‘Estamos a navegar de novo – Junta-te a nós!’
Esta primavera, o Movimento “Free Gaza” vai enviar pelo menos seis barcos para Gaza para
romper o bloqueio ilegal que Israel mantém sobre 1 milhão e meio de Palestinianos. Este
bloqueio constitui um acto de castigo colectivo, um crime proibido pelas leis humanitárias
internacionais. A crise humanitária em Gaza tem sido agravada desde que o Egipto começou
a construção de um muro de Ferro de 30 metros de profundidade e 20 metros de altura na
fronteira sul de Rafah, fechando assim a última rota que os Palestinianos tinham para obter
meios básicos.
A urgência em romper o bloqueio cresce dia a dia, já que os Palestinianos a viver nesta
prisão vêm os seus direitos mais básicos a serem-lhes negados.
A nossa missão incluirá dois navios cedidos por uma ENG (Entidade não governamental)
Turca e uma embarcação de carga comprada com doações do povo da Malásia. Esta
embarcação será carregada com cimento, sistemas de filtragem de água e papel – tudo
materiais essenciais para a reconstrução e que Israel não permite a entrada em Gaza.
As missões do Movimento “Free Gaza” foram as primeiras a desafiar o encerramento de
Gaza quando enviámos duas pequenas embarcações para Gaza em Agosto de 2008. Não
pedimos permissão de Israel nem do Egipto para viajar para Gaza porque navegámos
directamente de águas internacionais. Desde então, temos sido o catalisador para um
crescente movimento internacional de defensores dos direitos civis, incluindo o Movimento
“Gaza Freedom” e“Viva Palestina”.
Obviamente que vamos fazer frente ao bloqueio naval ilegal de Israel. Mas já o conseguimos
romper antes e iremos fazê-lo novamente. Esta carta tem como objectivo assegurar que a
mensagem é passada e apelar para o financiamento desta missão.
Desde 2008 que já enviámos mais 4 missões com sucesso, e tencionamos este ano voltar
com uma pequena frota a que se podem juntar embarcações voluntárias, por isso ainda têm
tempo para reunirem mais embarcações e se juntarem a nós. Estamos a fazer um apelo a
todas as ENG, organizações de defesa dos direitos humanos e comunidades de todo o
mundo para que se juntem a nós. Se já dispuserem de financiamento para embarcações, nós
podemos oferecer o apoio logístico e técnico necessário para se conseguirem juntar á nossa
frota. Se nos quiserem ajudar de outras formas, podem fazê-lo das seguintes formas:
1. Angariação de fundos para esta missão. Considere a possibilidade de organizar uma pequena
ou grande angariação de fundos na sua comunidade. Temos pessoas disponíveis para falar no
seu evento. http://www.freegaza.org/en/join-in/speaker-bureau. Companheiros que
acabam de regressar da marcha para a liberdade de Gaza, ou a caravana “Viva
Palestina” podem ser bastante úteis explicando as suas experiências pessoais nas
acções para reunir fundos.
2. Envolva a sua comunidade e faça com que esta frota seja o resultado de um esforço
global. As nossas embarcações irão levar materiais de construção e materiais
escolar, ambos banidos pelas autoridades Israelitas. Contribua com doações de
papel, tintas ou livros para a nossa campanha “Direito à
Leitura”:http://www.freegaza.org/right-to-read. Se puder doar materiais de
construção, por favor entre em contacto connosco. Dê a conhecer esta iniciativa nas
escolas dos seus filhos e envolva-as nesta acção, pedindo para que escrevam
cartas às crianças da Palestina, que levaremos nas nossas embarcações para
entregar.
3. Faça publicidade à nossa missão. Quando anunciarmos a data, ajude-nos a
espalhar a mensagem nos meios de comunicação social e nas suas autarquias

locais para tentar assegurar que os passageiros e embarcações naveguem em
segurança salvaguardada por uma maior visibilidade mediática da missão.
4. Peça a membros do seu governo local e central para vir connosco. Já temos
membros do parlamento da América do Sul, África do Sul, Malásia, Turquia e da
Europa que se juntaram a nós. Se tiver contactos com outras pessoas de
visibilidade pública, por favor entre em contracto connosco.
5. Pode também ser voluntário, ajudando a equipa de terra, envolvendo-se na
publicidade da campanha com meios de comunicação ou como grupo de apoio no
seu pais.
Para participar, de qualquer das formas sugeridas acima, por favor contacte-nos através do endereço de
emailfriends@freegaza.org, e entraremos em contacto consigo imediatamente. Temos
apenas dois ou três meses para terminar a organização, recolher fundos adicionais e zarpar.
Una-se a nós para navegarmos juntos para Gaza nesta primaver

