Lørdag 28. juni kl. 13.00 i Eldorado Bokhandel, Torggt. 9a:

Boklansering – The General’s Son
Miko Peled, tidligere israelsk elitesoldat, og sønn av israelsk general og sionist med
heltestatus, presenterer boka The General’s Son. Han forteller om sin oppvekst i Jerusalem,
sin egen erkjenning og omvendelse til et demokratisk, humanistisk livssyn, og om
flyktningenes rett til å komme hjem, og at Israel ikke har rett til å eksistere som sionistisk
stat. Rikelig anledning til spørsmål og kommentarer.

Søndag 29. juni kl. 15.30 (dørene åpnes kl. 15.00) i/Kulturkirken Jakob, Hausmanns
gate 14:

Innvielse av Oslo-muren, en symbolsk kulisse
Arrangørene ønsker velkommen.
Musikkvideo med Roger Waters’ framføring av We Shall Overcome, hymne fra
den amerikanske borgerrettskampen på 50- og 60-tallet.
Apartheid Israel and a democratic solution – hovedinnlegg v/Miko Peled.
Sionismen, Israel-problemets bakgrunn og utvikling – innlegg.
Kristen-sionistene tar feil – v/førsteamanuensis dr. jur. Hans Morten Haugen, leder av
Sabeels Venner i Norge.
Boikott av Israel er nødvendig – v/Erik Hillestad, leder av Kirkelig kulturverksted.
Jerusalem under okkupasjon, etnisk rensing og kolonisering – innlegg v/Øystein
Grønning, sivilarkitekt og planlegger, tidligere rådgiver for den palestinske
sjølstyremyndigheten.
Et sannere syn på Hamas – innlegg.

Kunstnerisk: Rim Banna, palestinsk sanger, musiker og låtskriver.
Kunstnerisk: Moddi, norsk sanger, musiker og låtskriver, vinner av
Spellemannsprisen.
Mat fra flere land vil være til salgs.
Møteleder: Trond Ali Linstad.
Arrangementet er økonomisk støttet av stiftelsen Fritt Ord.

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 palestinsk aktivitet, og for å stjele mer palestinsk
jord og vann.
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Musikk og underholdning. 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 fra flykningeleirer i Libanon synger og danser.
Gateteater.
Muren rives!
Arrangør: Venner av Jerusalem/Al Quds
www.theoslowall.no
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