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PGS kongress
Per Gahrton omvald till ordförande
Helgen den 26-27 april höll Palestinagrupperna sin 17:e
kongress och omvalde enhälligt Per Gahrton till ordförande för
de kommande två åren.
Kongressen inleddes med ett föredrag av Ulf Bjereld som är
professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han
redogjorde bland annat för hur den svenska opinionen och
debattklimatet har förändrats sedan staten Israel bildades.
Och det var kanske en av de mer optimistiska politiska
analyserna under helgen. Bjereld visade att det i dag finns en
större förståelse för palestiniernas situation än det någonsin
gjort, och fler politiker som tar avstånd från ockupationen.
Han avslutade sitt tal med lyckohälsningar till kongressen från
Broderskapsrörelsen, där han är aktiv.
PLOs representant i Sverige, Salah Abdel Shafi var också
inbjuden att tala och han gav en aktuell lägesrapport om
situationen i Palestina, en dyster sådan. Abdel Shafi underströk
vikten av stöd från organisationer som PGS som både ger
humanitärt och politiskt stöd. Allt för många ger bara pengar,
utan att förena dem med politiska krav. Han betonade också
vikten av att det palestinska folket nu försonas för att stå starka
tillsammans.
Hela elva lokalgrupper fanns representerade på kongressen,
även om Sundsvallsgruppen dominerade med störst delegation.
De medlemmar jag talade med efter mötet sade alla samma sak,
att det var fruktbara och intressanta diskussioner hela helgen,
både vad gäller den politiska situationen i Palestina och om
PGS konkreta arbete. Många olika åsikter ventilerades, men
när det var dags att fastställa programmet var majoriteten
överens om att det inte skulle göras några större ändringar,
bara vissa förtydliganden. PGS viktigaste uppgift är fortsatt att
verka för ett slut på ockupationen och att arbeta för ett brett
stöd för palestiniernas rätt till en egen oberoende stat enligt
1967 års gränser. Kongressen antog också en strategisk plan för
de kommande två åren.
Kongressen avslutades med ett uttalande, där Mona Sahlins
deltagande i firandet av Israels 60-årsdag ifrågasattes.
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