
VENNSKAP TROMSØ-GAZA
ÅRSMELDING 2008

Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i 
romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd. Mange av disse 
er barn. Israels angrep kom etter langvarig blokade av Gaza der en stor andel av 
befolkningen er avhengig av nødhjelp og det er mangel på det meste. Situasjonen for 
befolkningen i Gaza er nå enda vanskeligere og svært mange boliger og offentlige bygg er 
ødelagt. Situasjonen i Gaza framover vil være preget av dette og mulighetene for samarbeid 
framover vil også avhenge av om Israel viderefører blokaden av Gaza. Samtidig er det 
kanskje viktigere enn noen gang å jobbe videre med vennskapssamarbeidet. 

Med bakgrunn i det som har skjedd har naturlig nok den siste tidas vennskapsarbeid bestått i 
å delta i arrangementer og protester mot disse overgrepene. Samtidig er denne årsmeldinga 
en oppsummering av arbeidet i Vennskap Tromsø- Gaza det siste året.

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 2008 hatt 10 enkelt personer og 1 organisasjon som har betalt 
medlemskontingent.  Vi har imidlertid et større nettverk som orienteres om arrangementer 
og lignende via e-post. 
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Styret i vennskapsgruppa

På årsmøtet i februar 2008 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Christiane Kolberg, 
Ehab Khalil, Sunniva Andreassen, Stephen Jørstad, vara: Sigurd Langseth, Magnus Mæland, 
Astrid Eriksen. Revisor: Anne- Line Johannessen. 

Styret konstituerte seg selv og fordelte følgende oppgaver:

Inger Hilde Trandem: leder
Knut Borud: sekretær
Christiane Kolberg: kasserer

De øvrige styremedlemmene tar ansvar for ulike oppgaver etter behov. Ehab Khalil trakk seg 
seinere fra styret. Egil Arne Thomassen har tatt på seg oppdraget å føre regnskapet i 
samarbeid med Inger Hilde Trandem og Christiane Kolberg ble da fritatt fra kasserervervet. 
Etter forrige årsmøte har styret hatt 10 styremøter (to av disse i 2009).

Aktiviteter/prosjekter

Gaza har vært under blokade i hele 2008 og dette har påvirket aktivitetene i 
vennskapssamarbeidet. Vennskap Tromsø- Gaza søkte kulturstøtte og informasjonsstøtte fra 
Vennskap Nord- Sør. I 2008 prioriterte vi støtte til Nordisk ungdomsfilmfestival, til 
bildeutstilling og til utarbeidelse av en informasjonsfilm fra Gaza. I tillegg har vi bidratt til 
reiser for Nehal Afana som har vært på et utvekslingsopphold på Tvibit dette året. 
Situasjonen har ført til at noen av planene er blitt forandret underveis. Følgende er en 
oversikt over aktivitetene i 2008:

NUFF (Nordisk ungdomsfilmfestival)

Med bakgrunn i de stengte grensene lot det seg ikke gjøre å få til utreise for to ungdommer 
til Nordisk ungdomsfilmfestival (NUFF). Det var planlagt at to jenter skulle komme og det ble 
brukt midler på visumsøknad, forsikring og lignende, men selve utvekslingsbesøket lot seg 
ikke gjennomføre. Utvekslingen var planlagt sammen med Young Journalist Club i Gaza. Det 
ble allikevel fokus på Gaza på NUFF ettersom Nehal Afana som har vært på Tvibit på et 
utvekslingsopphold dette året deltok på NUFF. Hun var også med å planlegge 
utvekslingsbesøket.  I 2007 ble det gjennomført et utvekslingsbesøk til NUFF.  På grunn av 
stengte grenser fikk ungdommene et langt opphold i Kairo på vei tilbake. De hadde utgifter i 
forhold til dette og det har gått tid før vi har fått mer dokumentasjon på disse. Ettersom 
utvekslingsbesøket dette året ikke lot seg gjennomføre ble noe av årets midler brukt til 
dekning av en del av disse utgiftene.   NUFF er en viktig samarbeidspartner og vi opplever at 
utvekslingsbesøkene er nyttig.  Besøkene er også viktig for å kunne bygge opp en gruppe 
personer i Gaza som vil kunne videreutvikle samarbeidet. 
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Informasjonsfilm

Vi planlegger å få laget en informasjonsfilm om Gaza. Det har vært jobbet med dette 
prosjektet i 2008 blant annet gjennom opprettelse av en egen prosjektgruppe og kontakt 
med en filmskaper i Gaza. Denne filmskaperen er kjent gjennom tidligere 
samarbeidsprosjekter. På grunn av dødsfall i hans nære familie stoppet dette arbeidet opp 
og vi har derfor ikke brukt midler til dette arbeidet i 2008. Prosjektet er imidlertid planlagt 
videreført i 2009. 

