ÅRSMELDING 2006 FOR VENNSKAP TROMSØ- GAZA
Vennskapsgruppa for Tromsø- Gaza har i lang tid vært i det en kan kalle en interimfase, men i
2006 har vi endelig fått hatt et offisielt stiftelsesmøte med godkjenning av vedtekter og valg
av styre. 29. mai 2006 skjedde dette. Vennskap Tromsø- Gaza er nå også registrert i
Brønnøysund registeret og har opprettet en egen konto. Vi har også fått et eget
medlemsregister og har per i dag 18 medlemmer som har betalt kontingent i tillegg til flere
som står på vår e-post liste for å få informasjon. I tillegg har vi opprettet egen nettside:
www.tromso-gaza.no
Styret som ble valgt den 29. mai bestod av Anja Roth Niemi, Magnus Meland, Knut Borud og
Inger Hilde Trandem. Styret fikk i oppdrag å supplere og konstituere seg selv og har da etter
hvert bestått av:
Inger Hilde Trandem: Leder
Anja Roth Niemi: Kasserer
Knut Borud: Sekretær
Magnus Mæland : Styremedlem
Kristina Torbergsen: Styremedlem
Aina Sinjer: Styremedlem
Etter 29. mai har styret hatt 6 styremøter.
Aktiviteter/prosjekter
Det å få etablert vennskapsgruppa som en mer fast organisasjon har som nevnt vært en
prioritert oppgave i 2006. I tillegg har vi vært med å videreføre en del tidligere prosjekter i
samarbeid med andre enkeltpersoner og organisasjoner. Høsten 2006 etablerte vi også kontakt
med lærere som ønsker å opprette kontakt med vennskapsskoler i Gaza. Her kommer en mer
kronologisk oversikt over aktivitetene i 2006:
25. mars hadde Blandakoret Nordaførr premiere på sin forestilling Ounadikom- Fritt
Palestina i Kulturhuset. Nordaførr har samarbeidet med musikere fra Gaza og har fått oversatt
og arrangert palestinsk musikk. Vennskapsgruppa samarbeidet med Nordaførr om dette og
bidro økonomisk slik at koret kunne hente hit musikerne og solistene Rola Bkheet, Ayman
Abdo og Mando Al Soweisky til konserten. Rola var også i Tromsø høsten 2005 sammen med
leder for musikkskolen i Gaza Ibrahim Al Najjar for å øve sammen med koret. Nordaførr
hadde også en forestilling i Grønnåsen kirke 20. mai, da uten de palestinske musikerne.
29. mai: Stftelsesmøte på DRIV blant annet med sang av Blandakoret Nordaførr og valg av
styret.
25. juni – 2. juli ble Nordisk ungdomsfilmfestival arrangert blant annet også med fokus på
Palestina. Vennskapsgruppa har tidligere bidratt til at Anniken Hoel har arrangert film work
shops i Gaza. Nehal Nabil Nassef Afana, Badeira A.M Sukkar og Ahmed Khaled Eleyan AlMasharawi kom til Tromsø som deltakere på NUFF. De kom hit som Tromsø kommune og
vennskapsgruppas gjester og bodde også privat før og etter NUFF. De hadde med seg en
kortfilm som de hadde laget fra Gaza og de deltok i programmet på NUFF. Situasjonen i Gaza
var svært ustabil og ble også verre under deres opphold her slik at reisen til Tromsø og
spesielt reisen tilbake bød på utfordringer. Tromsø kommune bidro da med verdifull hjelp til
kontakt med den norske ambassaden i Kairo.

Vennskapsgruppa var også med å bidra slik at NUFF kunne invitere den palestinske
filmskaperen Rashid Mashrawi. Han deltok i juryen og viste også egen film under NUFF.
Mashrawi vil komme tilbake til Tromsø til filmfestivalen nå i 2007 og delta med film i
programmetder. Anniken Hoel har samarbeidet med vennskapsgruppa over tid om et
filmprosjekt i Gaza. Hun har også laget en kort film fra Gaza der blant annet Nehal er en av
hovedpersonene. Filmen som heter Mohajaba var åpningsfilm på NUFF.
