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KALENDARIUM
Onsdagen den 14 oktober kl 19
Så tar Kungälv emot nyanlända
Personal från Överförmyndarnämnden och
socialförvaltningen informerar
Lokal: Röda Korsets nya lokal på
Smedmästaregatan 3 (vid Ingo-macken på
Trollhättevägen) i Kungälv.
Onsdagen den 9 december kl 19
Firande av mänskliga rättigheters dag
Lokal meddelas i nästa medlemsblad
Asylsökande ensamkommande barn
Fredsrörelsen tillsammans med Equmeniakyrkan har påbörjat läxhjälp på kommunens
boenden. I våras var vi engagerade på Blå
huset. Förra veckan startade vi upp
verksamhet tillsammans med Nordiska
folkhögskolan för de ungdomar som bor i hus
intill skolan uppe på Fontin. Vi kommer
närmast att undersöka vilka behov som finns
på Länsmansgården i Ytterby, på Blå huset i
höst och på det nya boendet på Gamla
brandstationen i Kungälv. Senare kan det bli
aktuellt med insatser för dem som kommer att
bo i Gröna villan på Fästningsholmen.
Vi behöver fler frivilligarbetare som deltar i
arbetet. Du som är intresserad hör av dig till
Lars-Olof Olsson, 0303-19384. Ett arbete som
gör skillnad och ger mycket tillbaka till oss som
deltar.
Språkcafé
Fredagen den 16 oktober 13:30-14:30 startar
kommunen och Vuxenskolan åter språkcafé
efter sommaruppehållet. Nu håller man till i
entrén till Stadshuset, Ytterbyvägen 2. Caféet
är öppet på fredagar framöver för alla som vill

träna på att prata svenska, träffa nya
människor, umgås och fika.
Medlemsmötet den 23 september
Vi lyssnade till Olle Katz, som är talesperson
för JIPF (Judar för israelisk/palestinsk fred).
Han började med att berätta om sig själv och
sin uppväxt. Han fick en judisk uppfostran och
är nu medlem i den judiska församlingen i
Göteborg. Israel var ständigt närvarande
under hans uppväxt och Olle såg Israel som
”progressivt” fram till kriget 1967.
Sommaren 2015 besökte Olle Israel för första
gången tillsammans med JIPF. Han reste mest
på Västbanken. Innan han berättade om sin
resa, visade han kartor över gränserna mellan
Israel och Palestina 1946, 1947, 1967 och
2006. Dessa visade hur de palestinska har
krympt under åren. På hemsidan för ICAHD
(Israeli Committee Against House Demolitions)
finns det bra kartor för dem som vill studera
detta ytterligare.
Västbanken är idag full av judiska
bosättningar. En bosättning kan vara som en
stad med upp till 50 000 invånare. Israelerna
har på många ställen byggt murar runt sina
områden och för att komma från sin bostad till
sin jordbruksmark måste den palestinska
bonden passera en checkpoint i muren. Detta
kan ta många timmar och ibland släpps han
inte igenom alls.
I Israel bor 8 miljoner judar och 2 miljoner
palestinier, som diskrimineras på många sätt,
t.ex. genom lägre bidrag till skolor. I Gaza bor
det 2 miljoner palestinier och på Västbanken 4
miljoner. Lagar och regler hindrar araber att
flytta till Israel. Ett annat problem är vatten –
judarna har god tillgång medan palestinierna
lider brist på vatten.
JIPF verkar för en tvåstatslösning. Israel vill
inte ha en tvåstatslösning. Man vill ha marken
och de bosättare, som har infiltrerat på

Västbanken, skulle tvingas flytta, om det blev
två stater. Enligt en enkät tror inte heller
palestinierna på en tvåstatslösning. Folk är
missnöjda med Hamas, som styr i Gaza, och
rädda för att IS ska få fäste.

ambitiöst formulerade och den övergripande
målsättningen är att avskaffa den extrema
fattigdomen i världen och säkerställa en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling till 2030.

Vad kan göras? Olle Katz är inte positiv till en
total bojkott, men vill att varor skall märkas
med var de tillverkas – i Israel eller på
ockuperat område. USA skulle kunna påverka
Israel, eftersom de ger 30 miljarder i bidrag till
Israel, varav 2/3 går till militären.

FN bildades den 24 oktober 1945 då stadgan
trädde i kraft. Från början hade FN 51
medlemsländer. Idag har antalet ökat till 193.

Olle rekommenderade några böcker:
Amos Oz: Att bota en fanatiker
Amos Oz: Berättelser om kärlek och mörker
(en spännande skildring byggd på hans
uppväxt i Jerusalem då Israel ännu inte fanns)
Göran Rosenberg: Det förlorade landet
Abraham Burg: Förintelsen är över och vi
måste resa oss ur askan
Assaf Gavron: Uppe på höjden (en
nyutkommen bok vilken beskriver en ny
bosättning, livet, människorna och politiken
runt om)
David Grossmann: På flykt undan ett Sorgebud
(som handlar om en kvinna som ger sig ut på
vandring för att undvika det hon fruktar mest:
att militären skall komma med beskedet att
hennes son stupat; att inte vara hemma är ett
magiskt tänkande – då kan han inte dö)
Susan Abulhawa: Morgon i Jenin (som skildrar
Palestinas moderna historia genom en familjs
öden)
Här är länken till Olles blogg från resan till
Israel-Palestina för de som är intresserade:
https://ollekatz.wordpress.com/category/reso
r/resa-till-israel-palestina/
Märit Larsson
FN 70 år
När världens ledare nyligen träffades i New
York i samband med generalförsamlingens
öppnande firades FN:s 70-årsjubileum. En ny
utvecklingsplan, ”post 2015”, antogs. De 17
nya utvecklingsmål som den innehåller är

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FNförbundet, säger i ett uttalande inför FN:s 70årsdag:
”Bilden av FN:s arbete under de gångna åren
är splittrad. Storpolitiska intressen och
motsättningar har periodvis försvagat
organisationen och lett till besvikelser och
frustration. Samtidigt har FN bidragit till att
rädda miljoner människor från helvetet
genom bl a fredsbevarande insatser,
flyktinghjälp och matbistånd. All denna
verksamhet pågår med full kraft in i våra
dagar.
Idag står organisationen vid ett vägskäl.
Världens länder måste bestämma sig för vilket
FN man vill ha. Några regeringar vill ha ett
svagare FN medan andra, som Sverige, vill
stärka organisationen. Samtidigt är det
nödvändigt att FN-familjen blir bättre på att
samverka, inte minst i arbetet i fält. FN måste
ha fokus på effektivitet och för det krävs ett
modernt ledarskap.
Det bästa sättet att hedra 70-åringen FN är att
blicka mot framtiden och att fortsätta verka
för en starkare och bättre världsorganisation i
mänsklighetens tjänst.
(Ur Världshorisont nr 3 2015)
Visste du att
Mogens Lykketoft från Danmark är ny
ordförande i FN:s generalförsamling sedan
den 15 september. Han efterträder Sam
Kutesa från Uganda.
Lars-Olof Olsson, ordförande i Fredsrörelsen

