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Annan Information
6 dagar sedan . För en tid sedan demonstrerade ett 50-tal så kallade palestinier mot Israel, i
själva verket mot judarna. En imam jämförde judarna med avkommor från apor och grisar.
Vad hände? Inget! DO-anmälan!? Sverige är sedan länge ett antisemitiskt land….. Bara att
inse! UGs granskning av judehatet i Malmö är ett.
28 dec 2008 . Israel-Palestina-konflikten är minst sagt komplicerad.
9 aug 2017 . 3 Vad är ert mål? – Ship to Gaza har jobbat för att häva blockaden mot Gaza i åtta

år. I sommar besöker vi 15 städer för att informera och samla stöd inför nästa år. Då ska . 4
Du har följt frågan om Palestina sedan 70-talet och själv skrivit om Gaza? – Ja, i boken " Vad
händer i Palestina" som kom förra året.
20 jul 2014 . Vad hände med objektiviteten och sökandet efter sanningar? Och vad är det med
människor som inte bryr sig ett vitten om världspolitik och döda barn i vanliga fall, men så
fort det hör Namnen Israel och Gaza blir helt rabiata bortom all proportioner och sans. Eller
alla antirasister (som jag också anser mig.
Konflikten mellan israeler och palestinier handlar i grunden om två folk som gör anspråk på
samma landområden. Den har pågått . av Israel 1967. Sverige har erkänt både Israel och
Palestina som egna stater. . Världen nyss. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är
missnöjd med vad muslimska ledare sagt om.
29 nov 2016 . Ett av president Barack Obamas största utrikespolitiska misslyckanden är att han
inte på något avgörande sätt förmått föra den israelisk-palestinska konflikten närmare en
fredlig lösning. I sitt känslostarka tal i Kairo i juni 2009 markerade Barack Obama att
palestiniernas situation var oacceptabel och att.
I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer
sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och
stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete,
där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.
Vad händer nu när PLO, den palestinska befrielseorganisationen, deklarerat
säkerhetssamarbetet med Israel som lönlöst samtidigt som den omvalda israeliska
premiärministern Benjamin Netanyahu har förklarat att under hans mandatperiod ska en
tvåstatslösning aldrig få se ljuset? Så vi satt där med många frågor .
Vad händer i Palestina, ABF Sjuhärad, Norrby tvärgata 3, Borås, Sweden. Thu Dec 14 2017 at
06:00 pm, Palestinaresenärer berättar och visar bilder från sin resa i oktober.Få en aktuell
uppdatering om läget, ställ frågor och diskutera. Välkomna!
Palestinafrågan Charlie Andreasson: Dagbok från Gaza. Bokförlaget Korpen, 2016. Erik Fosse,
Mads Gilbert: Ögonen i Gaza. Ordfront, 2009. Gunnar Olofsson, Peo Österholm: Vad händer i
Palestina? Mormor Förlag, 2016. Per Gahrton: Palestinas frihetskamp: historia, analys och
personliga iakttagelser. Carlssons.
18 jan 2017 . [Frankrikes premiärminister] Hollande beskrev Israelkonflikten som den äldsta
och viktigaste i Mellanöstern. Hur är det möjligt att säga så? Jag anser att man ignorerar vad
som händer i den arabiska världen. Ska man ändå fokusera på konflikten i Israel så måste man
lyssna på båda sidorna, menar han.
11 apr 2016 . Vi är inte några mänskliga sköldar eller aktivister, men vi ska på ett aktivt sätt se
vad som händer och rapportera till olika palestinska, israeliska och internationella
organisationer, som är verksamma i området. En viktig del av uppdraget är också att på ett
objektivt sätt samla och sprida kunskap om.
26 okt 2011 . Vad som händer här är sann samexistens, när araber och judar marscherar
tillsammans skuldra mot skuldra och kräver social rättvisa och fred. Vi har fått nog." Den
arabiska revolutionen har också spritt sig till Palestina. Demonstrationerna till minne av Nakba
blev en massprotest där Palestinier lyckades.
