Vljudno vabljeni na okroglo mizo
PALESTINSKI ZAPORNIKI IN ZAPOR PALESTINE
Dogodek bo potekal v sredo, 17. aprila 2013 ob 18.00
v kavarni SEM (Metelkova 2) v Ljubljani.
Na okrogli mizi bodo spregovorili: Igor Pogačar, nekdanji predstavnik RS v Palestini,
Peter Toš, nekdanji veleposlanik RS v Izraelu, Hani Al Malihi, aktivist iz Palestine in
Boštjan Videmšek, novinar Dela (tbc). Razpravo bo povezovala novinarka Kristina
Božič.
17. april je dan, ki je posvečen palestinskim zapornikom. V ta namen pod okriljem palestinske
organizacije za zapornike Addameer po celem svetu potekajo številni dogodki, ki ozaveščajo
svetovno javnost o situaciji palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih. Mnogi so podvrženi
netransparetnemu zapiranju, brez sojenja in obsodbe (kar omogoča t.i. administrativni pripor),
mučenju, nasilju, in pogosto tudi smrti. Nedavno je v izraelskih zaporih umrl 30. letni Arafat
Jaradat, za katerega je Izrael trdil, da je umrl zaradi odpovedi srca, preiskava pa je odkrila več
zlomljenih kosti celega telesa. Smrt je sprožila številne proteste po Zahodnem bregu.
Palestina – Zahodni breg in Gaza – postaja največji zapor na svetu in zgodovini. Gaza je
popolnoma blokirano koncentracijsko taborišče, kamor brez izraelskega nadzora ne sme
pripotovati niti igrača ali sladkarija, Zahodni breg zaradi gradnje nezakonitih naselbin ostaja le
še skupek manjših zaprtih getov.
Evropska unija kljub nenehnim kršitvam izraelskega mednarodnega prava povečuje svoje
gospodarsko, znanstveno, kulturno in športno sodelovanje z Izraelom. In to tudi, kadar gre za
sodelovanje z nezakonitimi izraelskimi naselbinami. A vendar vedno več držav v EU opozarja na
problem uvoza produktov iz naselbin, na tovrstni problem pa je opozorila tudi visoka
predstavnica za zunanjo politiko EU Catherine Ashton.
Na okrogli mizi bomo najprej spregovorili o situaciji palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih,
nato pa bomo analizirali trenutno sodelovanje EU z Izraelom, še posebej z naselbinami. Pri tem
bomo omenili tudi trenutne politične razprave v Sloveniji in v EU, ter potencial in moč politike leteh pri razreševanju situacije na Bližnjem vzhodu. Predstavili bomo tudi kampanjo BDS, ki
poskuša po vzoru gibanja proti apartheidu v Južni Afriki spodbuditi mednarodno skupnost k
končanju politike apartheida na Bližnjem vzhodu.

Dogodek organizira Civilna iniciativa BDS Slovenija (http://www.bds.si).
Več informacij: info@bds.si
Več informacij o kampanji za palestinske zapornike: http://www.addameer.org

