Palestina-Israel seminarium
15-17 juni 2018

Sjöviks folkhögskola, Södra Dalarna

SEMINARIETS TEMA:

Rättvis fred
i Palestina och Israel
kräver mod och handling

Vi behöver mötas för att föra samtal om vad vi gemensamt kan göra i den svåra situation som råder i Palestina och Israel. Kan vi stärka
gemensamma aktiviteter där judar, muslimer och kristna tillsammans bidrar till demokratiska ickevåldshandlingar för en rättvis fred?
Hur kan man effektivt utöva påtryckning från omvärlden med ickevåldsmetoder för att få ett stopp på bosättningsexpansionen, ett
upphörande av ockupationen och respekt för mänskliga rättigheter? Vi behöver dig i samtalet på Sjövik.

Välkommen!

PRAKTISK INFORMATION

MÅNGA INTRESSANTA MEDVERKANDE
Amira Hass

erfaren israelisk journalist,
medarbetare i Haaretz

Naim Ateek

palestinsk präst i Anglikanska
kyrkan, grundade Sabeel

Tid: Fredag 15/6 kl 17.00 - söndag 17/6 kl 15.00
Plats: Sjöviks folkhögskola i Folkärna, Södra
Dalarna, med skön natur och badstrand, närmaste
stad Avesta. Tåg från Stockholm tar 1,5 timme.
Station: Avesta/Krylbo. Hämtning erbjuds
på stationen om man anmäler ankomsttid.

Nasser Nawaja

leder motståndet i Susiya,
B´Tselem-fältarbetare

Rabbi Arik Ascherman

Med bil, se vägbeskrivning på hemsidan
aktivist som försvarar mänskliga www.sjovik.eu/kontakt
rättigheter, leder Torah of Justice
Pris: 1390 kr/person (inkluderar konferens, alla
måltider, logi i dubbelrum två nätter). Enkelrum

Fariza Bsaisso

Civitas Institute Gaza, aktiv i
utbildning och kvinnors rätt

Marita Ulvskog

vice ordförande i EU-parlamentets Palestinadelegation

2100 kr/person. Utan logi 460 kr/person.

Anmälan: senast 15 maj genom inbetalning av
anmälningsavgift 400 kr (dras av vid slutbetalning) till Sjöviks folkhögskolas bankgiro 233-5875.
Det går också bra att betala hela avgiften vid

Anna Wester
journalist, ordförande Palestinagrupperna i Sverige

Mathias Mossberg

f d diplomat, en av författarna
till One Land - Two States

Medverkande är också Magnus Nilsson, sakkunnig på UD, Kerstin Lundgren, internationellt ansvarig i Centern (preliminärt) , Anna Karin Hammar, Lena Lönnqvist m fl
På Sjöviksseminariet finns dessutom workshops, bokbord, utställningar, sång och musik,
samt möjlighet att njuta av naturen, sjön och stillheten i kapellet

anmälan. Maila samtidigt till
seminarium.sjovik@folkbildning.net och ange
namn, personnummer, adress, email, mobilnummer, enkel- eller dubbelrum, eventuell specialkost.

Mer praktisk info: Sms 070-590 8884 (Lena)
eller seminarium.sjovik@folkbildning.net

Arrangörer: Kairos Palestina-Sverige, Judar för en rättvis Israelisk-Palestinsk fred (JIPF), Svenska Muslimer
för Fred och Rättvisa, Kristna Freds, Sabeels Vänner, Palestinska föreningen Stockholm, Svenska Palestinakommittén, Svenska kyrkan-Västerås stift, Diakoniaaktivisterna, Kista folkhögskola, Sjöviks folkhögskola

