COMUNICAT
Barcelona, 27 de setembre de 2018
Ahed Tamimi i la seva família cancel.len les visites a
Barcelona, Zaragoza i Sevilla pel desgast físic i psicològic
que ha sofert l’activista palestina aquests últims dies.
Des de la IAC – Intersindical Alternativa de Catalunya, la
Coalició Prou Complicitat amb Israel, la Comunitat
Palestina de Catalunya i Unadikum us comuniquem que
ens veiem obligades a suspendre totes les reunions,
entrevistes i actes públics que l’Ahed Tamimi i la seva
família tenien previst dur a terme el dia 27 de setembre a
la ciutat de Barcelona.
L'organització del viatge a través d'una nota oficial ha fet
públic que agraeixen “tot l'esforç realitzat i els recursos
que s’han posat al nostre abast”. A la mateixa nota es
demana “disculpes per la incapacitat de complir amb el programa de visites previst a les diferents
ciutats i la impotència de complir els desitjos de moltes organitzacions solidàries amb la lluita del
nostre poble que volien reunir-se amb la palestina símbol de resistència pacífica Ahed al Tamimi”. El
desgast físic i psicològic que ha sofert aquests últims dies i el gran esgotament no han permés a Ahed
Tamimi continuar complint amb la totalitat del programa.
La família tenia previst ser rebuda per l'alcaldessa de Barcelona, entrevistes a mitjans de comunicació
i actes públics a Barcelona. Donades les circumstàncies ”prometen preparar un altre viatge més llarg
de temps” i “donen les gràcies per la seva comprensió i col•laboració”.
Des de la IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya i la resta d’entitats organitzadores enviem a la
família Tamimi el nostre desig que l’Ahed es recuperi aviat, ens fem ressò dels seus agraïments i els
fem extensius a l’Ajuntament de Barcelona, l’Espai Jove la Fontana i al públic en general que d’una
manera o altra s’han interessat per mostrar el seu suport a la família Tamimi i a la lluita del poble
palestí.
Seguirem treballant pels drets i les llibertats del poble palestí, contra l’apartheid i l’ocupació, des de
la solidaritat internacional i el compromís polític per a pressionar els estats per a que aprovin sancions
contra l’estat d’Israel en tant que aquest no respecti el dret internacional i posi fi a l’ocupació.
Visca Palestina Lliure!
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