26 jan 2016 . Detta accepterades av judarna medan palestinierna, som utgjorde 70 % av
befolkningen, inte ville att det skulle etableras en judisk stat på vad de ansåg vara deras mark.
Innan FN hann behandla saken färdigt proklamerade dock den sionistiska ledningen i
Palestina år 1948 staten Israel som upprättad.
14 sep 2017 . BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 28 september – 1 oktober 2017. Även i år har
Svenska Palestinakommittén (SPK) och Emmaus Fredriksdal en monter på Internationella

torget, som ligger en trappa upp i H-Hallen. Montern har beteckningen H01:03. Du hittar oss
till vänster om stora scenen. Varmt välkommen.
De bör i stället verka politiskt för sin stat. Vi fick tillfälligt lämna Arabligan för vår syn på
detta. Jag frågade Nasser strax före hans död vad han menade med att 'befria Palestina'. Nasser
svarade att det betydde krig men inte folkmord. Jag frågade honom då: vad händer om ni
vinner? Vad gör ni med fångarna? Vilka gränser.
16 feb 2005 . Judarna utgjorde redan innan andra världskriget 1/3 av befolkningen i Palestina,
från 13% till 33% på ca 60 år! Dom hade . Men 1948, så hände det som inte fick hända (p g a
hur det ser ut idag), Israel utropas som en stat. Nästan alla .. Jag tycker att något borde göras,
men vad vet jag inte för tillfället…
Gaza, Murens ingrepp i landskapet på. Västbanken, de kemiska utsläppen från industrizonerna
på Västbanken och i. Negev öknen och den giftiga asbesten som frigjorts från hus som
bombats i Gaza. Då inser man att miljö utan tvekan är ett ange läget ämne för den som bryr sig
om vad som händer i Palestina och Israel.
7 jul 2016 . Och vad händer nu när kampanjen till Säkerhetsrådet är avgjord? Utökad
beskrivning av samhällsfrågan. När regeringen . vilka sätt kan mer göras? Hur har erkännande
av Palestina, relationerna med Saudiarabien, insatsen i Mali och andra händelser påverkat
Sveriges roll? Och hur påverkar beskedet.
15 jun 2017 . I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och
muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd och i perioder
katastrofhjälp.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer
sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och
stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete,
där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.
Samma dag rapporterade jag också om hur palestinsk TV uppmanade befolkningen att ta till
vapen mot judarna. . Man kan fråga sig vad som är logiken i EU:s inställning, som dessutom
strider mot de internationella avtal som flera europeiska stater varit med och undertecknat
(San . Gaza fortfarande i Hamas händer.
6 dagar sedan . Jerusalem är en helig stad i Mellanöstern. USA:s president Donald Trump har
sagt att den amerikanska ambassaden ska flyttas till Jerusalem.
26 jun 2017 . Där fanns gott om gamla radikaler och FNL-are som hade lämnat storstäderna
och ridit ut på en grön våg med fiol, nyckelharpa och andra instrument. På stämmorna har jag
ofta kamperat ihop med min vän från FNL-tiden, riksspelmannen, fibbaren och nu
medförfattaren till boken Vad händer i Palestina,.
27 apr 2017 . Vad händer när den här processen är fullbordad? . Och de palestinier som är
födda och uppvuxna i Jerusalem, i familjer som bott i generationer i staden, har bara
”uppehållstillstånd” som när som helst kan dras in – bland annat om man stannar borta från
staden för länge för studier och annat. Hittills har.
13 sep 2010 . Men oron är stor bland den miljon araber (palestinier) som lever i själva Israel
och är israeliska medborgare. Vad händer i en ”judisk stat” med dem som inte är judar? Detta
ska hålla på i ett år. Vilken makt har Obama då? Och hur många våldsdåd kan fredens fiender
på båda sidor utföra under tiden för att.
27 apr 2013 . Israel-Palestina-konflikten Konservatism. . Det är mycket bättre att ha ett öppet
sinne och försöka ta reda på vad som är sant och falskt. OT. Var inte . De s. k. "palestinierna"

kan med fördel parkeras i Jordanien, Syrien, Egypten eller andra närliggande och språkligt och
kulturellt identiska länder. Det har.
