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R ä t t v i s  f r e d !
Nonviolence and International Law – 

Tools for a Just Peace in the Conflict on Palestine
Efter 50 år av ockupation lever hoppet om en rättvis fred mellan Israel och Palestina. Ickevåld som strategi har väckt förhoppningar om 
förändring och försvar av folkrätten. BDS-rörelsen (Boycott, Divestment and Sanctions) är ifrågasatt, men vilka alternativ finns?

Medverkande: Pierre Schori, Nidal Abu Zuluf, Gideon Levy, Annika Söder, Anna Karin Hammar.
Samarrangemang med Kairos Palestine Sweden (seminariet hålls på engelska).

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, den 4/7 kl. 14.30

Tisdag 4 juli kl. 15.45:
Vad händer med EU:s migrationspolitik?

Flyktingkrisen har splittrat Europa, och situationen för asyl-
sökande har försämrats. Samtidigt pågår ett arbete med en 
harmonisering av den europeiska asylpolitiken, som bl.a. den 
socialdemokratiska partiledningen sätter sitt hopp till. 

Vad innebär förslagen? Hur ser allianserna ut? Vad kan vi för-
vänta oss av en framtida europeisk migrationspolitik?

Medverkande: Morgan Johansson, Lawen Redar, 
Nasra Ali, Ulf Bjereld.

Samarrangemang med Migrationspolitiska S-föreningen.

Tisdag 4 juli kl. 20.00: 
Lokala politiska samtal - tillsammans beskriver 

vi dagens och morgondagens Sverige

Vi gör politik tillsammans! Med början i lokala frågor formule-
rar vi politiska visioner. Vi låter oss inte nedslås av rasism och 
högerpopulism, det är istället hög tid att beskriva det land vi 
vill leva i. Ett land där nya och gamla svenskar, majoritet och 
minoriteter, lever som vänner och jämlikar.

Medverkande: Britt Andersson, Ulf Carmesund.
Platsen är Café Wesley, ingång från Adelsgatan. 

Onsdag 5 juli kl. 10.00: 
Vilka krafter utmanar en öppen 

och demokratisk folkkyrka?

Den 17 september är det kyrkoval. Socialdemokraterna är den 
största gruppen i kyrkopolitiken. Vilken väg vill socialdemokra-
terna i Svenska kyrkan att utvecklingen ska ta?
Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Hur kan Svenska kyrkan 
bli en av Sveriges bästa arbetsgivare? Hur kan upphandlings-
möjligheterna bli ett tydligt stöd i kampen för schyssta villkor?

Medverkande: Jesper Eneroth, Wanja Lundby Wedin, 
Lars G Linder, Tobias Baudin. Samarrangemang med 

Socialdemokratiska kyrkomötesgruppen.

Onsdag 5 juli kl. 11.00:
Gaza i våra hjärtan - om blockad, moralpoli-
ser och femtio års ockupation av Palestina.

Hur ser vardagslivet ut i Gaza ? Vad innebär det för demokratin 
att Hamas styr? Vilka strategier finns för förändring? Blocka-
den av Gaza bryter mot folkrätten och innebär svårt lidande. 
Panelen utforskar vad krigen och blockaden innebär för var-
dagslivet och lägger särskild vikt vid kvinnors erfarenheter.

Medverkande: Bitte Hammargren, Lena Lönnqvist, 
Catrin Ormestad, Anna Karin Hammar.

Samarrangemang med Kairos Palestine Sweden.


