
”Vennskap Tromsø – Gaza”
Referat fra styremøte 25. september 2006.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Magnus Mæland, Kristina Torbergsen, Knut 
Borud (referent).Gjest på møtet: Astrid Eriksen.
1. Orientering om besøk til Gaza.
Astrid Eriksen har besøkt Gaza, sammen med medlemmer av 
paletinakomiteen, og med Magne Amundsen fra Tromsø kommune.
Magne Amundesn er den første offisielle representant fra Tromø kommune 
som var der siden vennskapsavtalen ble underskrevet i 2001.
Det er stadig vanskelig å komme inn i Gaza, med timevis av venting. Liten 
trafikk på grenseovergangen viser også at det er vanskelig for andre å reise ut 
og inn.
Mange opplever problemer med å få utbetalt lønninger.
Helseproblemer er også utbredt. Relativt mange barn har rakitt, og man ser 
helsemesisige problemer som langtidsvirkninger på isolasjonen. 
I den perioden besøket varte var gruppa fra Tromsø 8 av 18 utlendinger i 
Gaza.
Tilværelsen er tung for mange. Under middagen med ordføreren opplevde 
man å høre bombing i bakgrunnen, - det bombes jevnlig i ytterkantene av 
Gaza.
Alle i Gaza har gitt utrykk for at de setter svært stor pris på besøk fra Tromsø.
De besøkende opplevde veldig positiv respons på DVDen fra Nordaførrs 
Gaza-konsert. 
Det er mange kontakter som kan følges opp i forhold til vennskapssamarbeid, 
Astrid nevnte bl.a:
Holstsenteret. Ungdomsaktivitet.
Videorom / konferanse
Fotballbane(r)
Teatersenter som manglet lysutstyr.
Fekra: de jobber med animasjonsfilm og teater
Gatenavn – kan Tromsø få en Gazagate og Gaza en Tromsøgate?
Samarbeid om utvikling av renovasjon?
Trenerutveksling (Fotball) Kunstgress?
WebTV fra Tvibit, med reportere fra Gaza og Vestbredden.
Ungdomsarrangement – konsert med Hip-hop bandet RFM fra Gaza i Tromsø.
Det er behov for innrede en Blackboks, kan Kulta bidra noe for å få til dette?



Samarbeid mellom Palestinske Røde Halvmåne og Røde kors i Tromsø?
Det er etablert kontakt mellom TUIL og Gaza sportsclub.
Det hadde også vært ønskelig å få til en kontakt mellom høyskoler og 
universitet i de to byene, men her er det foreløpig ikke etablert noen kontakter.
Palestinakommiteen – som var arrangør av denne reisen – ønsker ikke å følge 
opp noen prosjekter på lang sikt, men Astrid tar noen kontakter, med Kulta, 
konsertarrangører (HiPHop) og Tromsø Røde kors. 
Magne Amundsen ønsker også at så mange som mulig av disse ideene blir 
fulgt opp.
2. Åpen vennskapsbykveld 4. oktober kl. 1900 på Driv. 
Vi diskuterte rammer og forberedelser.
Magnus er kontaktperson i forhold til Driv.
Programposter blir – om alt går som vi ønsker –  :
Innledning v. Inger Hilde
«Gaza idag» v. Christiane Kolberg. [Magnus kontakter]
Film v. Anniken Hoel. [Inger Hilde kontkter, Magnus følger evt. opp teknikk]
«Hva kan vi samarbeide med Gaza om?» v. Magne Amundsen. [Inger Hilde 
kontakter]
Gruppe- og fellessamtale om hva vi har lyst til å arbeide videre med.
Evt. sang av Nordaførr en eller annen gang når det passer i programmet [Inger 
Hilde kontakter]
Magnus er programleder.
Magnus og Kristina utarbeder en liten trykksak «flyer».
Magnus bestiller annonse og distribuerer pressemelding. Inger Hilde er 
kontaktperson for henvendelser fra pressen.
3. Samling for steder med vennskapsbyer i Palestina, Hamar 27. oktober.
Inger Hilde refererte invitasjonen. Vi prøver å få fylt opp kvoten med to 
deltkaere som arrangøren dekker. Det kan være aktuelt for Inger Hilde og Knut 
å reise. Vi prøver også få få noen fra kommunen til å bli med her. Inger Hilde 
følger opp dette.
4. Oppfølging av saker som er underveis mot realisering.
Vi fant ut av hva som må gjøres for å få bankkontoen på plass. Arbeide med 
nettside er også nærmere målet. (Astrid kan formidle kontakt med en student 
som kan hjelpe til?)
5. Neste møte.
Neste styremøte: mandag 9. oktober, kl. 1800, på Aunegården.
Vi må ha god tid til å forberede søknader til Vennskap Nord-Sør, med 
søknadsfrist 1. november.


