
The Oslo Wall
– et minnesmerke om en pågående forbrytelse

 Lørdag 28. juni
 

kl. 13.00 i Eldorado Bokhandel, Torggt. 9A

BOKLANSERING – The General’s Son
Miko Peled, sønn av en israelsk general og sionist med heltestatus, presenterer boka The General’s Son, om sin 
oppvekst, erkjenning og omvendelse til et demokratisk, humanistisk livssyn, hvor flyktningene har rett til å komme 
hjem, og Israel ikke har rett til å eksistere som jødisk sionistisk stat. 

Rikelig anledning til spørsmål eller kommentarer.

 Søndag 29. juni 

kl. 16.00 (dørene åpnes kl. 15.30) i Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14

INNVIELSE AV OSLO-MUREN – en symbolsk kulisse.
 – åpning av The Oslo Wall, en symbolsk presentasjon med debatt, diskusjon og underholdning.

Se fullstendig program på www.theoslowall.no

 Onsdag 9. juli 

kl. 17.00 v/Kulturkirken Jakob

10-ÅRSDAGEN for Den internasjonale domstolen i Haags erklæring om at Israels mur er illegal og må rives
 – en mur for Apartheid
 – en mur for å sinke eller hindre all aktivitet
 – en mur for å stjele jord og vann
 – musikk og underholdning. Palestinsk mat vil være til salgs. Ta med barna! 

 Fredag 25. juli 

kl. 16.00 felles avgang fra Grønland torg til arrangement ved Kulturkirken Jakob kl. 17.00.

MUREN RIVES – internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem/Al Quds
 – taler og appeller ved muslimer, kristne, jøder og andre
 – palestinske barn synger og danser
 – gateteater
 – muren rives!

 Torsdag 7. august
 

kl. 17.00, ekstramøte i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.
 

 – rasisme, Breivik, og anti-semittisme
 – foredrag av professor Johan Galtung

Anledning til spørsmål og kommentarer.

Den demokratiske løsningen
Den eneste sanne løsning på Israel-problemet er at ofrene og flyktningene, får komme hjem og at det blir opprettet 

en demokratisk stat i hele Palestina, fri for rasisme og sionisme, til erstatning for det jødisk-sionistiske regimet.  
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