ÅRSMELDING 2011
I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket
at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt
Palestina. Sånn er det ikke. Befolkningen i Gaza har nå vært under blokade siden 2007. Det
er fortsatt store begrensninger i varer som kan tas inn og ut, oppbygningen etter krigen er
vanskelig og det er vanskelig å krysse grensene. Situasjonen påvirker også
vennskapssamarbeidet. Flere fra Gaza ble invitert av Tromsø kommune i forbindelse med
10-årsmarkeringen. Noen kom fram til slutt….
Selv om situasjonen kan være vanskelig er vennskapskontakt mulig og at det er viktig å jobbe
videre med å utvikle samarbeid. Meldinger fra Gaza sier også at det er svært viktig for
befolkningen der å vite at de har venner i andre land og vennskapssamarbeidet gir
befolkningen i Tromsø en unik mulighet til å få mer kunnskap om befolkningen og
situasjonen i Gaza. Denne årsmeldingen er et forsøk på en oppsummering av arbeidet dette
året i Vennskapsgruppa: Vennskap Tromsø- Gaza. I tillegg har vi med litt om det som skjer i
forhold til vennskapssamarbeidet for øvrig i Tromsø.
Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som
formål å fremme:
-Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza
-Gjensidig sosial og kulturell kontakt mellom de to byene
- Økt kunnskap om situasjonen i Palestina og Gaza
Vi er medlem av den nasjonale organisasjonen Vennskap Nord-Sør. Vennskapsgruppa ønsker
å bidra til at frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og andre kan delta i aktivitet knyttet til
vennskapssamarbeidet. Vi samarbeider med Tromsø kommune og andre for å videreutvikle
vennskapssamarbeidet.

Vennskapsgruppa har i 2011 hatt 20 enkeltpersoner og en organisasjon som har betalt
medlemskontingent. Vi har imidlertid et større netteverk som orienteres om arrangementer
og lignende via e-post.
Styret i vennskapsgruppa
På årsmøtet i februar 2011 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Gunhild Johansen,
Astrid Eriksen, Helge Hole, Kristin Joachimsen, Jens Ingvald Olsen og Inger Hilde Trandem
Regnskapsfører: Egil Arne Thomassen
Revisor: Anne- Line Johannessen.
Styret konstituerte seg selv og fordelte følgende oppgaver:
Inger Hilde Trandem: leder
Knut Borud: sekretær
Kristin Joachimsen, Jens Ingvald Olsen og Gunhild Johansen : Styremedlemmer
Helge Hole og Astrid Eriksen : Varamedlemmer. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.
Etter forrige årsmøte har styret hatt 6 styremøter (ett av disse i 2011).
Aktiviteter/prosjekter
10-årsmarkeringen av vennskapssamarbeidet har vært det mest sentrale dette året. Tromsø
kommune var hovedaktøren i denne marketingen med bidrag fra andre. Årets
internasjonale uke hadde flere aktiviteter som markerte samarbeidet med Gaza.
Internasjonal uke er et dugnadsprosjekt der mange bidrar. Medlemmer i styret i
vennskapsgruppa har bidratt på ulike måter også via vennskapsbyprosjektet og Tromsø
kommune. Tromsø kommune inviterte flere gjester fra Gaza. Mange hadde problemer med å
komme ut fra Gaza. Vennskapsbyprosjektets kontakter i Gaza, Saleh A. Raheen og Lana Hijazi
kom fram til den siste dagen og internasjonal direktør i Gaza kommune, Mohammed AlHalabi kom til Tromsø uka etter. Leder for Tamer Institutete, Rinad Hamed kom fra Ramallah
og deltok under arrangement denne uka, men Ahmad Ashour fra Tamer i Gaza klarte ikke å
komme til Tromsø.
Vennskap Tromsø- Gaza samarbeidet med Tromsø kommune om å lage et jubileumshefte i
forbindelse med jubileet. Link til dette kan finnes på våre nettsider. http://www.tromsogaza.no/JubileumshefteW.pdf

Det ble arrangert en flott jubileumsfest der mange av de som har deltatt i
vennskapssamarbeidet deltok.

Fra jubileumsfesten – Lana og Saleh er endelig kommet fram til Tromsø- Her sammen med Astrid
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Vennskap Tromsø- Gaza hadde også stand i byen i forbindelse med 10-årsmarkeringen
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Aktiviteten i vennskapsgruppa påvirkes av i stor grad av aktiviteten i vennskapsbyprosjektet.
For å få til aktiviteter i Gaza forutsetter det kontakter og mulighet for kontinuerlig
oppfølging. Vennskapsbyprosjektet ble avsluttet dette året. Det er nå klart at prosjektet
videreføres, men etter sommeren 2011 har det vært lite aktivitet i vennskapsbyprosjektet.
Det har også preget vennskapsbyarbeidet.
Vennskap Nord- Sør la i 2011 om støtteordningen sin. Vi kan nå søke på en støtteordning
som heter lokalsamfunnnsstøtte. Astrid og Inger Hilde deltok på et seminar om dette i mars
2011. For å kunne søke om støtte kreves det et partnerskapsmøte noe som er vanskelig for
oss å gjennomføre. Kontakter i Gaza er også utfordrende fordi mange som har mulighet
reiser fra Gaza. Vennskap Tromsø- Gaza har inngått en avtale med Tamer Institute etter
SKYPE-møte med Ahmad Ashour ved Tamer i Gaza. Temaet for samarbeidet er: ”Youth
participation – youth influence on local community”. Tamer er en viktig samarbeidspartner

