga, olagliga och för alla parter fördärvliga 
blockaden. Vi kvinnor som seglar mot Gaza står upp for att mänskliga rättigheter omfattar 
alla människor, alla kvinnor. Vi praktiserar solidaritet från människa till människa, från 
kvinna till kvinna. Vi accepterar inte terror var den än kommer ifrån. Vår solidaritet syftar till 
att genom handling ge hopp om en framtid med fred mellan folken. 

De palestinska kvinnorna och barnen väntar på oss i Gaza, det har vi fått många bevis på. Följ 
oss på nätet via Ship to Gazas plattformar. Uppmana alla du känner att stödja oss! Följ oss i 
hjärtat. I morgon onsdag beräknas vi komma fram till vår destination - Gaza stad - och vårt 
mål: att bryta blockaden. 
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