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ÅRSMELDING 2018 
 

Situasjonen for befolkningen i Gaza har ikke blitt bedre i 2018. Dette har blant annet vært 
året for «The great march of return» med gjentatte demonstrasjoner der det har vært fokus 
på flyktningenes rett til å vende tilbake. Demonstrasjonene har blitt hardt slått ned på og 
mange er blitt drept og skadet i demonstrasjoner i grenseområdene. Samtidig hører vi lite 
om Gaza og Palestina i det generelle nyhetsbildet. Den humanitære situasjonen i Gaza er 
fortsatt svært vanskelig og mangel på det meste også inkludert strøm og vann gjør det 
vanskelig å opprettholde samfunnsviktige strukturer.  

Situasjonen gjør det også vanskelig å reise ut og inn av Gaza noe som også gjør 
vennskapssamarbeidet mer utfordrende.  Det har også vært mindre aktivitet i 
vennskapsbyprosjektet på Tvibit dette året da det ikke har vært ansatt noen i 
prosjektlederstillingen. Mye av vennskapsgruppas arbeid dette året har derfor vært i 
samarbeid med andre organisasjoner som jobber med saker knyttet til palestinernes 
situasjon.  

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 forøvrig i Tromsø. Mye av dette som beskrives her er aktiviteter 
som mange samarbeider om.  

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 

Vennskapsgruppa er medlem av den nasjonale organisasjonen som tidligere het Vennskap 
Nord/Sør. Denne organisasjonen har skiftet navn til SPOR-nettverk for 
Utdanningssamarbeid. Organisasjonen jobber nå i hovedsak med utdanningssamarbeid og 
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mindre med generelt vennskapssamarbeid og det er usikkerhet knyttet til framtida for 
organisasjonen.  

Vennskapsgruppa ønsker å bidra til at frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og andre kan 
delta i aktivitet knyttet til vennskapssamarbeidet.  

Vennskapsgruppa har i 2018 hatt 16 enkeltpersoner som har betalt medlemskontingent. Vi 
har imidlertid et større nettverk som orienteres om arrangementer og lignende via e-post.  

Styret i vennskapsgruppa 

På årsmøtet i februar 2018 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Helge Hole, Gro 
Herefoss Davidsen, Lina Killingdalen, Astrid Eriksen, Christian Guldbransen 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 oppdaterer nettsida og har oversikt over epostlister 

Gro Herefoss Davidsen skriver møtereferat med Lina Killingdalen som vara.  

Helge Hole, Astrid Eriksen og Christian Guldbransen er styremedlemmer og alle kalles inn til 
styremøter.   

Etter forrige årsmøte har styret hatt 6 styremøter. Styremedlemmer har også deltatt på 
møter i forbindelse med Internasjonalt seminar i tillegg til møter i forbindelse med 
planlegging av ulike arrangementer. En del av planlegging og styrearbeid foregår også via 
epost.  

Aktiviteter og prosjekter 

Tidligere år har vi arrangert Gaza uke, men vi valgte i år å ikke satse på flere arrangement en 
uke. Hovedarrangementene vår dette året har vært knyttet til besøk i oktober. I tillegg bidro 
vennskapsgruppa til oppsetning av en nyskrevet monolog: Den velsignede – hvem eier 
Jerusalem? 

Monologen er skrevet av Tale Næss og ble satt opp på Rådstua 6. april der den ble framført 
av Fredrik Hermansen med regi av Trond Petter Stamsø Munch. Vennskapsgruppa støttet 
forestillingen og bidro også til at Kristin Bjørn ledet en samtale retter forestillingen. Knut 
Borud fra palestinakomiteen/vennskapsgruppa innledet også om situasjonen i Jerusalem i 
dag.  
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25.  -  29. oktober hadde vi besøk av Viola Raheb og Marwan Abado sammen med deres 14 
år gamle sønn. Viola Raheb og Marwan Abado er palestinere, Viola fra Betlehem mens 
Marwan er fra en familie som flyktet til Libanon. De kan derfor ikke bo sammen i Palestina 
og de bor i Wien der Viola Raheb  er teolog og seniorforsker på universitet. Hun har jobbet 
med mange tema som interkulturell dialog, fredsarbeid, utdanning osv. Marwan Abado er 
musiker, komponist, sanger og spiller oud. Han har gitt ut flere CD er og jobbet med mange 
ulike musikere, komponert musikk for teater og film og har også mottatt flere priser blant 
annet også for engasjement i interkulturell dialog. 

I løpet av tida var her ble det avholdt flere arrangementer. 

25. oktober – Internasjonalt seminar med tittelen «Palestine Revisited» - what is left for 
Palestine and the Palestinians. 