15 maj 2015 . Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza bildar staten Palestina. De två staternas
mål är att i framtiden bilda en förbundsrepublik. Tvåstatslösningen är en mellanetapp.
Jerusalem är båda ländernas huvudstad. 4. Ett organ grundas för att lösa flyktingfrågan. Först
utreds vad flyktingarna själva vill. Israel tar.
24 jul 2017 . På måndagen var det dags igen. – Vi vill visa upp bilden av vad som händer i
Jerusalem. Det stämmer inte för oss att det är Israel som bestämmer kring ingångarna till
moskén. Palestinierna har hand om Al Aqsa-moskén, säger Ahmed Suleiman, ordförande i
Svensk-Palestinska centret i Helsingborg.
14 feb 2011 . Mitt eget intresse för Mellanöstern kommer sig av den våldtäkt som Israel begår
dagligen på Palestina och palestinier, och har gjort i över sextio år. Hade det inte varit för den
så undrar jag hur mycket jag hade känt till om regionen över huvud taget. Och det är också där
jag tror att vi kommer att få se den.
Debunking the Palestine Lie Palestine - History & Facts The History of "PALESTINE"
Gingrich reiterates Palestinians are an 'invented' people after question in debate Gingrich:
Palestine an 'invention' Newt was RIGHT! - The Palestinians ARE an "invented" people!
Palestine Paramilitary Organizations, Black September, the.
Inte första gången det händer. Ska sägas att det var kritik mot Israel. Konstigt att dom inte
censurerar dom andra inläggen som kommit efter mitt. Pierre Gilly. 04 jul 2015 kl 10:33.
Anmäl. Enligt en FN rapport som nyligen blev offentlig dödade Israel 551 palestinska barn
under kriget förra året. Israel förstörde också 18 000.
17 mar 2017 . Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Melad Abo
Lela, palestinier uppvuxen i flyktinglägret Yarmuk i Syrien visar bilder och berättar om
situationen i Palestina och för palestinier på flykt från sitt hemland. OBS! Öppet för alla åldrar
och gratis inträde! Det är 68 år sedan Al Nakba,.
världskriget har engelsmännen kontroll över området12. Under 20-talet börjar tanken om en
stat för judarna i Palestina få fäste i både Nationernas Förbund och England13. Vad som sedan
händer med judarna i Europa under 30 och första halvan av 40-talet, i samband med
Nazitysklands framfart, är de flesta medvetna om.
22 nov 2013 . Det kan till och med vara så att Israel tar vatten från palestinierna för att få dem
att flytta från sin egen mark. . Vad avser utrikesministern att göra för att Palestina ska bli ett
fritt land? Interpellationen är besvarad .. Man säger att man ska införa sanktioner mot Israel,
men det händer inget. Det finns också.
29 jul 2014 . Konflikten mellan Israeler och Palestinier har en lång och brokig historia. P3
nyheter har pratat med experten Per Jönsson och försöker reda ut hur allt började och vad som
hände sen. Israelerna och palestinierna slåss om dagens Israel, före detta Palestina. Båda parter
tycker att landet är deras och därför.
30 mar 2009 . Den 30 mars varje år uppmärksammas den palestinska minneshögtiden Jordens
dag, Land Day eller Yom al-Ard som den heter på arabiska, världen över. . Läs mer om vad
som händer runt om i världen för att uppmärksamma Jordens dag: International Middle East
Media Centre. Protester i Palestina.
3 Apr 2016Vad händer när den direkta krisen är över? Hur bygger man upp ett fungerande
samhälle .
26 okt 2012 . palestinierna överens om. Palestinierna var inte överens om gränserna och vissa
hävdade till och med att judarna inte skulle få finnas, men framförallt vems Jerusalem var.
Staden som för dem båda var helig. Vad som händer i samband med att staten Israel bildats
1948, hör till ett av de mest diskuterade.

25 mar 2011 . Vad händer när soldater ska tjänstgöra på ockuperad mark? Hur förhåller sig
den enskilde soldaten till den makt som finns i vapnet? Fotoutställningen Breaking the Silence
bryter tystnaden som omger soldaterna i konflikten i Israel- Palestina och ger individerna en
egen röst att tala med. En av de israeliska.
