
1 

 

ÅRSMELDING 2012  
 

Den største begivenheten i vennskapssamarbeidet dette året skjedde egentlig i 2013. Da fikk vi 
besøk fra Gaza, og Gazaordfører Rafiq Mekky fikk endelig besøkt Tromsø! Direktør for protese- 
og poliosenteret i Gaza, Hazem Shawwa og to andre representanter fra Gaza kommune kom 
også i denne delegasjonen.  I forbindelse med Nordisk ungdomsfilmfestival (NUFF) i juni skulle 
to unge kvinnelige filmskapere fra Gaza komme, men de fikk ikke visum. Selv om de etter hvert 
fikk visum, etter mye jobbing fra vennskapsbyprosjektet, var det for sent for dem å komme i 
juni. Da var det ekstra hyggelig at de kunne komme nå i januar i forbindelse med 
arrangementet NUFF at TIFF og ha filmworkshop i forbindelse med Tromsø Internasjonale 
Filmfestival.  

Gaza opplevde på ny å bli angrepet i november 2012. Heldigvis kom en våpenhvile som hindret 
så mange drepte og skadde og så store ødeleggelser som ved sist krig, men Gazas befolkning 
lider under angrep og blokade.  Selv om situasjonen kan være vanskelig er vennskapskontakt 
mulig og 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.  
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Vennskapsgruppa har i 2012 hatt 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 2012 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Gunhild Johansen, Helge 
Hole, Nehal Afana, Gro Herefoss Davidsen, 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 

Gunhild Johansen, Helge Hole, Nehal Afana, Gro Herefoss Davidsen og Jens Ingvald Olsen er 
styremedlemmer og alle kalles inn til styremøter.   

Etter forrige årsmøte har styret hatt 8 styremøter (to av disse i 2013). 

Aktiviteter/prosjekter 

Internasjonalt seminar 

26.april var vennskapsgruppa med- 
arrangør for et spennende og godt 
besøkt Internasjonalt seminar. 
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NUFF 

Aktiviteten i vennskapsgruppa påvirkes i stor grad av aktiviteten i vennskapsbyprosjektet. For å 
få til aktiviteter i Gaza forutsetter det kontakter og mulighet for kontinuerlig oppfølging. 
Vennskapsbyprosjektet startet opp igjen dette året og det er blant annet blitt jobbet med 
reetablering av kontakter og nye kontakter for å få et mer stabilt kontaktnett i Gaza.  

Vennskap Nord/Sør la i 2011 om støtteordningen sin. Vi kan nå søke på en støtteordning som 
heter lokalsamfunnnsstøtte. I forbindelse med dette skal det inngås samarbeidsavtaler med 
partnere i Gaza. Vennskap Tromsø - Gaza inngikk i 2011 en avtale med Tamer Institute.  

Tamer jobber i mindre grad med film og ettersom film er en så viktig del av vennskapsby- 
prosjektet har man sett på andre mulige samarbeidspartnere, og har nå inngått en avtale med 
organisasjonen Shashat som har sitt hovedkontor på Vestbredden, men som også har aktivitet i 
Gaza.  Det jobbes imidlertid også videre med annet mulig samarbeid med Tamer Institute, men 
da med mer fokus på skriving og tekst.  

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.  Planen 
var at to unge filmskapere fra Gaza skulle delta på NUFF. Vennskap Tromsø - Gaza søkte 
lokalsamfunnnsstøtte til dette arrangementet.  I tillegg skulle den anerkjente filmregissøren 
Abdal Salam Shehada fra Gaza være workshopleder. De to unge kvinnene fra Gaza fikk ikke 
visum til Norge, og Abdal Salam Shehada trakk seg i solidaritet med de to unge filmskaperne, 
og i protest mot norske myndigheter.   

