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Salim Vally, forskare vid University of 
Johannesburg som i decennier kämpat 
mot apartheidregimen i Sydafrika och för 
ett fritt Palestina. Fackligt aktiv och 
engagerad i den globala rörelsen för 
akademisk bojkott.  

Abir Kopty, palestinska med israeliskt 
medborgarskap, numer boende på Väst-
banken. Feminist och aktivist bl.a. inom 
kvinnorörelsen samt tidigare kommun-
fullmäktigeledamot i Nasaret. Aktiv i 
kampen mot ockupationen och för 
demokrati för israeler och palestinier.  

Michael Mansfield, Storbritanniens 
mest kända advokat, som t.ex.             
representerat anhöriga till offren för 
”Bloody Sunday”. Juridisk observatör på 
de ockuperade palestinska områdena 
och jurymedlem i Russelltribunalen, 
Sydafrika

Välkommen till Israeli Apartheid Week 2012! 

Malmö och Lund ansluter sig i år till detta globala                    
arrangemang där vi genom spännande föreläsningar,       
workshops och filmvisning vill belysa Israels apartheidpolitik 
och den framväxande globala BDS-rörelsen (Bojkott,    
desinvesteringar, Sanktioner). 

Vi vill bygga en rörelse för förändring och bjuder in dig att 
delta! Tillsammans med gäster från Sydafrika, Storbritannien 
och Palestina ges vi inblick i hur det är att leva under       
apartheid och vad vi kan göra för att stå upp för folkrätten. 

“We know too well that our freedom is incomplete 
 without the freedom of the Palestinians” 

- Nelson Mandela

Vi slår upp portarna till Israeli Apartheid Week med förmingel 
på café Barbro. Kom och träffa våra internationella gäster, 
avnjut tilltugg, ta del av vårt bokbord och veckans program.

INVIGNING 26 FEB
kl. 15:30

CAFÉ BARBRO - NORRA SKOLGATAN 10A, MALMÖ

FÖRMINGEL & SNACKS

Allt fler artister, universitet och fackförbund ställer sig bakom 
den globala BDS rörelsens krav på bojkott, desinvesteringar 
och sanktioner mot Israel.Vad innebär BDS rörelsens krav, 
vilka framsteg har skett och vad kan vi lära oss av                
solidaritetsrörelsen för Sydafrika?

Salim Vally och Abir Kopty berättar om sitt engagemang 
och BDS som metod.

GLOBALA BDS RÖRELSEN 26 FEB
kl. 16:00

CAFÉ BARBRO - NORRA SKOLGATAN 10A, MALMÖ

SEMINARIUM

Russeltribunalen i Sydafrika slog i november 2011 fast att 
Israels diskrimineringspolitik uppfyller FN:s krav på                
definitionen av apartheid. Palestinier, 
israeler, sydafrikaner och människorätts-
aktivister vittnade om allvarliga apartheid-
förhållanden i såväl Israel som i Palestina. 
Ställ dina frågor och ta del av vår panels 
erfarenheter och analyser med utgångspunkt 
i Sydafrika och i Palestina.

Paneldiskussion med Salim Vally, Abir Kopty Michael 
Mansfield.

ISRAELISK APARTHEID I PALESTINA 27 FEB
kl. 18:00

INKONST (KLUBBRUMMET) - BERGSGATAN 29, MALMÖ

PANELDISKUSSION



Abir Kopty inleder med att ge oss en inblick i hur det är att 
leva som palestinier i Israel idag. Vad har BDS för roll i det 
palestinska motståndet och vilken är hennes vision för 
framtiden?

Workshopen fortsätter med olika exempel på initiativ och 
aktioner från Sverige och världen. Lyssna på aktivister, 
akademiker, fackligt aktiva m.fl. som berättar om sina olika 
BDS-kampanjer. 

Kom och inspireras om hur just du kan påverka! Ingen     
föranmälan eller förkunskaper krävs och du är välkommen att 
delta i hela eller delar av workshopen.

Se hemsidan för detaljerat program.

