
Contacto RSS                                                                                     Selección de idioma: eu es fr en 

                                         
Inicio Edición impresa Temas Tienda 
Euskal Herria Economía Cultura Deportes Mundo Ultima hora Farmacias  

2011 julio 04                                                 

 GARA > Ultima hora > Mundua
PALESTINAREN OKUPAZIOA

Gaza helburu zuen Askatasunaren Flotilla, Grezian blokeatuta
"Gernika" ontziak bertan behera utzi du Gazara iristeko saiakera, Edorta Jimenez idazleak 
jakinarazi duenez.

• Flotillaren egoera desblokeatzeko eskatu diote Madrili   

04/07/2011 12:22:00

 
"Gernika" ontzia Kolimparyn blokeatuta dago 

(RUMBO A GAZA) 

KOLIMPARY-. Gobernu greziarrak, inongo legezko justikaziorik gabe dauzka atxikita espainiar 
Estatu osotik joandako solidarioak Madrilgo Gobernua isilik dagoen bitartean.

Komunikatu batean diote, greziar Gobernua prentsan agertutako informaziotan soilik oinarritu dela 
debekua ezartzeko, eta ez inongo dokumentu ofizialetan. "Gernika" ontzia erabat legezkoa dela 
argudiatu dute partaideek. Nolanahi ere, salaketa ekintzen ondoren blokeoak bere horretan jarraitzen 
duela ikusita, Gazara iristeko saiakera bertan behera utzi du "Gernika" ontziak, Edorta Jimenezek 
hala adierazita.

Atzo bertan Chania hirian egindako manisfestazioaren bidez, bigarren bakearen aldeko flotillako 
kideek, "salbuespen estatu egoera" salatu zuten, bide administratiboen bidez eta inolako agindu 
ofizialik gabe pertsonen mugimendu askatasunerako eskubidea urratzen ari direla-eta.

Horrekin batera Rumbo a Gaza taldeak Kolimpary, Chania eta inguruko herrien partetik jaso duen 
babesa eskertu nahi izan du.

Azkenik, espainiar Gobernuaren posizionamendu "koldar eta inmorala" gaitzetsi dute,  Atzerri 
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Ministerioa, Trinidad Jimenez buru duela, arduradun eginez. Hiritartasun espainiarra duten 
biztanleen mugimendu askatasuna mugatzeaz gain, greziar Poliziak uneoro zaintzen dituela salatu 
dute proiektuko kideek.
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ERC, IU, ICV eta BNGk flotillaren egoera desblokeatzeko 
eskatu diote Gobernu espainiarrari
Greziar agintariekin burutzen ari diren gestioen berri emateko eskatu diote Atzerri Ministro 
espainiarrari.

04/07/2011 17:30:00

MADRIL-. Joan Tarda (ERC), Gaspar Llamazares (IU), Nuria Buanaventura (ICV) eta Olaia 
Fernández Dávila (BNG) diputatuek Trinidad Jiménez Atzerri Ministroari eskatu diote 
Askatasunaren Flotilla aske uzteko, beren ustez Schengen-eko akordioa urratzen duelako. Akordio 
honek zirkulazio libreko eremu baten sorrera dakar, Grezia ere barne hartzen duelarik.

Horrez gain, bere departamentua Greziako agintariekin burutzen ari den kudeaketen berri eman 
dezala eskatu diote Atzerri Ministroari. Israelgo agintariekin zer ekintza aurrera eramateko asmoa 
duten argitzeko ere galdegin diote, Rumbo a Gaza proiektuko partehartzaileen segurtasuna bermatu 
asmoz.

Momentu hauetan Kretako irlan aurkitzen diren 40 aktibista inguruk jakinarazi dute beraien 
ontziaren blokeo "injustifikatua" amaitu bitarte bertan jarraitzeko asmoa dutela.
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