
 

 

 

VENNSKAP TROMSØ-GAZA 

ÅRSMELDING 2009 

Situasjonen i Gaza dette året har vært preget av videreføring av blokaden og dermed også 

store vanskeligheter med å reise inn og ut av Gaza. Befolkningen i Gaza lider under mangel 

på svært mange ting og begrensede muligheter for oppbygging etter krigen. Denne 

situasjonen påvirker også vennskapssamarbeidet. Det er fortsatt vanskelig å fysisk møtes, 

men det er allikevel mulig å drive arbeid, ha kontakt på andre måter og jobbe for møter når 

det er mulig. Selv om situasjonen kan være vanskelig opplever vi at vennskapskontakt er 

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 mår det gjelder vennskapssamarbeidet mer generelt 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 2009 hatt 11 enkeltpersoner og 2 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 2009 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Christiane Kolberg, 

Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Stephen Jørstad, Kristin Joacimsen, Inger Hilde Trandem 

vara: Magnus Mæland 

Regnskapsfører: Egil Arne Thomassen  

Revisor: Anne- Line Johannessen.  

Styret konstituerte seg selv og fordelte følgende oppgaver: 

Inger Hilde Trandem: leder 

Knut Borud: sekretær 

De øvrige styremedlemmene tar ansvar for ulike oppgaver etter behov. Etter forrige årsmøte 

har styret hatt 12 styremøter (tre av disse i 2010). 

Aktiviteter/prosjekter 

Gaza har vært under blokade også i 2009 og dette har påvirket aktivitetene i 

vennskapssamarbeidet. Planlagte aktiviteter/besøk er blitt endret underveis.  Vennskap 

Tromsø- Gaza søkte kulturstøtte og informasjonsstøtte fra Vennskap Nord- Sør. I 2009 

prioriterte vi støtte til Nordisk ungdomsfilmfestival, til produksjon av informasjonsfilm fra 

Gaza, til Gaza internasjonale dokumentarfilmfestival, til besøk av journalist Mohamed Omer 

og vi har startet et arbeid med logo/profilering av vennskapsgruppa. Logoen ønsker vi også 

skal kunne brukes som et symbol på vennskapssamarbeidet i Gaza. Følgende er en oversikt 

over aktivitetene i 2009. Noe av aktiviteten i januar ble også nevnt i fjorårets årsmelding, 

men vi tar med noe også i denne meldinga. 

NUFF (Nordisk ungdomsfilmfestival) 

Da det viste seg vanskelig å gjennomføre besøk fra Gaza til Tromsø ble det laget en 

workshopgruppe i Gaza som hadde kontakt med Tromsø via Skype. Ungdommene i Tromsø 

deles i grupper og bruker ei uke på å lage film. Så presenteres disse på åpningen av 

filmvisningshelga der også et konkurranseprogram for unge filmskapere vises.  En 

tilsvarende gruppe ble opprettet i Gaza med en filmskaper fra Gaza som veileder. De 

produserte film som ble presentert i Tromsø. Gruppa i Gaza var også jury for en av prisene. 



Gruppa ble også koblet opp og deltok via skype i åpnings- og avslutningsarrangementene.  

 

Ny teknologi gjør at ungdommer i Gaza kan delta på NUFF. Foto: NUFF 

Mer info kan sees på:  

http://www.youtube.com/watch?v=2pXkmBt7dmc 

 

Film – Yelaa to Gaza – Kom til Gaza 

 

 

Vennskapsgruppa har hatt et ønske om å jobbe sammen med kontakter i Gaza for å lage en film som 

kan fortelle en annen historie fra Gaza enn den vi ofte får gjennom media. Vennskap Tromsø - Gaza 

har samarbeidet med filmprodusent Ashraf Mashharawi. Utgangspunktet vårt har vært å vise de 

sidene ved Gaza som ikke får oppmerksomhet til vanlig, hverdagslivet, byens puls, menneskene som 

tross vanskelige forutsetninger lever og virker i storbyen Gaza. Filmen inneholder også et intervju 

med Mads Gilbert fra Gaza sommeren 2009, og en samtale med Nehal Afana, med hennes egne 

filmopptak fra Tromsø. De som betaler medlemskontigent til vennskapsgruppa i 2010 får denne 

filmen som ”medlemskort”. 

http://www.youtube.com/watch?v=2pXkmBt7dmc


Besøk av Mohammed Omer 

Mohammed Omer ble i år tildelt Ossietzkyprisen og i den forbindelse var vi så heldig å få han på 

besøk i Tromsø.  

