
Ett brott är bEgångEt. Tidigt imorse gick den israeliska mil-
itären till attack mot Ship to Gaza. Mellan 10-20 personer har dödats 
och minst 50 personer har skadats då israeliska kommandosoldater 
på internationellt vatten bordade de fem skepp som ingår i Frihets-
flottan på väg till Gaza. Man gick till attack med tårgas och skarp am-
munition i vad som av alla anses vara ett grovt brott ur såväl juridiskt, 
humanitärt och moraliskt perspektiv. All kommunikation med båtar-
na och de 600 passagerarna är bruten. Vi känner ännu inte till ödet 
för den svenska båten och dess 12 svenska passagerare, däribland 
författaren Henning Mankell.

Den helt igenom fredliga, legala och humanitära hjälpsändingen Ship 
to Gaza var på väg över Medelhavet med 10 000 ton bistånd för att 
bryta den fyra år långa inhumana blockaden mot Gaza – ”världens 
största utomhusfängelse” där 1.5 miljoner människor hålls inspär-
rade. Den israeliska regeringen har genom sitt agerande visat ett 
totalt förakt för allt vad folkrätt och respekt för mänskliga rättigheter 
är. 

Världen måste resa sig emot dessa brott. Sveriges regering och 
utrikesminister Carl Bildt måste agera!
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Manifestation den 31 maj 2010 

Vi visar vår solidaritet med den instängda 
befolkningen i Gaza och kräver att block-
aden hävs! 

Vi fördömer Israels våld mot den fredliga, la-
gliga, humanitära aktionen The Freedom Flo-
tilla på internationellt vatten.

Vi sörjer de som dödats idag på The Free-
dom Flotilla, och de tusentals palestinier som 
dödats i Gaza.

Vi kräver att våra politiska representanter 
ser till att blockaden av Gaza hävs!

 Men kom ihåg en sak i sorgen och frustra-
tionen: Israels enda kort i det medie- och pro-
pagandaflöde som nu följer är att framställa 
oss som extremt våldsamma och hatiska. 
Hjälp dem inte med det. Det är de som är ex-
tremister. Vi är arga och förtvivlade, men inte 
hatiska.
 
Det är helt avgörande att denna manifesta-
tion blir helt igenom fredlig! 
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