 

Bilde fra en av de mange Skype-samtalene NUFF har hatt med unge palestinere. 'Vi vil bevege oss, som alle andre 
personer i verden gjør ' står det på engelsk i bildet. Foto: Privat 
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De to 21 år gamle jentene fra Gaza skulle egentlig ta flyet til vennskapsbyen Tromsø i dag mandag for 
å presentere et sjeldent innblikk fra de unges situasjon i Palestina. – Ikke viktig nok, var begrunnelsen 
NUFF og prosjektlederen for vennskapsbyprosjektet fikk fra UDI. 

Etter klage til UD fikk de unge kvinnene innreisetillatelse, men det var da for seint å kunne 
rekke NUFF dette året.  

11. juni deltok Vennskap Tromsø-Gaza sammen med mange andre på folkemøte på biblioteket. 
Overskriften og temaet for møtet var: 

Vennskapsbysamarbeid, ung kulturutveksling og solidaritetsarbeid med Palestina - er det så 
viktig da? 

Forholdet mellom vennskapsbyene Tromsø og Gaza har i det siste blitt satt på prøve ved at 
norske myndigheter har nektet to unge filmskapere å delta på årets NUFF. Hvorfor får vi ikke 
høre de unge stemmene fra Gaza? På hvilke måter kan dette sies å forsterke den israelske 
blokaden? 

Når myndighetene oppgir som grunn den vanskelige situasjonen i Gaza og videre at de ikke 
anser ung kulturutveksling gjennom filmfestivalen NUFF som viktig nok er det på tide at 
vennskapsbyen Tromsø reagerer! 

Mads Gilbert hadde en oppdatering på situasjonen i Gaza. Etterpå var det paneldebatt med 
politikere og organisasjoner med blant annet temaene:  

 - Hva er vennskapsbysamarbeid og hva betyr vårt samarbeid med palestinske partnere 
 - Hvorfor er kulturell utveksling mellom Tromsø-Gaza/Norge-Palestina så viktig? 
 - Hvilke betingelser må legges til rette for en god gjennomføring av dette? 

 

Bilde: Panelet på folkemøtet på biblioteket (foto: Gro Davidsen) 
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CHECKPOINT- En utstilling om palestinsk hverdagsliv under okkupasjon. 

I forbindelse med Internasjonal uke samarbeidet Vennskapsgruppa med 
Vennskapsbyprosjektet, Palestinakomiteen i Tromsø og Israeli Committee Against House 
Demolitions (ICAHD)Norway om å lage bildeutstillingen «Checkpoint», hvor vi i samarbeid med 
Ledsagerprogrammet/EAPPI, Freedom Theatre og ungdom i Gaza trykket 25 bilder som sa noe 
om palestinsk hverdagsliv under okkupasjon. Bildene var både fra Vestbredden, Gaza og 
palestinske flyktningleirer i Libanon. Vi åpnet utstillingen lørdag 9.juni på Strandtorget og lagde 
da en liten modell av et checkpoint ved hjelp av bygningsgjerder som vi hang bildene på. 
Søndag 10. juni flyttet vi bildene til Tromsø bibliotek, og der hang de frem til 26. juni. I tillegg 
hadde vi en vegg på biblioteket hvor det hang OCHA-kart og vi la ut informasjon om 
situasjonen fra de ulike organisasjonene.  

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på denne utstillingen. Hovedsakelig gikk det på at det var 
meget informativ å få et innblikk i hvordan hverdagen til palestinerne under okkupasjon arter 
seg, og at det var positivt å få et fokus på menneskene som lever i denne situasjonen. Vi hadde 
i tillegg et eget infoskriv med informasjon om hvert enkelt bilde, for de fleste bildene skrevet 
av fotografene selv. Denne bildeutstillingen er planlagt å bruke igjen ved ulike anledninger.  

Vennskap Tromsø- Gaza hadde også stand i byen i forbindelse med Internasjonal uke.  