19 jul 2014 . Åter igen får vi se bilder av sårade barn från de ockuperade områdena i Palestina.
Åter igen domineras nyheterna av fruktansvärda berättelser från Gaza. Åter igen delas Sverige
i två läger. De som ser konflikten som ett krig mellan två jämbördiga parter – den israeliska
staten och och de ”militanta” Hamas.
27 sep 2014 . Hjälporganisationen Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg informerar kl. 1718 om katastrofläget i Mellanöstern; 18-19 Fika; 19-20 fortsättning med frågor och samtal om
behoven och vad Diakonia gör. Insamling till Diakonia. Inträde/kostnad: Frivillig kollekt till
Diakonia.
12 dec 2016 . Tyvärr är ju Abbas väldigt svag och det händer alldeles för lite också när det
gäller deras eget ansvar. Men Palestina är ju under hård press just nu och det behöver också
diskuteras – vad kan vi göra för att faktiskt få till stånd samtal? Det är ju vad vi helst skulle
vilja ha, säger Wallström under ett besök i.
25 mar 2017 . Frågan på allas läppar: Vad händer med EU nu? För 60-åringen EU är framtiden
oviss. Akademikern Alexandra Pimor skriver på sajten The Conversationalist att EU och
Storbritanniens relation efter brexit måste präglas av solidaritet. ”Storbritannien lämnar EU:s
konstruktion, det lämnar inte Europa.
12 jul 2014 . Vi pratade lite om Palestinakonflikten och vad som händer där nere eftersom det
uppmärksammades vid Medborgarplatsen idag. Jag såg att det var några kommentarer som
bad mig ta upp ämnet men ska jag vara helt ärlig så är jag inte speciellt insatt i detaljerna. Jag
vet inte tillräckligt mycket för att kunna.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
2 nov 2017 . Israel-Palestinakonflikten kan kännas tröstlös och lite tråkig, inte minst i ljuset av
hur många decennier som har passerat och hur lite positivt som händer. Men Margot
Wallström ser inget alternativ till att fortsätta att jobba för en tvåstatslösning. – Jag tror att det
skapar en osäkrare värld ju mer av desperation.
lestinas enda zoo i färd med att försöka smuggla en giraff från israeliskt till palestinskt område.
I den amerikanska dokumentärfilmen Löften får vi träffa israeliska och palestinska barn som
lever på olika sidor om muren och även se vad som händer när de möts för att spela fotboll
tillsammans. Budrus, slutligen, handlar om en.
Många kristna i framför allt frikyrkan är övertygade om att det judiska folket måste återvända
till Israels land innan Jesu återkomst, och stöder därmed Israels krig mot Palestina och
ockupationen av Västbanken och Gaza. Är detta verkligen vad Bibeln säger? Och har vi
någonsin rätt som Jesu lärjungar att stödja krig och.
25 jun 2014 . Själv så har jag läst nyheterna från Palestina och Västbanken, men som vanligt så
är det svårt för oss i Europa att förstå vad det är som orsakar konflikten. Visst, jag har också
hört uppgifter som gör gällande att tre israeliska ynglingar lär ha liftat på Västbanken och
sedan inte avhörts. Men för att försöka.
Pris: 131 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Vad händer i Palestina? av Gunnar
Olofsson, Peo Österholm på Bokus.com.
gagerar sig i kvinnors säkerhet i Israel/Palestina. . Israel/Palestina. 2.1 Introduktion1. De
nuvarande palestinska och israeliska område- na ingick i det brittiska mandatet Palestina, som.
1917 erövrats av britterna från det ottomanska. Turkiet. Samma år .. farande vet de inte vad

som händer i hemmet men oftast är mannen.
15 mar 2017 . Till FN:s ursprungliga huvuduppgifter hörde att stödja avkolonialiseringen i
Asien och Afrika. Uppgiften är så gott som slutförd men två kolonier återstår: Palestina och
Västsahara. Sverige har i det ena fallet gått före och erkänt Palestina som stat. Motsvarande
agerande i Västsaharafrågan tycks ligga långt.
