
     Varför tiger medierna om Israels brott mot mänskligheten? 
 

70 år av terror 
apartheid – fördrivning – kolonisation – mord på civila och barn 

 
Seminarium den 14/5 Kl. 10.00 – 15.00  

Viktoriahuset, Linnégatan 21 Gbg 
Kostnad: 100 kr inkl. veg. lunch 

 
 

PROGRAM 
 
10.00  
Verkligheten – videoklipp, visar israeliska soldaters och bosättares övergrepp mot 
palestinier, filmat av palestinier på plats. 
 
10.10 – 11.30  
Göran Burén - Israelsolidariteten i Sverige under 50-talet och framåt  
- författare till bl a böckerna ”Mordet på Folke Bernadotte” och ”Alla människors lika 
värde” 
 
”1948 är ett blödande sår i den israeliska statens historia. Det finns ett starkt 
motstånd även i Sverige mot att gå till botten med den. Om sanningen kom i dagen i 
all sin cynism och brutalitet, skulle det allvarligt hota legitimiteten i det sionistiska 
ledarskapet.” 
 
11.30 
Lunch Hagabions Café (veg.) 
 
12.15 
Anders Lönnbro  
citerar politiker och andra israeler med höga befattningar 
 
Verkligheten – videoklipp 
 
12.45 – 13.45 
Gunnar Olofsson - Om den rasistiska demokratin och läget på Västbanken och 
i Gaza 
- läkare med erfarenhet av hjälparbete i Libanon och Palestina, debattör, 
medförfattare till boken ”Vad händer i Palestina?”, sedan 40 år engagerad i 
Palestinafrågan  
 
Verkligheten – videoklipp 
 
14.00 Paus kaffe/tea 
 
Verkligheten – videoklipp 
 
  



14.20 
Gert Gelotte - Om att arbeta som journalist  
- journalist på Göteborgsposten 1975 – 2015, politisk reporter, krönikör och liberal 
ledarskribent, numera fri debattör i bl a ETC Gbg 
 
Frågor – diskussion 
 
Vad kan DU göra? 
- som journalist med informationsansvar inför svenska folket? 
- som enskild person? 
 
15.30 
Avslutning 
________________________________ 
 
Litteratur-och länkförslag: 
Göran Burén:  
Alla människors lika värde (2017) 
Mordet på Folke Bernadotte (2012) 
 
Gunnar Olofsson & Peter Österholm: 
Vad händer i Palestina (2016) 
 
https://www.medievarlden.se/2015/03/gert-gelotte-de-kan-andra-farg-pa-gp-men-
inte-pa-mig/  
 
The Law In These Parts (90 min) 2011 
https://drive.google.com/open?id=1PBOJrTBGy01mA8pXcwXxvJ3XMG-ZAIWP 
 
Five broken cameras 
https://www.youtube.com/watch?v=SI37liwTIYI  
 
Varmt välkomna! 
 
Anmälan och betalning önskas så snart som möjligt, senast 7 maj.  
Ange: ”Anmälan seminarium”  

Bg 537- 5332 eller via SWISH: 1235411780 

 

 
 
Kontaktperson: 
Birgitta Falk 
birgitta@fictum.se 
0735-452169 

PALESTINAGRUPPEN 
I GÖTEBORG