 

Norge må si ifra om sitt syn på Israel, mener Mohammed Omer (t.h.). Til venstre lege Mads Gilbert, som kjenner Omer fra sin legegjerning i 

Gaza. Foto: Marius Fiskum. Nordlys 

Omer hadde 2 foredrag, på Universitetets fredsstudier, og i regi av Palestinakomiteens 

Ungdomsgruppe i Tromsø og Vennskap Tromsø - Gaza på Tvibit, der det var fullt hus og 

oppmerksomt publikum. Omer har selv opplevd å se sin bror bli drept av israelske soldater, og har 

kommet hjem til ett fullstendig ødelagt hus etter israelsk riving. Han var også øyenvitne da 

amerikanske Rachel Corrie ble meid ned av en israelsk buldoser og mistet livet. Tross skrekkelige 

opplevelser har Omer et trassig håp om at forholdene i Gaza og Palestina skal kunne bli bedre, og at 

det betyr mye at folk over alt i verden får kjennskap til det han og andre kan fortelle. Mohammmed 

Omer fikk også bli bedre kjent med det vennskapsarbeidet som skjer i Tromsø, bl.a. i Tvibits 

palestinaprosjekt.  

Mohammed Omer var på besøk et døgn i Tromsø og det ble gjennomført flere møter, foredrag på 

universitetet og møte med pressen i tillegg til en mer uformell middag.  

Gaza Internasjonale dokumentarfilmfestival 

Gaza internasjonale dokumentarfilmfestival ble arrangert i Gaza og i Tromsø  fredag 4. desember. 

Bakgrunnen for dette arrangementet er at det i forbindelse med Vennskapsbyprosjektet By-til-By 

mellom Tromsø og Gaza, ble foreslått å lage en internasjonal dokumentarfilmfestival i Gaza. Dette 

både for at folk i Gaza skal få se filmer fra ulike deler av fra verden, men også for å kunne vise filmer 

fra Gaza. Ettersom ingen utlendinger kommer inn i Gaza må en vise filmene til festivalen utenfor 

byen dersom festivalen skal kunne være internasjonal.  Filmene ble sendt ut av Gaza og til Tromsø og 

ble vist ved kinoen i Tromsø omtrent samtidig som i Gaza. Årets filmvisning er den første.  Planen er 

at det til neste år også skal vises film i de andre vennskapsbyene til Gaza. Barcelona har sagt at de vil 

delta. 

Palestinakomiteens ungdomsgruppe bidro med den praktiske gjennomføringen av festivalen i 

Tromsø. Vennskapsgruppa brukte midler til å leie kinoen. Det ble vist 6 kortfilmer fra Palestina, og 



filmene ble vist i Gaza omtrent samtidig. 75 deltakere i Tromsø, mange av dem fra Palestina, gledet 

seg over filmene de fikk se.  

 

Andre aktiviteter 

I januar deltok vennskapsgruppa i flere demonstrasjoner og Christiane Kolberg fra 

vennskapsgruppestyret holdt appell på demonstrasjon 03.01 og appellen ble etterpå trykket 

i Nordlys. Hun holdt også senere appell i Mefjordvær og i vestibylen på UNN ved et 

arrangement der.  I februar deltok hun på et møte i regi av rådet for psykisk helse om 

psykososialt støttearbeid i Gaza og samordning av norske krefter. 08.01 hadde Christiane 

Kolberg og Astrid Eriksen foredrag om Gaza på et møte i regi av arbeiderpartiet i Tromsø. 

 20. mars hadde Christiane Kolberg foredrag om Gaza på FN-sambandets årsmøte.  

22.mars ønsket Studentuka et møte om Gaza og vi arrangerte et møte sammen med dem 

med innlegg av Christiane Kolberg, Astrid Eriksen, Knut Borud og Mads Gilbert. Studentuka 

hadde også loppemarked der inntektene gikk til vennskapsgruppa. Christiane Kolberg hadde 

også i mars innledning på Internasjonalt seminar sammen med Atle Dyregrov om barn i krig 

der hun snakket om barna i Gaza.  