 

Bilde fra Palestinakomiteen 

Viola Raheb innledet og snakket om tema som blant annet hvilke politiske visjoner, 
alternativer og håp kan palestinerne ha i dagens situasjon som virker svært fastlåst. Det var 
fult hus på biblioteket og et engasjerende og spennende seminar. 

Fredag 26. oktober var Viola Raheb på Fredsstudiet og hadde et seminar med tittel: 
Palestinian women`s creative resistance in the face of injustices. Studentene var engasjert og 
det ble et spennende seminar med gode diskusjoner. 
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Fredag kveld var det konsert i Ishavskatedralen med tittelen – Palestina – et annet 
perspektiv – «Cultivating hope» der Viola og Marawan gjennom tekst og musikk ønsket å 
vise et annet Palestina enn det en ofte hører om i media.  

 

På lørdag 27. oktober fikk gjestene se litt av Tromsø og omegn blant annet med besøk på 
Polaria og i Ersfjorden og på kvelden var medlemmer i Vennskapsgruppa og 
Palestinakomiteen invitert til felles middag hos Eirik Mathisen der flere fikk mulighet for å 
treffe dem.  

Søndag 28. oktober deltok de på gudstjeneste i Grønnåsen kirke der Viola blant annet holdt 
preken og Marwan spilte.  

Gjestene reiste fra Tromsø mandag 27. oktober og vi opplevde å ha hatt flere spennende 
arrangementer og samtaler med Viola og Marwan og de uttrykte også at det hadde vært fint 
å være i Tromsø å møte mange som var engasjert i situasjonen for palestinerne.  

Andre aktiviteter 

Vennskapsgruppa var medarrangør sammen med Palestinakomiteen, Krafttak for Gaza og 
Fagforbundet på demonstrasjon lørdag 14. april. Demonstrasjonen var en markering i 
forhold til Israels angrep på palestinerne som deltok i "den store marsjen" i Gaza.   

Det var appeller ved:  

Kristin Røymo, ordfører i Tromsø 
Mohamed Jabaly, filmskaper 
Erik Jørgensen, Fagforbundet Tromsø kommune, avd 177 
Anne Karina Sogge, leder i Bymisjonen 
Hilde Bernhardsen, Fagforbundet Troms/LO 
Gunhild Johansen, Krafttak for Gaza 
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Mads Gilbert, palestinareisende og lege 
Kultur ved 
Moisés Alejandro Gadea Ruiz, visesanger fra Nicaragua 
Aman Kedir Kamsare, leser egen tekst "I decline to be born" 
 
Møteleder var Britt Ås, leder Palestinakomiteen i Tromsø 

15. mai var Vennskapsgruppa også medarrangør sammen med Palestinakomiteen, Krafttak 
for Gaza og Fagforbundet på markeringen Nakba - 70 år på flukt. 

Det ble arrangert solidaritetsmarsj med sørgebånd og markering inne på Rådhuset i 
etterkant.  

 

Bilder fra palestinakomiteen.  

Innledere/appeller: 
Ordfører Kristin Røymo 
Berit Mortensen, Jordmor, forsker, sentralstyremedlem i Rødt og Palestina-aktivist 
Stig Lægdene, Domprost 
Inger Hilde Trandem, Vennskap Tromsø Gaza 
Kultur: 
Ola Asdahl Rokkones, saxsofonist 
Ingrid Eliassen, trompetist og lærer ved musikk-konservatoriet 
Tekster skrevet av Lina Hajjaj og Ansam Abu Shanab, ungdom fra Tamer Institute i Gaza – lest av 
skuespillere Anethe Alfsvåg og Trond Peter Stamsø Munch 
Blandakoret Nordaførr 
Nuorta & Louisa 
Møteleder: Ingrid Evertsen, freelancer, kåsør og aktivist 

Det var godt oppmøte på begge markeringene.  
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Vennskapsgruppa har hatt møte med administrasjon og politisk ledelse i Tromsø kommune i 
forhold til vennskapssamarbeidet og vennskapsbyprosjektet. Dette blant annet med 
bakgrunn i forslag om å fjerne støtten til vennskapsbyprosjektet i kommunens budsjett.  