for vennskapsbyprosjektet og samarbeid med dem forutsetter også aktivitet der. Ettersom
det har vært mindre aktivitet i prosjektet siste halvår har det vært vanskelig å jobbe med å
utvikle samarbeidet med Tamer institute. Vennskapsgruppa har ikke mulighet for å følge
opp dette samarbeidet alene slik at vi har vurdert det som uforsvarlig å jobbe med et
samarbeid og skape forventninger som kanskje ikke blir innfridd. Det er nå klart at
vennskapbyprosjektet fortsetter og vi vil samarbeid om hvordan vi kan videreutvikle
samarbeidet med Tamer Institute. Vi søkte også om støtte til et nytt prosjekt i samarbeid
med Kulta. De har også hatt utfordringer siste året slik at deres prosjekt også er utsatt.
Nordisk ungdomsfilmfestival (NUFF) ble arrangert som tidligere med et konkurranseprogram
og workshopgrupper som jobbet i forkant med å lage filmer som ble vist under NUFF. En av
workshopgruppene lagde film i Gaza. Og lokalsamfunnsstøtten ble brukt til denne. NUFF har
hatt et samarbeid med Gaza over flere år. Blokaden har gjort det vanskelig å reise slik at en
de siste årene har arrangert workshop i Gaza. Målet er imidlertid også å jobbe for å kunne
fysisk møtes.
Workshopen i Gaza ble blant annet organisert av vennskapsbyprosjektets kontakt i Gaza,
Saleh A. Raheen. http://www.nuff.no/Pages/NUFF@GAZA2011.html

NUFF 2011 - Gaza workshop group

Ellers har Vennskap Tromsø- Gaza hatt stand ulike steder i byen dette året.
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Tidligere styremedlem i Vennskap Tromsø- Gaza, Grete Soleng deltok i Ship to Gaza
delegasjonen, men de kom som kjent ikke til Gaza.

Deltakere i Ship to Gaza: Stine R. Håheim, Bjørn O. Olsen, Mina Boldermo Eriksen, Grete Soleng,
Torstein Dahle, Aksel Hagen og Tove Henny Lehre før avreise til Athen fredag.
Foto: Holm Morten/Scanpix

Andre samarbeidsprosjekter/-partnere
Vennskapsbyprosjektet
Prosjektet startet opp i 2008 og er svært viktig for vennskapssamarbeidet mellom Tromsø og
Gaza. Målet er å få til samarbeid i forhold til prosjektarbeid, film og sirkus/teater. Viktige
aktører i dette prosjektet er blant annet Tvibit og Kulta og de samarbeider med Gaza
kommune og ulike organisasjoner i Gaza. Prosjektet ble avsluttet dette året, men er planlagt
videreført. Prosjektleder i vennskapsbyprosjektet har vært medlem i styret i
Vennskapsgruppa og Vennskapsgruppa har deltatt i styringsgruppa til
vennskapsbyprosjektet.
Euro-Gaza
Euro- Gaza er et nettverk av europeiske byer som har Gaza som vennskapsby. Disse byene er
Barcelona, Torino, Dunkerque, Cascais og Tromsø. Tromsø kommune og
vennskapsbyprosjektet er Tromsøs kontakt i dette nettverket. I forbindelse med 10årsmarkeringen ble det også arrangert et møte i Eurogaza nettverket med deltakere fra
Dunkerque, Cascais og fra Palestina.
Proteseverkstedet i Gaza
Innsamling til proteseverkstedet i Gaza har pågått over flere år, men hadde en stor topp i
forbindelse med krigen i Gaza. Det har imidlertid blitt gitt penger til dette prosjektet også i
etterkant av dette og Mads Gilbert har nylig besøkt Gaza og proteseverkstedet og tatt med
de siste innsamlede midlene. Og hilsener tilbake til Tromsø.

Økonomi
Vennskapsgruppa har også i 2011 fått lokalsamfunsstøtte fra Vennskap Nord-Sør. Denne
støtten har vært brukt til NUFF-workshop. Andre inntektskilder har i år vært
medlemskontingent og salg av T-skjorter. Vi har brukt midler til nettside og postboksleie
Informasjonsarbeid
Knut Borud oppdaterer vår nettside www.tromso-gaza.no og her samles informasjon om
ulike arrangement og også en del rapporter og nyheter fra Gaza i tillegg til lenker for annen
informasjon. Vi har dette året hatt stand flere ganger med salg av T-skjorter og informasjon.
Vennskapsarbeidet framover
Situasjonen for befolkningen i Gaza har ikke endret seg siste året. Det har periodevis vært
noe lettere å passere grensen til Egypt, men generelt er situasjonen svært vanskelig. Det å
reise for å utvikle vennskapssamarbeidet er fortsatt vanskelig slik at videreutvikling av
kontakt via SKYPE og andre media vil være viktig også framover. Målet for 2012 må være å
jobbe videre med samarbeidsavtalen med Tamer Institute for å planlegge mulige prosjekter.
Dette vil skje i tett kontakt med vennskapsbyprosjektet.
Det er utfordrende å jobbe med vennskapssamarbeid i en situasjon med blokade, men dette
betyr at vi må prøve ut nye metoder – andre måter å samarbeide på. Vi er avhengig av å ha
noen som jobber med dette også på dagtid for å kunne holde kontakt og videreutvikle
prosjekter. Vi ser derfor fram til ny aktivitet i vennskapsbyprosjektet.
Tromsø, 09.02.12

Inger Hilde Trandem
Leder Vennskap Tromsø- Gaza