September: En gruppe fra Tromsø drog til Gaza og blant annet Magne Amundsen fra
ungdomshuset Tvibit deltok for å se på mulige samarbeidsprosjekter mellom Tromsø
kommune og Gaza. Vennskapsgruppa bidrog slik at Anniken Hoel også deltok for å
videreformidle kontakter.
4. oktober: Åpent møte på DRIV. Sang av Blandakoret Nordaførr, Christiane Kolberg viste
bilder og snakket om historie og nåværende situasjon i Palestina og Gaza, Magne Amundsen
fra Tvibit fortalte om sine opplevelser fra Gaza og om mulige samarbeidsprosjekter og
Anniken Hoel viste sin film Mohajaba.
25. oktober ble det arrangert et møte på Interinfo om skolesamarbeid. Lærere fra blant andre
Tromstun, Breivika og Voksen opplæringen deltok sammen med andre interesserte. I ettertid
er det opprettet kontakt med Holy Family School i Gaza og det jobbes videre med skole
samarbeid.
27. oktober deltok Astrid Eriksen og Inger Hilde Trandem på et møte arrangert av Hamar
kommune med deltakere fra ulike vennskapsgrupper som har vennskapsbyer i Palestina.
18. november: Magnus Meland og Inger Hilde Trandem deltok med appell på demonstrasjon
arrangert av Palestinakomiteen i Tromsø.
Økonomi
Vennskapsgruppa fikk i 2006 kulturstøtte og informasjonsstøtte fra Vennskap Nord Sør. Disse
pengene har vært brukt til støtte til besøk på NUFF, reise til Gaza i september og våre ulike
arrangement samt etablering av egen nettside. Vi har i 2006 opprettet medlemsregister og har
fått noen inntekter i medlemsavgift. Vennskapsgruppa har også fått støtte fra Tromsø
kommune. En del av denne støtten var øremerket NUFF og ble brukt til det. Resten av
midlene var til utvikling av nye prosjekt og drift av vennskapsgruppa. En del av disse midlene
er ikke brukt i 2006 og gir mulighet for utvikling av nye prosjekt i 2007. Det er også søkt om
midler fra vennskap Nord – sør i 2007.
Situasjonen i Gaza og vennskapsarbeid framover
Situasjonen i Gaza er som kjent vanskelig og dette har vært en svært blodig høst på Gaza
stripen og i Palestina for øvrig. I følge den israelsk menneskerettighetsorganisasjonen
B`Tselem ble det i 2006 (per 27.12) drept 683 palestinere, 141 av disse var mindreårig. Den
økonomiske situasjonen er svært vanskelig for mange og mange får ikke utbetalt lønn. Mye
midler holdes tilbake blant annet av Israel som en boikott reaksjon etter valget av Hamas.
Støtte holdes også tilbake fra det internasjonale samfunn, blant annet Norge med bakgrunn i
det palestinske valget og Hams` valgseier. Situasjonen per i dag er slik at palestinske
myndigheter ber alle utlendinger forlate Gazastripen da de ikke kan garantere deres sikkerhet
med bakgrunn i kidnappinger som har forekommet. Med dette som et bakteppe sier det seg

selv at det ikke er enkelt å drive vennskapsarbeid med en by der situasjonen er så ustabil.
Samtidig er det nettopp i vanskelige tider en trenger venner mest. Vi får stadig tilbakemelding
fra Gaza om at det at de vet om at folk i Tromsø bryr seg betyr noe for dem i en vanskelig
situasjon. Vi vet ikke når det vil være mulig for oss å reise til Gaza. Det kan også være
vanskelig å få personer fra Gaza til Tromsø, men det må være et mål for 2007 å få til noe
utveksling. Slik situasjonen er nå er det enda viktigere å jobbe med andre former for kontakt
via blant annet internett slik at kontakten opprettholdes selv om det kan være vanskelig å
møtes fysisk.
Tromsø, 07.01.07 Inger Hilde Trandem, leder Vennskap Tromsø- Gaza