Ordkalotten  

Gjennom samtaler vennskapsbyprosjektet hadde med Tamer i Gaza og ungdomsgruppa deres 
«Voices» ble det uttrykt ønske om å knyttes opp mot litterære arenaer i Tromsø. Ordkalotten, 
som er Nord-Norges største litteraturfestival og finner sted hver høst i Tromsø, ble derfor et 
mål. PUT og Vennskap Tromsø-Gaza ble også involvert i samtaler med «Voices» på Skype i 
forkant av dette. Ordkalotten var positiv til et samarbeid, som resulterte i en utstilling om Gaza 
på Tvibit. Utstillingen består av både tekster og bilder laget av ungdom i Gaza, og reflekterer 
Gaza slik de ønsker at folk skal bli kjent med Gaza. Utstillingen ble satt opp til 1. oktober, og 
henger fortsatt i kafeen på Tvibit. Videre resulterte dette samarbeidet i et bokbad 
Vennskapsbyprosjektet arrangerte i samarbeid med PUT og Palkom på Tvibit under festivalen.  
Yngvil Mortensen, forfatter av boka «Cliff Hotel. Familien Ayad versus Israel» hadde en 
boksamtale med leder av ICAHD Norway, Silje Ryvold.  

Solidaritetsmarkering 

Under bombingen av Gaza i november samarbeidet Vennskapsgruppa med Palestinakomiteens 
Ungdomsgruppe (PUT), Palestinakomiteen og Vennskapsbyprosjektet om å arrangere en 
solidaritetsdemonstrasjon lørdag 17.1. Det kom rundt 200 deltakere.  
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Bilde: Fra solidaritetsmarkering på torget 17.11.2012 (foto: Tomas Løkken) 

 

Som nevnt tidligere startet 2013 med Gazabesøk. Nærmere omtale av dette kommer i neste 
års rapport! 

Andre aktiviteter 

Prosjektleder for Vennskapsbyprosjektet og styremedlem i Vennskapsgruppa Gro Herefoss 
Davidsen deltok i august på konferanse i regi av Vennskap Nord/Sør i Stavanger og hadde her 
en presentasjon av Vennskapsbyprosjektet. Konferansen var for grupper og skoler som driver 
med vennskapsarbeid, og prosjektet ble presentert som en inspirasjon og eksempel på 
vennskapssamarbeid. Formål var å gjøre prosjektet kjent i nettverket av vennskapssamarbeid 
nasjonalt og Vennskap Nord/Sør.  

Det genererte en kontakt med de øvrige som driver vennskapssamarbeid med Palestina og et 
oppfølgingsmøte i Oslo i november der også leder i Vennskapsgruppa, Inger Hilde Trandem 
deltok.  Her ble blant annet mulighetene for felles prosjekter med både Shashat og Freedom 
Theatre diskutert og positivt mottatt. Det ble også påpekt muligheten for tilrettelegging av 
reiser på tvers av vennskapsbygruppene til Palestina.  

Vennskap Tromsø- Gaza søkte om å være lokal arrangør for Idebyttedagene som arrangeres av 
Vennskap Nord/Sør våren 2013 og fikk tildelt disse. Idebyttedagene arrangeres for første gang i 
Nord-Norge og er under planlegging! 
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Ellers har Vennskapsgruppa brukt en del tid på å avklare samarbeid med Tromsø kommune og 
hvilken rolle kommunen skal ha i vennskapsbyarbeidet og internasjonalt arbeid generelt. 
Tromsø kommune har endret styringsform og omorganisert det internasjonale arbeidet i tillegg 
til at det har kommet varierende signaler om vennskapsbyarbeidet generelt og spesielt 
forholdet til Gaza. Vennskapsgruppa ønsket å få på plass et tydeligere samarbeid med 
kommunen, slik det ble diskutert på forrige årsmøte. Det har blant annet vært avholdt møte 
om dette med byråd for kultur og næring.  Dette resulterte imidlertid ikke i nærmere avklaring, 
slik at det må jobbes videre med samarbeidet med Tromsø kommune.  

Det ble startet planlegging av et Gazabesøk høsten 2012, men den lokale situasjonen omkring 
grensepassering til Gaza gjorde at dette måtte avlyses.  