I løpet av våren ble det planlagt at en delegasjon fra Tromsø skulle gjøre et forsøk på å reise 

til Gaza. Dette blant annet for å kunne overrekke penger som ble innsamlet til 

proteseverkstedet.  Vennskapsgruppa planla også å delta på denne turen, men det ble etter 

hvert klart at en ikke fikk innreise for mer en noen få personer. Astrid Eriksen fra 

vennskapsbyprosjektet (og styremedlem i vennskapsgruppa) reiste sammen med Ingrid 

Evertsen og ordfører Arild Hausberg, men de kom seg ikke til Gaza.   

28. oktober deltok vennskapsgruppa på Kultur og informasjonsdag arrangert av Interinfo og 

voksenopplæringa.  

I november arrangerte Nablusforeningen i Stavanger 25 årsjubileum med blant annet 

konferanse, konsert og andre arrangement. De inviterte også representanter fra andre 

norske og palestinske byer som har vennskapssamarbeid. Gunhild Johansen deltok fra 

Vennskap Tromsø- Gaza. I den forbindelse var også ordfører Rafiq s.t Mekky og internasjonal 

koordinator Mohamed al-Halabi fra Gaza kommune invitert og planen var at de skulle 

besøke Tromsø etterpå. Det ble laget et omfattende program for besøket her, men gjestene 

fikk ikke utreise fra Gaza og innreise til Norge og kom derfor ikke.  

Omsider fikk vi imidlertid besøk. Internasjonal koordinator i Gaza kommune Mohamed al-

Halabi kom til Tromsø under filmfestivalen i 2010 og søndag 17. januar arrangerte 

vennskapsgruppa åpent møte med Mohamed al- Halabi på Tvibit. Mohamed fortalte om 

hvordan folket i Gaza har det, og hvordan vennskapsarbeidet kan utvikles. 



Seinere i besøket har Mohamed truffet politikere fra kommunen og fylket, besøkt Tvibit, 

Kulta og UNN, og fått god anledning til å bli bedre kjent i vennskapsbyen. 

 

BESØK: Mohammed Al-Halabi har tittelen Director of international cooperation in Gaza, og er Tromsø kommunes offisielle kontaktperson i 

vennskapsbyen. I Tromsø har han møtt mange, blant annet Inger Hilde Trandem (t.v. - leder Vennskap Tromsø-Gaza), Gunhild Johansen 

(varaordfører i Tromsø) og Astrid Eriksen (leder for vennskapsbyprosjektet). Foto: Espen Pettersen,Nordlys 

 

Vennskapsgruppa har ellers deltatt på møte med avdelingsdirektør i Norad om støtten de gir 

til vennskapsarbeidet via Vennskap Nord/Sør.  

Vi har fått en henvendelse fra Kvekerhjelpen som blant annet driver flere barnehager på 

Gaza om muligheten for å opprette vennskapsbarnehager i Tromsø. Det er gjort en 

henvendelse til barnehagene i Tromsø og dette vil bli fulgt opp videre.  

Det er også tatt kontakt med ulike personer ved Universitetet i Tromsø for å se på 

muligheten for studentutveksling mellom Universitetet i Tromsø og et universitet i Gaza. Vi 

har foreløpig en kontaktperson ved Al-Aqsa University i Gaza og det har vært gjort forsøk på å 

opprette en gruppe av interesserte ved universitetet her. Dette vil det bli jobbet videre med 

framover.  

Vennskapsgruppa har ellers bidratt til PUTS markering av at det er ett år siden Gaza krigen 

og vi deltar også i planleggingsgruppa for en ”Gaza-uke” i midten av mars.  

Andre samarbeidsprosjekter/-partnere 

Vennskapsbyprosjektet 

Prosjektet startet opp i 2008 og 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. Det har vært arrangert flere 

workshoper dette året med fokus på bl.a. film, prosjektarbeid og annimasjonsfilm. Kulta har 

også samarbeid. Kulta jobber med en stor forestilling som lages i samarbeid mellom ungdom 



i Tromsø og Gaza og den skal ha premiere i mars.  Som et resultat av et av prosjektkursene 

ble det bl.a. avholdt en ”rap-battle” i Gaza med dommere fra Tromsø via Skype.  

Vennskapsgruppa deltar i styringsgruppa til vennskapsbyprosjektet.  