Utvekslingsbesøk på Tvibit

I 2007 brukte vi midler på reise for Nehal Afana som skulle komme på et planlagt 
utvekslingsopphold til Tvibit. Planen var at hun skulle komme rett over nyttår 2008. Alle 
formaliteter omkring dette oppholdet tok imidlertid lengre tid slik at hun kom til Tromsø 
08.05.08. Hun var i Tromsø til 30.10.08. Nehal Afana sitt opphold på Tvibit og i Tromsø har 
vært svært nyttig for utvikling av vennskapssamarbeidet. Hun har fått mye innblikk i spesielt 
filmarbeid og vil være en viktig ressurs i videre utvikling av et planlagt ungdomsfilmsenter i 
Gaza. Dette er en del av Tvibit sitt Palestinaprosjekt.  Hun har også vært involvert i planlagt 
skolesamarbeid og vil være en viktig kontaktperson i Gaza framover. 

Nehal Afana har utviklet et eget filmprosjekt, ”The freedom” som fokuserer på to unge 
kvinner i Tromsø og Gaza. Filmen vil vises i Gaza og hun vil også komme til NUFF 2009 med 
denne filmen. I tillegg vil filmen kunne vises på skoler og lignende. Vennskapsgruppa valgte å 
støtte dette prosjektet og har bidratt med midler som går til leie av kamera, leie av lydutstyr, 
redigeringsmaskin og liknende på Tvibit. Filmen planlegges ferdig i 2009. 

Bildeutstilling

Vennskapsgruppa har også bidratt til en billedutstilling med fokus på 30 års 
solidaritetsarbeid for Palestina. Palestinakomiteen tok initiativet til å lage denne utstillingen 
og arbeidet med dette startet i 2007. Ulike personer fra Tromsø har en lang historie med 
reiser og solidaritetsarbeid gjennom ulike prosjekt i Libanon, Gaza, Vestbredden og Kairo. 

Dette var blant annet bakgrunnen for at det ble 
opprettet en vennskapsbyavtale mellom Tromsø 
og Gaza. Vennskapsarbeidet er en del av denne 
utstillingen der en har laget ”rollups” som forteller 
ulike historier, informasjon og bilder. Det er fokus 
på informasjon om palestinernes historie, 
samarbeidsprosjekter og ”personlige historier” i 
møtet mellom folk fra Tromsø og palestinere.  

Utstillingen ble åpnet på Tromsø bibliotek 08.05.08 og den har stått på biblioteket, på 
rådhuset og vil også settes opp på UNN. Utstillingen består av flere ”rollups” og deler av 
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utstillingen vil seinere kunne brukes i ulike sammenhenger. 

Konferanse : ”Siege and Mental Health – Bridges vs Walls”

Denne konferansen ble arrangert i slutten av oktober av Gaza Community Mental Health 
Program i samarbeid med WHO.  Christiane Kolberg deltok på denne konferansen og planen 
var at hun også skulle ha kontakt med samarbeidspartnere i Gaza i forhold til 
vennskapssamarbeidet. Hun hadde også møte med varaordfører i Tromsø før reisen og 
hadde med seg brev til ordføreren i Gaza.  Nå viste det seg at deltakerne allikevel ikke fikk 
innreisetillatelse til Gaza og konferansen måtte avholdes ved hjelp av video overføring til 
Ramallah.  Vennskapsgruppa har imidlertid valgt å bidra til dekning av noe av utgiftene 
ettersom vi gjennom hennes deltakelse fikk mer informasjon om situasjonen i Gaza. 

Christiane på grensen til Gaza

Andre aktiviteter

26. nov. arrangerte vennskapsgruppa et åpent møte med tittelen Bryt isolasjonen av Gaza – 
ferske rapporter fra Mads Gilbert, Silje Ryvold og Christiane Kolberg.

