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ÅRSMELDING 2015 
 

2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre 

deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. 

Befolkningen er fortsatt under blokade, den humanitære situasjonen forverres stadig og de 

stengte grensene gjør det svært vanskelig å reise ut og å komme inn i Gaza. Det har derfor 

ikke vært mulig å gjennomføre planlagt utveksling dette året.  Det betyr ikke at det ikke har 

skjedd noe i vennskapssamarbeidet. Blant annet har filmskaper Mohamed Jabaly  fra Gaza 

nå fått visum til å være i Tromsø og har bidratt mye til vennskapssamarbeidet dette året.  

  

Foto: M. Jabaly 

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. Mye av dette som beskrives her er aktiviteter 

som mange samarbeider om.  
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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 spesielt med vennskapsbyprosjektet, men også 

andre organisasjoner og enkeltpersoner for å videreutvikle vennskapssamarbeidet.  

Vennskapsgruppa har i 2015 hatt 19 enkeltpersoner og en organisasjon 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 2015 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Helge Hole, Gro 

Herefoss Davidsen, Jens Ingvald Olsen, Hilde Johnsen og Inger Hilde Trandem  

Regnskapsfører: Egil Arne Thomassen  

Revisor: Anne- Line Johannessen.  

Styret konstituerte seg selv og fordelte følgende oppgaver: 

Inger Hilde Trandem: leder 

Jens Ingvald Olsen: møtesekretær 

Knut Borud oppdaterer nettsida og har oversikt over epostlister 

Helge Hole, Gro Herefoss Davidsen og Hilde Johnsen er styremedlemmer og alle kalles inn til 

styremøter.   

Jens Ingvald Olsen trakk seg fra styret i oktober da han ble en del av Byrådet i Tromsø 

kommune.  

Etter forrige årsmøte har styret hatt 7 styremøter (ett av disse i 2016). Det har vært avholdt 

flere møter der deler av styret har deltatt i forbindelse med planlegging av Gaza-uka og også 

i forbindelse med markeringen ett år etter Gazakrigen.   
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Aktiviteter og prosjekter 

Aktivitetene i Vennskapsgruppa avhenger i stor grad av aktivitetene i Vennskapsbyprosjektet 

og også av situasjonen i Gaza. Hovedarrangementet dette året var Gaza- uka som ble avholdt 

14. – 21. mars.  

 

 

 

I løpet av denne uka ble det avholdt flere arrangement med fokus på Gaza og Palestina.  Uka 

åpnet med et arrangement på biblioteket:  En oppdagelsereise i Gaza med Mohamed Jabaly 

og Mads Gilbert som guider.  

 

 

Fra arrangementet på biblioteket 14. mars Mohamed Jabaly forteller og viser bilder fra Gaza 

Ellers var det flere ulike arrangement. Krafttak for Gaza fikk laget en fotoutstilling på kafeen 

G som hang der hele Gaza uka. Teaterforestillingen Voices of Palestine ble vist to ganger på 

Rådstua og Mohammed Jabalys film Ambulance ble vist på Verdensteateret. 

Palestinakomiteen arrangerte Internasjonalt seminar om Israel, Palestina og folkeretten og 

Mohamed Jabaly arrangerte kurs i Dabke (palestinsk folkedans). Students for Justice in 

Palestine arrangerte også to møter på universitetet om utdanning under okkupasjon og 
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kulturell motstand.  Vennskap Tromsø- Gaza inviterte sammen med Fagforbundet til politisk 

debatt om solidaritetsbyen Tromsø på Verdensteateret 17. mars. Vi hadde invitert politikere 

fra alle de politiske partiene i Tromsø for å si noe om Tromsø sin rolle i internasjonalt arbeid 

og vennskapsbyarbeid. I tillegg ønsket vi å høre deres syn på vennskapsbyforholdet til Gaza.   

Nordlys journalist Lasse Jangås ledet debatten og alle de politiske partiene utenom FrP 

hadde sagt ja til å stille. MDG og Sp måtte melde forfall. De andre partiene stilte og la fram 

ulike synspunkter på vennskapssamarbeid, internasjonalt arbeid og Tromsø som 

solidaritetsby.  Det var dessverre få tilhørere i salen på debatten, men vi mener det allikevel 

var viktig at teamet ble satt på dagsorden og at politikerne fikk diskutert teamet seg i 

mellom.  

 

Debatt ledet av Lassa Jangås med deltakelse av AP, V, Rødt, KrF, SV og H 

 

Teater 

Arbeid med tekst, teater og ulike kunstneriske uttrykk i tilknytning til dette har vært og er en 

viktig del av vennskapssamarbeidet og vennskapsbyprosjektet. Forestillingen Voices of 

Palestine har vært et viktig samarbeidsprosjekt og bidrar til ulike nye samarbeidsarenaer. 

Sentralt i dette samarbeidet er Tamer Institute som har en egen avdeling i Gaza. I 

forbindelse med en reise til Danmark høsten 2014 klarte man å få til at Bahaa Eleyan fra 

Voices/Tamer kom til Tromsø.  Han var i Tromsø fra 29.oktober- 8.november og kom også 

tilbake i januar 2015 ettersom grensene til Gaza har vært stengt og det tok lang tid før han 

kunne reise hjem igjen. Dette bidro til tettere samarbeid og det planlegges nå at 

ungdomsledere fra Gaza skal komme til Tromsø våren 2016. Sentrale samarbeidspartnere i 

Tromsø er Rådstua, Kulturskolen, Tvibit og andre tilknyttet ulike prosjekter der. 