 

Andre samarbeidsprosjekter, aktiviteter og samarbeidspartnere 

Vennskapsbyprosjektet 

Prosjektet startet opp i 2008 og er viktig for vennskapssamarbeidet mellom Tromsø og Gaza. 
Mye av det vi kan definere som vennskapssamarbeid har foregått med utspring i prosjektet.  
Viktige aktører i dette prosjektet har vært blant annet Tvibit, Kulta, Kulturskolen og Rådstua 
og de samarbeider med ulike organisasjoner i Gaza og på Vestbredden.  Teater og film har 
vært viktige arbeidsområder.  Det har tidligere vært en 50% prosjektlederstilling knyttet til 
prosjektet ansatt på Tvibit.  De siste årene har ikke en person hatt denne stillingen og det 
gjør det vanskeligere å prioritere dette arbeidet. Tvibit har fått Erasmus midler til en 
utveksling med ungdomsledere i Gaza. Etter forrige årsmøte gjorde vennskapsgruppa en 
henvendelse til Tvibit for å høre om det skulle ansettes noen i stillingen påny. Tvibit ønsket 
da å utlyse stillingen, men det viste seg seinere at de ikke fikk klarering for dette av 
administrasjonen i kommunen. Vennskapsgruppa ha hatt møte med kommunen og det er 
også gjort henvendelser angående saken der det er oppgitt at stillingen vil ligge inne i 
budsjettet for 2019. Stillingen er foreløpig ikke utlyst, men Tvibit oppgir nå at stillingen skal 
lyses ut. Det er svært viktig å ha en egen stilling som koordinerer arbeidet i forhold til 
samarbeidet med Gaza fordi dette krever en kontinuerlig innsats, kunnskap om Gaza og 
fokus for å opprettholde kontakten selv om ytre forhold gjør dette vanskelig.  Det vil også 
være viktig å få på plass prosjektstillingen for å følge opp prosjekt med utveksling.  

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 har vært Tromsøs kontakt i dette nettverket. Det har vært lite aktivitet 
i dette nettverket seinere år og det har heller ikke vært aktivitet i 2018.  

Protese- og polioverkstedet i Gaza – Krafttak for Gaza 

Innsamling til proteseverkstedet i Gaza har pågått over flere år. Det samles jevnlig inn 
penger både i Tromsø og andre steder på ulike arrangement og ulike aktiviteter. Krafttak for 
Gaza er også en viktig samarbeidspartner ved arrangementer.  

Økonomi 

Tidligere Vennskap Nord/Sør nå Spor får ikke lenger støtte fra Norad. Det er derfor ikke 
lenger mulig å søke støtte til prosjekter.  Andre inntektskilder for Vennskapsgruppa har i 
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2018 vært medlemskontingent, støtte vi har fått til besøket i oktober og gaver.  Vi har 
utgifter i forbindelse med arrangement og ellers har vi brukt midler til nettside. Vi har sagt 
opp vår postboks. Vennskapsgruppa har lite inntekter og dette er en begrensning i forhold til 
aktivitet.  

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. Han sender også ut meldinger via vår e-post liste. Vi har egen Facebook side. 
Her har en del arrangement vært annonsert og det har vært laget eventer for 
arrangementene.  Vi kan bruke nettside og facebookside mer for informasjon om 
arrangementer og aktuelle saker om Gaza.  

I forbindelse med Nakba markeringen var det oppslag i avisa Nordlys med Nehal Afana som 
første gang kom til Tromsø som en del av vennskapsbyprosjektet. Det var også noe oppslag i 
forbindelse med at støtte til vennskapsbyprosjektet var tatt ut av kommunens 
budsjettforslag.  Det har ellers vært lite oppslag i lokale media om Gaza og 
vennskapssamarbeidet.  

Vennskapsarbeidet framover 

I 2018 har situasjonen i Gaza i stor grad vært preget av «The great march of return» med 
demonstrasjoner der mange er blitt drept og skadet. Situasjonen i Gaza blir stadig verre. 
Dette året har det ikke vært mulig å ha besøk fra Gaza og det er heller ikke mulighet for å 
reise til Gaza. Vennskapsbyprosjektet på Tvibit er svært viktig for vennskapsarbeidet. 
Samarbeidet med Gaza krever mye planlegging og organisering og vi er avhengig av å ha 
noen som kan jobbe med dette også på dagtid.  Det har ikke vært ansatt noen i 
prosjektlederstillingen dette året og det har derfor vært lite aktivitet noe som også gjør 
vennskapssamarbeidet vanskeligere å følge opp. Det angis nå at det er satt av penger til ny 
prosjektleder i deltidsstilling og at denne skal lyses. Dette vil være avgjørende for videre 
vennskapssamarbeid. Vennskapsgruppa er avhengig av samarbeid med andre for å få til 
aktivitet og uten et aktivt vennskapsbyprosjekt blir dette arbeidet vanskeligere.  

Situasjonen for folk i Gaza er svært vanskelig. Dette gjør også vennskapsarbeidet vanskelig, 
men allikevel ekstra viktig i en situasjon der befolkningen i Gaza kan ha en opplevelse av at 
ingenting bedres og verden rundt dem har glemt dem.  

 
 Tromsø, 10.02.19 

Inger Hilde Trandem 

Leder Vennskap Tromsø - Gaza 
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