Författarna Gunnar Olofsson och Peo Österholm ger en annan bild av konflikten än den vi är
vana vid i sin nya bok "Vad händer i Palestina?". De tar fram en mängd fakta om hur Israel
sakta men säkert fördriver landets befolkning och förhindrar en framtida palestinsk stat.
Gunnar Olofsson, Borås, född 1951, är läkare och.
Vilken vinkel har man valt? Vad, vilka händelser eller vilka fakta, väljs bort i
nyhetsvärderingen? Skildras båda sidor i den pågående konflikten mellan Israel och.
Palestina? Finns det en balans i val av berättelser, bilder och faktaförmedling? Israel-‐
rapporteringen, och hur medierna förhåller sig till Israel och representanter.
10 maj 2017 . Fri media – men få vet vad som händer. Ran Goldstein växte upp i ett sekulärt
hem i centrala Israel. Idag är han 41 år men fram till för bara 12 år var han okunnig om vad
den israeliska ockupationen innebar för palestinier. – Du kan leva ett liv här utan att förstå
innebörden. Du vet att det är en mur,.
26 jan 2006 . http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?
d=148&a=516263&previousRenderType=6 Verkar onekligen som om de får majoritet i
parlamentet, hur tror ni detta kommer att påverka framtiden där nere? USA verkar inte vara
villiga att förhandla med dem, kanske vi får se dem bestämma vad som är rätt och fel i.
2 jun 2010 . Vad händer om de tar tillfället i akt att invadera och ockupera det nya statslösa
Israel/Palestina? Till att börja med är det svårt att se vad deras mål skulle vara. När den
aggressiva israeliska staten är borta och israeler och palestinier lever sida vid sida utan
möjlighet att förtrycka varandra genom politiska.
Israel–Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de
motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna framför allt efter att
staten Israel grundades år 1948. Konflikten har .. En av de viktigaste överenskommelserna
beskrivs i vad som kallas Osloprocessen (eller Osloavtalet).
8 feb 2015 . DN listar fem svåra frågor i Israel-Palestina-konflikten som efter decennier av
förhandlingar och fredssamtal fortfarande är olösta. . Rykten räcker inte. Vi strävar efter
förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
1966 läkartidningen nr 43–44 2012 volym 109 n I en debattartikel i LT 41/. 2012 (sidorna
1837-8) hävdar. Gunnar Olofsson att israelis- ka läkare medverkar i tortyr av palestinska
fångar, vilket även inkluderar stenkastan- de palestinska barn. Han krä- ver att Läkarförbundet
ska agera mot sin israeliska mot- svarighet för att få.
Den ”starka bild” som Carl Bildt sprider på Twitter passar perfekt i den svartvita
beskrivningen av konflikten mellan Israel och palestinierna som utgör den mest .. Den mest
intressanta frågan i allt detta men som lätt hamnar i skymundan pga de dramatiska
spekulationerna är frågan om vad USA i nuläget skulle tjäna på en.
16 dec 2015 . Många ungdomar vill berätta för oss svenska besökare om hur det är att växa
upp i dagens Palestina. Även här finns det internet och mobiltelefoner och man vet mycket väl
vad som händer utanför Jalazone och Palestina. – Ni i Europa gör skillnad på oss och
fransmännen, säger en pojke med hetta.
De övriga 960 försvararna hade begått självmord för att undgå att falla i romarnas händer. I
dag besöks Masada, via linbana, varje år .. Mot slutet av 1700-talet kom ett större antal judar
och mellan åren 1850 och 1880 bosatte sig mer än 20 000 judar i vad som då kallades

Palestina. Under den första alijan (invandringen till.
14 okt 2016 . I förra veckan bordades Womens Boat to Gaza av israelisk militär. Emma
Ringqvist från Göteborg var en av 13 besättningsmedlemmar som hade målet inställt på Gazas
kust. Istället fördes de till en israelisk hamn och fängslades. Nu är hon åter på svensk mark
och berättar om sina upplevelser. Fördjupning.
