THE

RIGHT
LIVELIHOOD
AWARD

Sällskapet för Right Livelihood Award i Riksdagen (SÄRLA) har den stora äran att
tillsammans med Riksdagsbiblioteket, Diakonia och Right Livelihood-stiftelsen bjuda in dig
till lunchseminariet:

50 år av ockupation – allt svårare för civilsamhället
i Israel och Palestina att verka för förändring
Israeliska och palestinska ledare har gång på gång misslyckats med att skapa fred för
sina folk. Efter 50 år av ockupation har extremister på båda sidor stärkt sina
positioner. Mycket av hoppet står nu till civilsamhället: modiga människor och
organisationer som gör sitt yttersta för att upprätthålla respekten för mänskliga
rättigheter och demokratiska värden – en förutsättning för hållbar fred.
Men det blir allt svårare för dessa positiva krafter att verka för förändring. De utsätts
för
intensiva
påtryckningar
från
makthavare
och
meningsmotståndare.
Smutskastning, lagstiftning som försvårar organisationernas finansiering, våld
och hot har blivit vardag.
Vilka metoder använder israeliska och palestinska makthavare samt
extremistgrupper för att försvåra för de krafter som verkar för mänskliga rättigheter,
demokrati och fred? Va d kan Sverige och EU göra för att stärka de röster som kämpar
för fred?
Medverkande: Ran Goldstein, Executive Director för organisationen Physicians for
Human Rights-Israel (mottagare av Right Livelihood-priset 2010) och
Mahmoud Abu Rahma, talesperson för Al Mezan Centre for Human Rights i
Gaza.

Program

• Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (M) hälsar välkommen
• Anföranden och panelsamtal med Ran Goldstein (Physicians for Human

Rights–Israel), Mahmoud Abu Rahma (Al Mezan Center for Human Rights)
Joakim Wohlfeil (Diakonia). Moderator: Johannes Mosskin
(Right Livelihood-stiftelsen)
• Frågor från publiken

• Avslutande kommentar från Maria Weimer, riksdagsledamot (L)

När: 25 april kl. 13.00-14.00 (lunchmacka samt kaffe/te serveras från kl. 12.00)
Var: Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7, Stockholm
Föranmälan: för lunchmacka krävs föranmälan till rsvp@rightlivelihood.org senast 20/4. Var
vänlig uppge om du har särskilda kostpreferenser. Begränsat antal platser.
ID-kort: Giltigt ID-kort måste uppvisas vid inpassering. Kom i god tid!
Språk: Samtalet sker på engelska.

Varmt välkommen önskar Maria Weimer (L) och Cecilia Magnusson (M) för SÄRLA!

