Kami Berlayar Kembali: Bergabunglah Bersama Kami!

Pada musim semi ini, Gerakan Free Gaza mengirimkan sedikitnya enam kapal ke
Gaza untuk menembus blokade ilegal Israel atas 1.5 juta warga Palestina.
Blokade ini merupakan sebuah hukuman kolektif, yakni sebuah kejahatan yang
dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional.
Penduduk Gaza-telah dibuat sedemikian rupa dan berada dalam krisis abadi terkait dengan
pembangunan tembok besi oleh pemerintah Mesir sepanjang 30 meter diatas perbatasan Rafah
selatan, menutup rute terakhir warga Palestina dalam memperoleh pasokan kebutuhan primer.
Upaya menembus blokade ini semakin mendesak dari hari ke hari, sebagaimana kondisi warga
Palestina yang tengah berada dalam penjara yang diingkari kebutuhannya atas kebutuhan dasar
mereka.
Misi kami akan meliputi dua buah kapal yang dijalankan oleh sebuah lembaga non-pemerintah Turki
serta sebuah kapal kargoyang diperoleh atas sumbangan yang berasal dari warga Malaysia. Kapal ini
akan memuat semen, penyaring air dan kertas- seluruh bahan-bahan rekonstruksi yang diperlukan
dan dilarang masuk ke Jalur Gaza atas perintah Israel.
Misi Free Gaza utama telah menantang penutupan 'kedap udara' Israel terhadap Jalur Gaza
sebagaimana saat kami berlayar dengan dua kapal kecil ke Jalur Gaza pada bulan Agustus 2008. Kami
tidak meminta izin dari pemerintah Israel ataupun Mesir untuk berpergian ke Jalur Gaza dan berlayar
langsung dari wilayah perairan Internasional menuju wilayah perairan Gaza. Sejak saat itu, kami
menjadi katalisator bagi sebuah pertumbuhan gerakan internasional bagi dukungan terhadap warga
sipil, termasuk Gaza Freedom March dan Viva Palelestina.
Tentu saja, kami akan menghadapi blokade ilegal angkatan laut Israel. Namun kami telah berhasil
menembus blokade tersebut sebelumnya dan akan melakukannya kembali. Kami menulis ini untuk
meminta Anda memastikan misi ini telah dibiayai dan dipublikasikan secara luas.
Kami telah berlayar dalam empat misi sukses ke Jalur Gaza sejak bulan Agustus 2008 dan akan
kembali lagi tahun ini dengan armada kecil, sehingga Anda masih memiliki kesempatan untuk
mendapatkan kapal dan berlayar bersama kami. Kami menyerukan kepada seluruh lembaga nonpemerintah, organisasi kemanusiaan dan komunitas di seluruh dunia untuk bergabung bersama kami.
Jika Anda telah memiliki biaya untuk kapal, kami dapat menyediakan logistik dan saran teknis
mengenai cara untuk mempersiapkan diri bergabung dengan armada kecil tersebut. Jika Anda ingin
membantu dengan cara lain, kami memiliki lima daftar pilihan berikut:
1. Mencari dana untuk perjalanan ini. Termasuk mengorganisir sebuah pencarian dana besar maupun
kecil dalam komunitas Anda. Kami menyediakan sejumlah tokoh yang dapat berbicara dalam acaraacara Anda. http://www.freegaza.org/speakers. Teman-teman yang telah kembali dari Gaza Freedom
March (Gerak Jalan Pembebasan Gaza) ataupun konvoi Viva Palestina dapat secara khusus membantu
dalam memberikan laporan kepada para pemberi dana.
2. Ajak komunitas terkait Anda bergabung dan ambil bagian dalam armada kecil ini dalam sebuah
upaya global. Kapal kami akan membawa pasokan bangunan dan kebutuhan sekolah, yang keduanya
dilarang oleh otoritas Israel. Kontribusi dapat dilakukan dengan menyumbang kertas, tinta atau buku
untuk kampanye "Right to Read" (Hak untuk Membaca) kami http://www.freegaza.org/right-to-read.
Jika Anda dapat menyumbangkan pasokan bahan bangunan, harap hubungi kami. Ajak anak Anda dan
sekolah mereka untuk menulis surat bagi anak-anak di Jalur Gaza dan kami akan membawanya dalam
kapal kami dan menyampaikannya.
3. Publikasi perjalanan. Saat kami telah mengumumkan tanggal keberangkatan, bantu kami dengan
mengirimkan pesan kepada media dan organisasi resmi Anda untuk memastikan penumpang dan
kapal berlayar dengan aman.

4. Minta Anggota Parlemen/Kongres Anda untuk bergabung bersama kami. Kami telah memiliki para
Anggota Parlemen dari Amerika Utara, Afrika Selatan, Malaysia, Turki dan Eropa yang akan berangkat
bersama kami. Jika Anda memiliki kontak dengan tokoh yang memiliki tingkat ketenaran tinggi di
masyarakat, harap beritahu kami.
5. Sukarelawan sebagai kru darat, media, ataupun kru pembantu di negara Anda.
Untuk membantu pengumpulan dana, memberi saran penumpang serta menawarkan bantuan, silakan
menghubungi kami di friends@freegaza.org, dan kami akan menindaklanjuti dengan segara. Kami
hanya memiliki dua atau tiga bulan dalam menyelesaikan upaya penyelenggaraan, mencari tambahan
dan mempersiapkan pelayaran.
Bergabunglah bersama kami ke Gaza pada musim semi ini!
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