17 maj 2016 . Inte ens att vi ”ber för palestinska kristna som arbetar för fred och rättvisa”.
Som att vi . Vad händer nu? Vad gör detta med Equmeniakyrkan? Vad gör det med tilltron till
ett samfund som menar sig vilja något med ”hela livet”? Det är som om vi inte har kraft för
mer än oss själva och våra egna ”problem”!
8 dec 2017 . Trump har hänvisat Jerusalem som Israels huvudstad och beslutat att lägga den
amerikanska ambassaden där. Samtidigt hävdar han att han är för en tvåstatslösning. Ingenting
hade kunnat vara mer dubbelmoralistiskt. Man kan säga vad man vill om karln, men oavsett
var man står i sakfrågan är det här.
Vad vill du läsa idag? Hej! Bläddra · Blogg. Dela på Facebook. Bokinformation.
Isbn:9789163915963; Mediatyp:Bok; Mediaformat:Häftad; Antal sidor:134; Språk:swe. Vad
händer i Palestina? av Gunnar Olofsson, Peo Österholm, utgiven av: Bokförlaget
Olsson§Sigfridsson, Stockholm.
18 sep 2016 . Alla talare på konferensen bekräftade, var och en på sitt eget sätt , att termen
”bosättarkolonialism” är användbar och hjälper till att förklara och tydliggöra berättelsen om
vad som verkligen händer i Palestina-Israel. Jag lämnade konferensen med insikten att vi
förutom att befria Palestina genom Bojkott,.
Fråga: Gång på gång i samband med konflikten mellan Israel och Palestina hör man talas om
"guds löften" till Israel och om judarnas "bibliska rätt" till landet. Men vilka är de här
gudomliga löftena, vad står det egentligen i Bibeln och vad har det för relevans till situationen
i Israel i dag? (U.J.. Det är omöjligt att förstå det.
Ungdomsläger om Palestina – anmäl dig nu! Är du mellan 16-26 och vill lära dig mer om
Palestina i friluftsmiljö? Då är det dags att anmäla dig till årets sommarläger, som arrangeras av
Ibn Rushd Norra i samarbete med Palestinagrupperna. Syftet med lägret är folkbildning, att
öka kunskapen och medvetenheten om.
Förlag, Bokförlaget Olsson§Sigfridsson, Stockholm. Genre, Samhälle, politik och debatt.
Format, Pocket. Språk, Svenska. Antal sidor, 134. Utgiven, 2016-06-28. SAB, Noaf. ISBN,
9789163915963. Köp på AdlibrisKöp på Bokus. Välj kategori Välj kategori. Välj kategori,
Agenter (5) · Agenter (15) · Bibliotek (42) · Böcker (381).
10 okt 2014 . Den massiva judiska bosättningen på palestinskt område kan leda till att Israel
och Palestina måste gå samman till en enda stat. Det sade Vänsterförbundets gruppordförande
Annika Lapintie i Slaget efter tolv på fredagen.
30 sep 2017 . Läkaren och författaren Gunnar Olofsson signerar sin bok Vad händer i
Palestina? Medverkande. Gunnar Olofsson. Programtyp. Monterprogram. Ämne. Samhälle
och debatt. Språk: Svenska. Arrangör: Ship to Gaza. Ingår i entrébiljetten! Läs mer · Köp
biljett. Dela sidan.
Palestinierna är delvis självständiga på Västbanken och i Gaza. En tvåstats-lösning har varit
målet för förhandlingarna. Sverige har erkänt Palestina.
8 sep 2016 . Denna artikel söker svara på vad Palestina kan vänta sig i form av klimateffekter,
vad Palestina behöver för att hantera dem, och vad Palestina har av . Det som var avsett som
ett tillfälligt arrangemang under fem år inför ett slutligt fredsavtal då kontrollen skulle övergå i
palestinska händer gäller fortfarande.
