DONES RUMB A GAZA
Dones Rumb a Gaza és una iniciativa de la Coalició internacional de la Flotilla de la Llibertat, de la qual
forma part l'organització espanyola i catalana Rumbo a Gaza. Un vaixell tripulat exclusivament per dones de
tot el món sortirà a navegar a mitjans de setembre amb la intenció de trencar el bloqueig a Gaza. Amb
aquesta iniciativa volem destacar les innegables contribucions i l'esperit resistent de les dones palestines,
que han estat fonamentals en la lluita del poble Palestí a Gaza, a Cisjordània, a la Palestina del '48 i en la
diàspora.
Gaza ha estat sota el bloqueig israelià durant l'última dècada, en la qual Israel ha llançat a més
innumerables atacs contra la població assetjada, convertint la seva vida en un malson i una lluita contínua. A
través de les Flotilles de la Llibertat i altres missions navals pretenem cridar l'atenció de la comunitat
internacional sobre aquesta injusta situació que viu el poble de Palestina.
Dones Rumb a Gaza no busca únicament desafiar el bloqueig israelià, sinó també denunciar les complicitats
que mantenen els governs occidentals amb les polítiques d'apartheid israelians. Gràcies al suport de dones,
homes, organitzacions no governamentals, associacions civils i col·lectius de dones de tot el món, pretenem
mostrar la nostra solidaritat i portar un missatge d'esperança a la població palestina.
Qui som
La Coalició de la Flotilla de la Llibertat és un moviment de solidaritat internacional format per campanyes i
iniciatives de tot el món que treballen juntes per acabar amb el setge de Gaza. La coalició es va formar
després de la missió de la Flotilla de la Llibertat de 2010 amb la intenció de coordinar les accions de
nombroses campanyes locals que vam unir els nostres esforços contra el bloqueig de la Franja de Gaza.
Respectem els drets humans de tot el món, sense tenir en compte la seva raça, gènere, religió, ètnia,
nacionalitat, orientació sexual, ciutadania o idioma. Ens solidaritzem amb el poble palestí, però no donem
suport específic a cap partit ni organització política.
Les nostres accions contra el bloqueig sempre estan regides pels principis de no violència i resistència
pacífica. Demanem i pressionem els governs de tot el món perquè actuïn contra aquest bloqueig il·legal i, al
mateix temps, recolzem diverses formes de lluita pacifista adoptades pel poble palestí contra l'opressió i la
injustícia.
Les campanyes de la Coalició de la Flotilla de la Llibertat que participen en la iniciativa Dones Rumb a Gaza
són: Ship to Gaza-Suècia, Ship to Gaza-Noruega, Canadian Boat to Gaza, Freedom Flotilla-Itàlia, Palestine
Solidarity Alliance Sud-àfrica, Rumb a Gaza, IHH, International Commitee to Break the Siege of Gaza i els
socis col·laboradors Women 's Boat to Gaza - delegació nord-americana, Milers of Smiles i Kia Ora GazaAotearoa Nova Zelanda.
Continuarem portant a terme aquestes accions fins que s'aixequi el bloqueig a Gaza, finalitzi l'ocupació i el
poble palestí recuperi els seus drets.
Solidaritat amb el poble palestí
Tot i que el nostre punt d’acció es centra en el bloqueig de Gaza, el nostre missatge i solidaritat és més
ampli, donant suport al dret a la llibertat de moviments per les persones palestines de tot el món. L'ocupació
viola un dia rere l’altre els drets dels i de les palestines a moure’s lliurement pel seu país, així com a sortir i
retornar al seu país, tal com es garanteix en la Declaració Universal de Drets Humans. També donem suport
a altres demandes més extenses relacionades amb els drets dels i de les palestines i basades en la
legislació internacional, que inclouen:
1. La fi de l'ocupació i la colonització israeliana de tots els territoris àrabs i el desmantellament del mur.
2. El reconeixement en plena igualtat dels drets fonamentals dels i de les ciutadanes palestines d'Israel; i
3. El respecte, la protecció i la promoció dels drets de les persones refugiades palestines a tornar a les
seves llars i propietats, tal com s'estipula en la Resolució 194 de les Nacions Unides.
Més informació:
Dones Rumb a Gaza: www.wbg.freedomflotilla.org/es/
Rumbo a Gaza: www.rumboagaza.org

