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Åtta aktivister från Internatio-
nal Solidarity Movement har
under Israels krig arbetat med
att hjälpa invånarna i Gaza.
Arbetaren har pratat med 35-
åriga Sharon Lock från Austra-
lien som befinner sig på norra
Gazaremsan.

I tisdags förbereddes ett
skepp med politiker, journalis-
ter och aktivister ombord för
att sjövägen ta sig till Gaza.

Aktivisterna från International
Solidarity Movement, ISM, befin-
ner sig just nu i olika delar av Gaza.
En av dem är Sharon Lock från
Australien som varit där i en
månad och som framför allt varit
sysselsatt med att åka med i ambu-
lanserna. 

Förhoppningen är att den isra-
eliska armén blir försiktigare om

de vet att det sitter västerländska
medborgare inuti. Hittills har
flera ambulansförare dödats och
skadats  under de israeliska attack-
erna. 

– Det skapar en del besvär för
Israel om vi blir skadade, men
ärligt talat börjar jag tvivla på om
de verkligen bryr sig om det.

EN ANNAN UPPGIFT för ISM-aktivist-
erna är att dokumentera vad som
händer. De intervjuar folk de
möter, filmar det som händer och
bloggar om vad de upplever. Efter-
som det finns så få journalister i
Gaza fungerar de dessutom som
ett extra öga på plats och Sharon
Lock har flera gånger kommente-
rat händelserna för bland andra
brittiska BBC.

Dessutom försöker de bistå
räddningsarbetet på alla sätt de

kan: ge första hjälpen och klippa
upp bandage.

Under de snart tre veckor som
kriget har pågått har Sharon Lock
dagligen blivit vittne till de fasans-
fulla konsekvenserna av Israels
attacker.

– Vi kom till ett hus i Jabaliya i
norra Gaza. En person var död,
fyra personer hade skadats. En
man hade fått sitt ben helt sönder-
manglat. Där fanns också ett tre-
årigt barn som var skadat. Efter-
som vi var den enda ambulansen
var vi tvungna att trycka in alla
skadade, inklusive den döde man-
nen, ovanpå varandra.

TROTS KRIGSSITUATIONEN, trots att
hennes ambulans blivit beskjuten
säger hon sig inte vara rädd.

– När du är mitt uppe i det så
gör du bara vad du måste göra.

Det är svårt att tänka på sin egen
säkerhet när det finns barn som
behöver hjälp. Jag är glad att få
vara här och hjälpa till. Vi känner
att vi gör väldigt mycket nytta.

Sharon Lock och de andra
internationella aktivisterna hade
chansen att lämna Gaza dagen
innan Israel påbörjade sin markof-
fensiv, men alla valde att stanna
kvar.

NU HOPPAS DE på förstärkning. Ett
skepp lastat med läkare, EU-parla-
mentariker, journalister och inter-
nationella aktivister ska återigen
försöka ta sig fram till Gaza.
Arrangör är organisationen Befria
Gaza som tidigare under hösten
flera gånger lyckats bryta blocka-
den mot Gaza via sjövägen.

Israel har meddelat att de ”med
alla medel” kommer att hindra far-

tyget från att nå Gaza. Vid det
senaste försöket att ta sig till Gaza
prejades ett annat av organisatio-
nens fartyg av den israeliska flottan
och tvingades söka hamn i Beirut.

Fouad Ahidar, en belgisk parla-
mentsledamot, är en av passage-
rarna på fartyget:

– Jag har fem barn hemma som
är väldigt oroliga för mig, men jag
säger till dem: ”man kan sitta i sof-
fan och titta på dessa förbrytelser
på tv:n, eller så kan man agera för
att stoppa dem”, säger han i ett
pressmeddelande.

Spirit of Humanity lämnade i
måndags Cypern med kursen
inställd på Gazas hamn, men
vände på grund av ett motorfel.
Ett nytt försök ska göras när repa-
rationerna är klara. 
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Internationella aktivister 
mitt i krigets Gaza

En grekiskflaggad båt lastad med aktivister, läkare och politiker kommer att försöka ta sig till Gaza. Israel har meddelat att de med ”alla medel” tänker stoppa den. 
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