Vennskapsgruppa har også vært medarrangør på 6 demonstrasjoner i desember/januar mot 
krigen i Gaza og var også med og arrangerte ”Åpent lerret” under Tromsø Internasjonale 
Filmfestival der det var fokus på Gaza prosjektet på Tvibit og Mads Gilbert kom med helt 
ferske inntrykk og bilder fra krigen i Gaza. 

Vennskapsgruppa har også bidratt til at det ble sendt et ordføreropprop til den Israelske 
ambassaden fra byer i Norge som har palestinske vennskapsbyer. Det er også sendt et brev 
til undervisningsministeren, kulturministeren og Undervisningsforbundet fra 
vennskapsgrupper, skoler og menigheter som har kontakter i Palestina. 
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Andre samarbeidsprosjekter/-partnere

Gaza prosjektet på Tvibit

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 Tvibit og Kulta og de samarbeider med 
Gaza kommune og ulike organisasjoner i Gaza. Det var planlagt reise til Gaza i sommer og 
ulike kurs. Hele gruppa kom ikke inn i Gaza så deler av kursene ble gjennomført via Skype. To 
personer fikk allikevel et kort besøk til Gaza og fikk hatt møte med samarbeidspartnerne der. 
Prosjektet finansieres av UD, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Vennskapsgruppa 
samarbeider med Gaza prosjektet og har bl.a. bidratt til besøk på NUFF og Nehal Afana sitt 
utvekslingsbesøk. Vennskapsgruppa deltar i styringsgruppa til Gaza prosjektet. 

Silje Ryvold fra Gazaprosjektet og ordfører i Gaza Maged Abu Ramadan i Gaza

Tromsøaksjonen for Gaza

Denne aksjonen ble startet av Tromsø kommune 11. Mars 2008. Aksjonen er både en 
innsamlingsaksjon og en informasjonskampanje om forholdene i Gaza. Vennskapsgruppa har 
deltatt i aksjonen og har bl.a. bidratt til informasjonsbrosjyre og nettsider. 

Euro-Gaza

Euro- Gaza er et nettverk av europeiske byer som har Gaza som vennskapsby. Barcelona er 
spesielt aktiv her. Silje Ryvold fra Gaza prosjektet på Tvibit deltok på møtet i dette nettverket 
i 2008. Det var planlagt møte i nettverket i Tromsø i forbindelse med TIFF i januar. På grunn 
av situasjonen i Gaza ble møtet utsatt, men det planlegges i løpet av 2009. 

Økonomi

Vennskapsgruppa har også i 2008 fått kulturstøtte og informasjonsstøtte til ulike prosjekter 
fra Vennskap Nord-Sør. På grunn av situasjonen i Gaza har det ikke vært mulig å 
gjennomføre alt som planlagt. Vi har derfor heller ikke i år brukt alle midlene vi har fått 
tildelt, men vi omdisponert en del av midlene til andre prosjekt. Andre inntektskilder har i år 
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kun vært medlemskontingent. 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 arrangert et åpent møte dette året. På grunn av krigen har det nå vært 
mye fokus på Gaza i mediene. En utfordring blir å opprettholde fokus på Gaza også i tida 
framover.

Vennskapsarbeidet framover

Situasjonen i Gaza har det siste året gått fra å være vanskelig til å bli enda verre noe som 
naturlig nok også setter sitt preg på vennskapsarbeidet. Det har i liten grad vært mulig å 
reise ut og inn av Gaza og det kan være vanskelig 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. Gazaprosjektet på Tvibit er svært viktig for det videre 
vennskapsarbeidet i Tromsø og vi håper også det skal være mulig å få til samarbeid mellom 
andre grupper. I 2008 ble det tatt initiativ på ny for å få til skolesamarbeid og internasjonal 
rådgiver i Tromsø kommune er også involvert i dette arbeidet. Sommerlyst skole ønsker 
samarbeid og også andre skoler har signalisert dette tidligere. Vi vil i 2009 jobbe videre med 
å få laget en film fra Gaza og vi håper at det dette året skal la seg gjøre å få deltakere til 
NUFF.  

Selv om situasjonen er vanskelig er det viktig å prøve å opprettholde kontakt og også 
planlegge framover selv om ting ikke alltid blir slik vi planlegger. Det har vi ansvar for når vi 
har venner i Gaza!

Tromsø, 04.02.09

Inger Hilde Trandem

Leder Vennskap Tromsø- Gaza
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