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Till medlemmar och sympatisörer i 
Svenska Palestinakommittén 
 
BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 2022 
 

MONTER 

I år har vi en monter tillsammans med Palestinska Huset i Göteborg. Montern har 
beteckningen H00:07 och finns i H-hallen en trappa upp. 
 
H-hallen inrymmer Globala torget, där de internationella montrarna och scenprogrammen 
finns. 
 
Varmt välkommen att besöka oss. Vi vill gärna träffa dig, lyssna till dina synpunkter och ha 
ett intressant samtal om situationen i Palestina. 
 
Lotteri med fantastiskt fina priser! 
 
Torsdag den 22 september, kl 09.00 - 18.00 
Fredag den 23 september, kl 09.00 - 19.00 
Lördag den 24 september, kl 09.00 - 18.00 
Söndag den 25 september, kl 09.00 - 17.00 
 

SCENPROGRAM 

Söndagen den 25 september, kl 10.20 - 10.40 samtalar Gideon Levy och Gert Gelotte på 
stora scenen. 
 
Vart är Israel och Palestina på väg? 
Gideon Levy är författare och journalist på israeliska dagstidningen Haaretz. År 2015 
tilldelades han Palmepriset för sin modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation. 
 
Gideon Levys kritik och analys av Israels kolonisering av Palestina är skoningslös och skarp 
som ett rakblad: "Den som bygger bosättningar vill befästa ockupationen, och den som vill 
befästa ockupationen vill inte ha fred. Det är hela saken i ett nötskal." (DN 2014) 
 
Vad händer nu? Vart är Israel och Palestina på väg? Journalisten Gert Gelotte frågar, Gideon 
Levy svarar på Bokmässan. 
 
Alla scenprogram sänds digitalt. Du kan befinna dig var som helst inom eller utom Sverige 
och följa debatterna. Vi återkommer till dig med mer information om detta. Samtalen spelas 
in och kan ses under en längre tid om du inte har möjlighet att följa de intressanta 
debatterna just när de pågår. 
 
FREDSLOPPET 
Du finner information på Fredsloppets hemsida om arrangemangen i olika kommuner. 
 



I Göteborg genomförs Fredsloppet söndagen den 17 september i Slottsskogen. Aktiviteter 
hela dagen för både barn och vuxna. Fika och lättare måltid kan köpas. 
 
SVENSKA PALESTINAKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 2022 
Evert Svensson och Gert Gelotte samtalade om Everts mångåriga engagemang i Palestina. 
 
Årsmötet valde följande styrelse: 
Ismail Adra, ordförande 
Eva Strandberg, kassör 
Lennart Sundström, sekreterare 
Ziad Taib, vice ordförande 
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot 
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet att få leda verksamheten. 
 
 
Bifogas tips på två böcker som kommit ut under året. 
 
Vill du ha mer information om boken "Nästa år i Jerusalem", kontakta författaren direkt via 
email: bernt.e.jonsson@gmail.com. 
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