
Instängda på Gaza "Svårt förstå EU:s svek"
Sedan i fredags är fem svenska socialdemokrater från Socialdemokrater för tro och solidaritet instängda på Gaza.

– Belägringen av Gaza måste hävas. Det är en omänsklig väg, att år efter år stänga in och bestraffa en befolkning utan rimliga möjligheter till
varken kontakter eller handel, säger Peter Weiderud, förbundsordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet. Våra fem kamrater är just
nu instängda på Gaza-remsan. Förhoppningsvis kan de inom kort ta sig därifrån, och återfår friheten. Sverige och EU måste förstärka sina
krav mot såväl Israel som Egypten att gränser och handel ska öppnas, så att Gazaborna också får sin frihet.

Sedan mitten av förra veckan finns fem svenskar från Socialdemokrater för tro och solidaritet. De gör nu följande uttalande, efter att ha blivit
instängda i Gaza på grund av att alla gränser nu är stängda, såväl till Egypten som till Israel:

"Enkelt att förstå Gaza – svårt att förstå EU:s svek

Från fredag den 17 maj och framåt har fem svenska socialdemokrater från Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) varit instängda på
Gaza. Vi kom via Egypten och vet inte när vi kan resa ut. Vi har träffat civila samhället och systerpartiet Fatah.

Vi har även träffat Hamas och det är hoppfullt när många på Gaza kritiserar deras politik. Kvinnor och män som promenerar längs havet
avkrävs vigselbevis av Hamas moralpolis. Hamas må vara valda 2006, men stryper livet på Gaza.

Efter endast fyra instängda dagar utan möjlighet att resa kryper olusten och rastlösheten under skinnet. På Gaza lever 1, 5 miljoner instängda
sedan 2007. Vi delar inte deras villkor, men instängdheten har lärt oss något vi inte visste före besöket. Att behöva leva med att aldrig komma
ut härifrån är en utmärkt grogrund för extremism.

Vägen ut ur denna situation ordnas för vår del troligen av svenska UD. Men för att återge människorna på Gazaremsan sin frihet krävs en ny
politik inom EU, Israel och USA – en politik som tar de mänskliga rättigheterna på allvar. Blockaden måste hävas och tunnlarna stängas. Israel
och USA kanske opponerar sig, men EU:s politiker har att välja mellan att skapa rättvisa för Gaza eller att blunda inför sveket mot Gazabornas
mänskliga rättigheter.

Palestinierna här säger alla samma sak, de vill inte att någon ska ge dem någonting. De vill bara att gränserna skall öppnas så att de själva
kan utforma sina liv och sina samhällen."

Vi som rest är:

Mariam Osman Sherifay, fd rd ledamot (S): 
mariam.sherifay@sundbyberg.se
Tel: 0704-28 33 71

Hibo Salad Ali, statsvetare och
ordf för STS muslimska ungdomsnätverk:
hibo.salad.ali@gmail.com
tel: 0730-61 49 65

Jonas Bergström, statsvetare 
ordf i STS kristna ungdomsnätverk: 
jonaskarlbergstrom@gmail.com 
Tel: 0733-20 30 86

Mattias Dahlkvist, doktorand i rel.vet. i Umeå:
mattias.dahlkvist@umu.se
Tel: 0736-33 45 77

Ulf Carmesund –internationell sekr. STS
ulf@trosolidaritet.se
Tel 0707-138060

För mer information kan ni också kontakta

Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60 

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där
alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.


