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Svar på öppet brev från Palestinagrupperna
i Sverige
SFS vill tacka för den kontakt som Palestinagrupperna i Sverige tagit i
den här frågan. Studenters rätt och möjlighet att organisera sig kan
aldrig tas för självklar.
Sveriges förenade studentkårer, SFS, är den samlade studentrösten i
Sverige. Vi arbetar både lokalt, nationellt och internationellt med frågor
som berör studenter. SFS internationella arbete bedrivs främst genom
vårt medlemskap i ESU, European students’ union som är en
paraplyorganisation med 44 medlemsorganisationer från 37 länder.
SFS deltar på konferenser och evenemang arrangerade av ESU samt
deltar vid de två styrelsemöten som hålls varje år. SFS arbetar för att
påverka i utbildningsfrågor i Europa och medverkar aktivt i den
internationella studentrörelsen.
Vi menar att rätten för studenter att organisera sig är okränkbar och är
därför genom vårt arbete i ESU solidariska med studenter i t.ex. Iran
och Vitryssland. Vidare har SFS egna kontakter utanför ESU och
försöker träffa och stötta demokratiska studentorganisationer som inte
är medlemmar i ESU. Våren 2010 mottog därför SFS bland annat besök
av en palestinsk studentorganisation via Palmecenter.
Då Israel valdes in som medlem i ESU så lyfte SFS frågan om att också
ta kontakt med palestinska studentorganisationer för möjligheten till
medlemskap. Detta är en fråga som SFS kommer fortsätta driva inom
ESU. Som ett led i det så kommer SFS att stödja en motion från Norsk
studentorganisasjon (NSO) som rör frågan om palestinska studenters
rättighet till organisering enligt nedan:
“Active students are a cornerstone for the development of a democratic, peaceful
and sustainable society. Their active participation contribute to better education.
As European Students we believe it is crucial to secure basic rights as freedom of
association, freedom of speach and thought.
According to the organisation Right to Education at the Birzeit University at
least 25 palestinian students from that university are inprisoned in Israeli
prisons sentenced solely for belonging to student groups. Furthermore over 500
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students from the Birzeit University have been arrested by the Israeli military
since 2005.
In the vast majority of these cases neither the prisoner, nor his lawyers have been
informed about the charges against him or the evidence upon which these charges
are based. It has therefore not been possible for the accused to submit contrary
evidence or cross-examine witnesses. The latter seems to us to be particularly
important and the foundation for a democratic society.
ESU stress the right for all students to organize and speak freely and is
therefore deeply concerned with the current respect of palestinian students
to organize.”
För vidare frågor kring arrangemanget av ESUs styrelsemöte hänvisas
till ESUs ordförande Bert Vandenkendelaere +32 473 669 892,
bert@esu-online.org samt NUIS huvudarrangör Lilach Meir +972-5-480
50 624, lilach@nuis.co.il

Stockholm, dag som ovan

Beatrice Högå, ordförande
Sveriges förenade studentkårer, SFS
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