22 jan 2017 . Onsdagens kvällsföreläsning på biblioteket arrangeras av Lidköpings
Amnestygrupp och handlar om Palestina-Israelkonflikten. Är nyhetsförmedlingen om

Palestina trovärdig? Säger den sanningen om konflikten Israel-Palestina? Är det två länder
”som inte kan hålla sams?” Författarna Gunnar Olofsson.
Det är 68 år sedan Al Nakba, den stora katastrofen när 750 000 palestinier fördrevs från sina
hem och staten Israel utropades. Än i dag lever 5,6 miljoner.
Tvåstatslösningen – en osäker framtid. 73. DJ. Sasson-rapporten. 79. DJ. Levy-kommisionen
underkänner. 81. DJ. Sasson-rapporten. Ockupation. Israels ”ockupation av palestinsk mark”.
83. TL. Vad är folkrätt. 83. TL. Varför finns Israel på Västbanken? 85. TL. Är Västbanken
ockuperad? 88. TL. Folkrätten tillåter försvarskrig.
Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. ALLMÄNT. Denna
rapport behandlar situationen avseende de mänskliga rättigheterna på de av Israel ockuperade
palestinska områdena, inklusive de områden där den palestinska myndigheten (PA) utövar
begränsat självstyre, samt det ockuperade.
13 maj 2016 . Vi har bland annat bjudit in ungdomsgruppen Old city youth associaton från
Jerusalem som ska spela teater, läsa dikter och visa palestinsk folkdans. Ute i foajén har vi
fotoutställning och visar handbroderade palestinska folkdräkter. Vad är tanken med
festivalen? – Att samla palestinsk kultur under ett och.
"När palestinier i våra medier beskylls för att inte vilja förhandla om fred betyder det
egentligen - det är Israel som sedan lång tid tillbaka bestämt sig för att inte förhandla. Denna
bok grundar sig inte bara på israeliska källor, rapporter från olika FN-organ och
människorättsorganisationer utan även på palestinska källor.
I stället sade han till sina åhörare, en del av dem fortfarande klädda i randiga fångdräkter: Jag
kan säga er att det finns ett levande judiskt Palestina och att även om dess portar är stängda
kommer Yishuv att bryta upp dem med sina starka händer . I dag är vi den avgörande kraften i
Palestina . Vi har våra egna butiker,.
Denna skrift behandlar frågan om de palestinska flyktingarna, deras .. palestinier. Även om
Jerusalemfrågan efter samtalen i Camp David presenterades som det svåraste hindret mot ett
fredsavtal står det klart att det knappast kan bli en stabil fred i området utan ... I själva verket
är beskrivningen av vad som faktiskt hände.
ursprungsland Palestina för att där bilda en judisk stat. I takt med att den . palestinska
områden fördjupade konflikten mellan israeler och araber och under 1960- . där. Det skulle
också demonstrera välvilja från Israel, vilket i förlängningen kunde minska misstänksamheten
mellan Israel och Palestina. Vad bör Sverige och.
JERUSALEM IN FOCUS - FREE PALESTINE . tar initiativ för förstämt nätverksamarbete i
Palestinfrågan i Sverige, Norden och Europa. Kommittén samverkar med den SvenskPalestinska Parlamentariska föreningen i riksdagen och de nordiska länderna. . VAD
HÄNDER 2015? KOMMITTENS OLIKA PROJEKT OCH.
23 aug 2016 . Följande text är hämtad ur ett pressmeddelande från författarna Gunnar
Olofsson och Peo Österholm om deras bok med titeln Vad händer i Palestina. vad hander i
palestina Är nyhetsförmedlingen om Palestina trovärdig? Säger den sanningen om konflikten
Israel-Palestina? Är det två länder ”som inte kan.
7 dec 2016 . Och vilken roll kan de spela i konflikten? – Den palestinska kampen är
fortfarande en av de viktigaste samlingspunkterna för palestinsk-chilenare, och de flesta som
jag arbetade med i Santiago förespråkar palestinska rättigheter och sprider information om vad
som händer i Palestina. En av de mest aktiva.
8 jun 2016 . Jag sa hela tiden att jag inte kände till mina vänners attack mot israelerna. Han
försökte hänga sig med stålvajer från madrassen. Han flyttades men bands med händer och
fötter vid sängen i två dagar. Han skrev aldrig under att han var medskyldig till attacken. – Jag
tänker mycket på vad som hänt mig.