HUR GÅR VI VIDARE EFTER IAW? 3 MAR
kl. 14 - 17

INKONST (KLUBBRUMMET) - BERGSGATAN 29, MALMÖ

INSPIRATIONSVERKSTAD

En sista chans att träffa våra gäster, njuta av musik mat och 
dryck och en härlig anti-apartheidatmosfär. Kvällens live-akt 
står Cindy Mizher (sång), Khalid Al Rubaie (Oud) och Firas 
Razak (poesi) för och DJ:n spelar musik av artister som 
anslutit sig till den kulturella bojkottsrörelsen.
  

Se hemsidan för detaljerat program.

AVSLUTNING 3 MAR
kl. 19:00

CAFÉ SIMPAN - SIMRISHAMNSGATAN 3, MALMÖ

AVSLUTNINGSHÄNG PÅ SIMPAN

Missa inte heller!Missa inte heller!

Monday 27th feb, 12.15 – Universitetsaulan (Paradisgatan 2) Lund

Seminar: “Memoirs of a radical lawyer”
Michael Mansfield is one of Britain’s most famous lawyers and 
human rights defenders and also an observer of the Israeli judicial 
system, which he calls ”Israeli apartheid”. He will speak about his 
own career, defending IRA activists and his assessment of Israeli 
law in relation to International Human Rights Law.

Organizer: Juridiska föreningen, Lund

ENTRÉ 
Fritt inträde till samtliga arrangemang!

SPRÅK
Föreläsningsspråk är engelska men tolk kommer att finnas 
för översättningtill svenska.

BOKBORD & FÖRSÄLJNING
Missa inte vår informationshörna med gratis tidningar, 
informationsmaterial och böcker till försäljning.

MER OM PROGRAM & IAW
www.apartheidveckan.wordpress.com
www.apartheidweek.org
www.inkonst.com & www.panora.nu

MER OM APARTHEID & BOJKOTT
Isolera Israel: www.isoleraisrael.nu
BDS-Movement: www.bdsmovement.net

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/apartheidveckan

ARRANGÖRER & TACK TILL
Nätverket Isolera Israel och Emmaus Björkå
I samarbete med Inkonst, Folkets Bio Malmö, ABF Malmö, 
ISM Malmö, Queers Against Pinkwashing, Vänsterpartiet i 
Malmö, Café Simpan, Palestina-gruppen i Lund, Pale-
stinagruppen i Malmö, Palestinagrupperna i Sverige och alla 
gäster och volontärer!

Under februari och mars månad pågår Israeli Apartheid Week 
2012 runt om i Sverige och världen! Seminarium och 
kringaktiviteter arrangeras även i Göteborg och Stockholm.
 
Se program för respektive stad: 
www.apartheidveckan.wordpress.com
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LISRAELISK APARTHEID OCH BDS 28 FEB
kl. 18:00

LUNDS STADSHALL (SESSIONSHALLEN) - STORTORGET 9, LUND

PANELDISKUSSION

Allt fler rapporter och uttalanden av FN-tjänstemän, jurister, 
forskare och organisationer menar på att Israels politik är att 
klassa som apartheid. Varför dras dessa slutsatser och paral-
leller om vardag och kamp till Sydafrika? Varför ansluter sig 
allt fler till den globala bojkottsrörelsen mot Israelisk apart-
heid? Ställ dina frågor och ta del av våra gästers vittnesmål 
och erfarenheter från regionen.

Paneldiskussion med Salim Vally, Abir Kopty och
Michael Mansfield.

Regi: Ana Nogueira och Eron Davidson, USA 2011, 94 min. 
Engelsk text. www.roadmaptoapartheid.org

Födda i Sydafrika respektive Israel utforskar filmens 
regissörer apartheidbegreppets relevans för att beskriva 
dagens israeliska politik. Vi tas på en resa genom Sydafrika, 
Västbanken, Gaza och Israel och får möta människor med 
erfarenhet av apartheids uppkomst och fall. 

Samtal efter filmen med Michael Deas, europeisk             
koordinatör för BDS National Committe (BNC).

Medarrangörer: Tema Palestina (ABF Malmö, ISM Malmö 
och Folkets Bio Malmö)

ROADMAP TO APARTHEID 1 MAR
kl. 18:00

INKONST (KLUBBRUMMET) - BERGSGATAN 29, MALMÖ

FILM & SAMTAL

Sverigepremiär!Sverigepremiär!