Tromsøaksjonen for Gaza 

Denne aksjonen ble startet av Tromsø kommune 11. Mars 2008. Denne aksjonen har ikke 

vært så aktiv dette året etter avslutningen av krigen. Det er nå avholdt møter igjen der en 

støtter en gruppe som har som mål å finansiere en norsk båt til Gaza som er en aksjon som 

bryter blokaden og dermed får økt fokus på situasjonen i Gaza. Vennskapsgruppa deltar i 

dette arbeidet.  

Euro-Gaza 

Euro- Gaza er et nettverk av europeiske byer som har Gaza som vennskapsby. Disse byene er 

Barcelona, Torino, Dunkerque og Tromsø.  Tromsø kommune og vennskapsbyprosjektet er 

Tromsøs kontakt i dette nettverket. Det ble planlagt møte i nettverket i Tromsø i forbindelse 

med Gazabesøket i november. Selv om det ikke lot seg gjøre å få besøk fra Gaza valgte Gloria 

Marcet fra Barcelona å komme til Tromsø og hadde møter med bl.a. vennskapsbyprosjektet. 

Det er planlagt nytt møte i nettverket i mai.     

Økonomi 

Vennskapsgruppa har også i 2009 fått kulturstøtte og informasjonsstøtte til ulike prosjekter 

fra Vennskap Nord-Sør. Andre inntektskilder har i år vært medlemskontingent og gave fra 

Studentukas loppemarked.  Vi har for øvrig brukt midler til nettside, postboksleie og hatt 

utgifter i forbindelse med arrangement. 

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 startet et arbeid for å bli mer synlig. Som nevnt har vi fått laget film om 

vennskapsarbeidet og vi har også startet et arbeid med en ny logo som også kan brukes til 

videre profilering for å kunne flere personer aktive i vennskapsarbeidet.  

Vennskapsarbeidet framover 

Situasjonen i Gaza har det siste året har vært preget av blokade og mangel på svært mange 

ting som også hindrer gjenoppbygningen. Grensene er stort sett stengt og det er svært 

vanskelig å reise ut og inn. Dette gjør det også vanskeligere å planlegge 

samarbeidsprosjekter. Samtidig skjer det positive ting i samarbeidet og vi føler et stort 

ansvar for at en ikke kan gi opp selv om det kan være vanskelig.  Vi er også glad for at 

Tromsø endelig har fått besøk fra Gaza kommune ved at Mohamed al- Halabi var her i 

januar.  Vennskapsbyprosjektet er svært viktig for det videre vennskapsarbeidet i Tromsø og 

http://www.tromso-gaza.no/


de har fått gjennomført mye dette året ved bruk av internett, skype og annen kontakt uten å 

fysisk treffes.   

På årsmøtet til vennskapsgruppa i 2009 ble det gjort et vedtak om at vi skulle jobbe med å få 

flere medlemmer. Dette har vi ikke fått dette året, men vi har startet et arbeid med økt 

profilering som må videreføres. Blant annet med bruk av filmen vi har fått laget og annen 

profilering for eksempel med  ny logo. Har vi flere medlemmer som ønsker å jobbe med 

dette arbeidet kan vi også få gjort mer. Universitetssamarbeid var også et område som ble 

tatt opp på årsmøtet. Dette har det vært jobbet med i 2009, men man er foreløpig ikke 

kommet i ”mål” med dette slik at dette vil det bli jobbet videre med. Det ble også gjort 

vedtak om at vennskapsgruppa skulle undersøke muligheten for samarbeidspartnere i 

forhold til det en kan kalle kulturell rehabilitering av barn og unge i Gaza. Dette er et felt som 

vi har diskutert og vennskapsbyprosjektet har ulike samarbeidspartnere.  Dette er også et 

område det må jobbes videre med.  I mars skal Kulta ha premiere på sin Gaza forestilling 

ROM og i den forbindelse vil det også bli flere ulike arrangement med fokus på Gaza hele 

den uka. Vi håper også at man får til samarbeid omkring NUFF dette året, både gjennom 

workshop via skype, men også gjennom utvekslingsbesøk. Vennskapsbarnehager er også en 

ny mulighet og vennskapsskoler er også et område der det er gjort en del arbeid tidligere.  

Selv om situasjonen kan gjøre det vanskeligere å opprettholde kontakt og også planlegge 

framover må vi fortsette å planlegge vider samarbeid og nye prosjekt.  Det har vi ansvar for 

når vi har venner i Gaza! 

Tromsø, 12.02.10 

 

Inger Hilde Trandem 

Leder Vennskap Tromsø- Gaza 

 