 

Andre samarbeidsprosjekter/-partnere 

Vennskapsbyprosjektet 

Prosjektet startet opp i 2008 og er svært viktig for vennskapssamarbeidet mellom Tromsø og 
Gaza.  Viktige aktører i dette prosjektet er blant annet Tvibit og Kulta og de samarbeider med 
Gaza kommune og ulike organisasjoner i Gaza og på Vestbredden. Prosjektet er reetablert 
dette året og det er opprettet nye samarbeidsavtaler og kontakt med nye partnere.  
Prosjektleder i Vennskapsbyprosjektet har vært medlem i styret i Vennskapsgruppa og leder i 
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. Det har vært arrangert et møte i 
dette nettverket i Cascais i 2012 og det planlegges et møte i Gaza i 2013.  

Protese- og poliosenteret i Gaza 

Innsamling til proteseverkstedet i Gaza har pågått over flere år, men hadde en stor topp i 
forbindelse med den forrige krigen i Gaza. Det har imidlertid blitt gitt penger til dette 
prosjektet også i etterkant av dette. Som nevnt kom direktør for protese- og poliosenteret i 
Gaza, Hazem Shawwa til Tromsø nå i januar, og fortalte om barn som kunne rehabiliteres ved 
hjelp av denne støtten, og takket Tromsøs befolkning for bidragene og støtten.  

Økonomi 

Vennskapsgruppa har også i 2012 fått lokalsamfunnnsstøtte fra Vennskap Nord/Sør.  Denne 
støtten var planlagt brukt til NUFF utveksling i juni, men ble overført til utvekslingsbesøk i 
januar 2013.  Andre inntektskilder har i år vært medlemskontingent og salg av T-skjorter. I 
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tillegg har Troms fylkeskommune gitt støtte til Idebyttedagene i 2013 og disse er overført i 
2012.  Vi har for øvrig 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.   

Flere av vennskapsgruppas styremedlemmer har også skrevet innlegg i ulike aviser med tema 
knyttet til internasjonalt arbeid, Palestina og samarbeidet med Gaza spesielt. Det har også vært 
flere oppslag i ulike medier knyttet til ulike arrangementer og problemstillinger knyttet til 
vennskapsarbeidet.  

Vennskapsarbeidet framover 

Situasjonen for befolkningen i Gaza har ikke blitt bedre siste året. De er fortsatt under blokade.  
Det har periodevis vært lettere å passere grensen til Egypt, noe som kan gjøre utvekslingsbesøk 
enklere å gjennomføre.  Det er nå full aktivitet i Vennskapsbyprosjektet igjen, og det jobbes 
med nye og spennende samarbeidsprosjekter, blant annet med Shashat og Freedom Theatre. 
Samarbeidet med Gaza krever mye planlegging og organisering, og vi er avhengig av å ha noen 
som kan jobbe med dette på full tid. Da kan en få til godt samarbeid og vekselvirkning med 
frivillige organisasjoner som bl.a. Vennskap Tromsø - Gaza.  Videre samarbeid med Tamer 
Institute knyttet til litterære miljøer og også kontakter som ble opprettet i forbindelse med 
besøket i januar bl.a. med Tromsø Idrettsråd og Fredsstudiet på Universitetet vil være viktig. 
Vi vil også starte å planlegge en reise til Gaza.  

I vår arrangeres idebyttedagene i Tromsø og vi håper disse skal bidra til å sette fokus på lokal 
samfunn og enkeltpersoner som aktører i internasjonalt arbeid. Den seinere tids politiske 
debatt i Tromsø om kommunens rolle i internasjonalt arbeid har aktualisert disse spørsmålene. 
Det er behov for nærmere avklaring av Tromsø kommunens rolle i vennskapssamarbeidet, 
organiseringen av dette og samarbeidet med blant annet Vennskap Tromsø - Gaza.  

 
Tromsø, 12.02.13 

Inger Hilde Trandem 
Leder Vennskap Tromsø- Gaza 
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