Sjöviksseminariet
15-17 juni 2012
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Palestina - Israel:
Jämlika medborgare och jämlika stater

eller apartheid

Journalister, observatörer, FN-rapportörer säger
samma sak: Israel går mot att bli en apartheidstat.
Ser inte israelerna själva riskerna med det?
Enda vägen ut ur det är att skapa förutsättningar för
jämlika medborgare och jämlika stater.
Sjöviksseminariet tar bland annat upp:
■ Kan man bygga en stat under ockupation?
■ Hur påverka från Sverige och Europa? Effektivt BDS?
■ Erkännandet av en palestinsk stat - när landar det?
■ Varför ofta självcensur i rapportering från området?
■ Palestinier inne i Israel - historia och nutid.
■ Speciellt fokus på beduinerna i Negev och deras
utsatthet, trots att de är israeliska medborgare.
■ Ockupationen värre och värre, ex se vattenfrågan.
■ Ship to Gaza - en speciell kamp för hårt drabbade.
För tionde året anordnas Sjöviksseminariet, en
mötesplats för dem som vill lära sig mer och dela
åsikter om situationen i Palestina-Israel och som vill
hitta formen för sitt engagemang.
Föreläsningar - Samtal i grupper - Bokbord
Workshop - Utställningar - Film - Musik

Beduiner i Negev. Israeliska medborgare
som får sina hem jämnade med marken.
Istället planterar Judiska Nationalfonden
träd på den konfiskerade marken.

Tid: Fredag 15/6 kl 18.00 - söndag 17/6 kl 14.00
Plats: Sjöviks folkhögskola ligger i Folkärna, Södra
Dalarna, närmaste stad är Avesta. Med bil, se
vägbeskrivning på www.sjovik.eu Tågstation är
Avesta/Krylbo. Det tar 1,5 timme från Stockholm.
Vi försöker hämta vid stationen om man anmäler
ankomsttid.
Pris: 800 kr/person (inkluderar konferens, alla
måltider, logi i dubbelrum två nätter). Enkelrum
100 kr/natt extra, lakan 50:- extra. Utan logi
380 kr/person.
Anmälan: enklast genom inbetalning till Sjöviks
folkhögskolas bankgiro 233-5875. Anmälan kan
också göras till expeditionen 0226-67800 och via
mail till seminarium.sjovik@folkbildning.net
www.sjovik.eu

Arrangörer:
Sjöviks folkhögskola, Palestinagrupperna i Sverige,
Kristna Fredsrörelsen, Judar för Israelisk Palestinsk Fred,
Palestinska föreningen Stockholm, Studieförbundet Bilda,
Södra Dalarnas FN-förening, Svenska Palestinakommittén,
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Stöd av Folke
Bernadotteakademin

Den isolerade Gazaremsan. Hur länge
ska blockaden mot Gaza fortsätta? På
andra sidan gången skymtar den israeliska gränsstationen.