7 jun 2016 . I februari 2010 genomfördes ett flertal workshops om ledarskaps- och
organisationsutveckling på plats i Palestina, med medel från LO-TCO Biståndsnämnd.
Organisationsutvecklingsprojektet bygger på ICN:s tidigare material Leadership in
Negotiations som Vårdförbundet använt i två tidigare projekt.
26 okt 2016 . Under 1800-talets slut började judar från Europa invandra till Palestina för att där
skapa sig ett eget land. När invandringen ökade i början av 1900-talet uppstod motsättningar
med de araber som bodde i området och araberna började arbeta för få till stånd en
självständig palestinsk stat. När FN efter andra.
28 sep 2015 . Det är mycket osäkert vad som händer Gaza-palestinierna om de tvingas tillbaka
till Gaza. Kommer gränsen mellan Gaza och Egypten att vara öppen för inresa? Vad händer
dem vid transit genom Egypten? Ingen har ett klart svar på detta men ändå fattar
Migrationsverket utvisningsbeslut till Gaza.
Under mellankrigstiden skedde en stor inflyttning av judar till Palestina, vilket ökade
motsättningarna mellan judar och araber i området. . FN:s förslag till lösning var en
tvåstatslösning där Palestina väster om Jordanfloden delades i två delar, en judisk och en
arabisk. . Därefter hände inte mycket på ungefär en vecka.
15 sep 2011 . Vad händer med bosättningarna? Vad händer med de nu helt israeliskt
kontrollerade områdena (area C och östra Jerusalem) av Västbanken? Kommer
apartheidmuren stå kvar? Vilka kommer att styra i den palestinska myndigheten, och hur
kommer de väljas? Och, glöms mer än halva det palestinska.
Jag hoppas att de judiska gränserna i Palestina skall bli lika vida som den judiska energin att
förvärva Palestina. Avsnittet som fanns i en samling av Weizmanns tal som utgavs 1952
försvann i senare upplagor. Han hade nu helt förbisett eller förträngt vad hans mentor Ahad
Ha'am skrev i en pamflett efter ett besök där.
Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och
ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Israel och
Palestinska självstyret idag.
5. Ett kort och lyxigt strömavbrott – men vad händer om någon vill oss illa? Ledare. 6.
Olycksdrabbad korsning ska byggas om – Trafikverket vill ha . Israel-palestina Här är mer
innehåll om Israel-palestina på na.se. Ledare | 28 Dec 2016. Ledare | 28 Dec 2016. Petter
Bergner: Utrikesminister Margot Wallström (S) är inte en.
31 okt 2014 . Vi tycker att ett internationellt erkännande av en palestinsk stat är förhastat, sa
hon då. Även från EU:s sida var man under torsdagen försiktiga i sina uttalanden. – EU har
tidigare sagt att de skulle kunna erkänna (en palestinsk stat) när det är lämpligt. Men det ligger
helt i medlemsländernas händer, säger.
Vem säger vad? : röster för och emot tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. av Martin
Blecher. häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789187439360. 218 kr. Kommer Israel och Palestina
någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att
utgöra en demokratisk, judisk stat kunna.
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e pub f r i l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? t or r e nt
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l ä s a
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf l ä s a uppkoppl a d
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l a dda ne r pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok pdf
l ä s a Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? uppkoppl a d pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf l a dda ne r f r i
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e pub
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf uppkoppl a d
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf f r i l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l a dda ne r bok
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok f r i l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e pub l a dda ne r f r i
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? t or r e nt l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l ä s a uppkoppl a d
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? f r i pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e pub vk
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok f r i l a dda ne r pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? bok l ä s a uppkoppl a d f r i
l ä s a Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l a dda ne r m obi
l ä s a Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? uppkoppl a d f r i pdf
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok m obi
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e pub l a dda ne r
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? l ä s a uppkoppl a d f r i
Va d hä nde r i Pa l e s t i na ? e bok t or r e nt l a dda ne r