Vennskapsbyprosjektet koordinerer arbeidet.  

Film  

Film har helt fra starten av vært en viktig del av vennskapssamarbeidet. NUFF og Tvibit er 

viktige aktører i Tromsø. Det arbeides med ulike samarbeidsprosjekt knyttet til filmmiljøer på 

Vestbredden og i Gaza.   I november 2014 kom filmskaper, journalist og fotograf Mohamed 



5 
 

Jabaly  til Tromsø. På grunn av stengte grenser kunne han ikke reise tilbake til Gaza. Han 

hadde med seg mye filmmatriale der han fulgte et ambulanseteam gjennom Gaza krigen i 

2014. Filmen AMBULANCE hadde premiere under TIFF i januar 2015. Mohamed har vært 

viktig for vennskapssamarbeidet her i Tromsø og han har jobbet mye med ulike prosjekt på 

Tvibit. Han har nå fått et lengere visum og holder på å fullføre en ny versjon av AMBULANCE 

som er blitt et stort prosjekt i samarbeid med mange ulike miljø nasjonalt og internasjonalt.  

Andre aktiviteter 

10- 11. april deltok Gro Herefoss Davidsen, Mohamed Jabaly og Inger Hilde Trandem på en 

samling for norske vennskapsgrupper som har vennskapsbysamarbeid med palestinske byer.  

Denne samlingen ble arrangert på Hamar av Vennskapsbyforeningen Hamar - Khan Younis. 

Vennskapsbysamarbeidene ble presentert og den aktuelle politiske situasjonen ble diskutert. 

Det ble også diskutert mulighet for felles utspill, nettverkssamarbeid og mulighet for nye 

nettverksmøter.   

 

Vennskapsgruppene samlet utenfor rådhuset på Hamar 

I forbindelse med Vennskap Nord /Sørs årsmøte og konferanse i oktober ble det skrevet brev 

til Utenriksminister Børge Brende fra dette vennskapsgruppenettverket om kutt i støtte til 

vennskapsgruppesamarbeidet. Representanter fra nettverket møtte også representanter for 

UD for å ta opp dette teamet 16. oktober. Gro Herefoss Deltok på dette møtet fra Vennskap 

Tromsø- Gaza. Hun presenterte også Vennskapsbyprosjektet på Vennskap Nord sør sitt 

seminar på Litteraturhuset 16. oktober.  

26. mai var Vennskap Tromsø- Gaza medarrangør sammen med ICAHD Norway, 

Fagforbundet Troms, Palestinakomiteen i Tromsø og Fellesutvalget for Palestina på et 
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arrangement på DRIV med visning av den israelske filmskaperen Lia Tarachansky sin film «On 

The Side Of The Road».  

 

Det beskrives om filmen: "On The Side Of The Road" handler om spørsmål israelere ikke kan 

stille, om minner som må holdes skjult, og historien som kjemper for å komme fram i lyset. 

Regissøren som også er tidligere bosetter introduserte filmen og svarte på spørsmål. 

Tilhøreren fikk et sterkt møte med filmskaper og film.   

8. juli var det ett år siden det siste store angrepet på Gaza og vi valgte å ha en markering av 

dette: «Gaza ett år etter» med appeller fra Palestine Nettwork Norway, Amnesty, Krafttak 

for Gaza, Vennskapsbyprosjektet og Vennskap Tromsø- Gaza. Mohamed Jabaly holdt også 

appell og viste deler av fotoutstillingen "Gaza 51" med egne bilder fra angrepene. Det var 

kunstneriske innslag ved skuespillerne Bernt Bjørn og Sara Karoline Steinmoen og musiker 

Ande Somby. I tillegg var det mulighet for å tegne/skrive en hilsen til Gaza.   

 

Mohamed Jabaly foran sin fotoutstilling 
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I høst har vi startet å planlegge en ny Gaza-uke våren 2016.  

Andre samarbeidsprosjekter, aktiviteter og samarbeidspartnere 

Vennskapsbyprosjektet 

Prosjektet startet opp i 2008 og er svært viktig for vennskapssamarbeidet mellom Tromsø og 

Gaza. Mye av det vi kan definere som vennskapssamarbeid foregår med utspring i 

prosjektet.  Viktige aktører i dette prosjektet er blant annet Tvibit, Kulta og Rådstua og de 

samarbeider med ulike organisasjoner i Gaza og på Vestbredden. Som nevnt tidligere i 

årsmeldingen er teater og film viktige arbeidsområder. Prosjektet har vært i en 

avslutningsfase og det har vært usikkerhet om mulighet for videreføring. Det er nå avklart at 

prosjektleder fortsetter i 50 % stilling, noe som er svært viktig for å koordinere arbeidet i 

forhold til Gaza. 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 ikke vært aktivitet i 

nettverket i 2015.  

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 arrangerte blant annet fotoutstilling på G i forbindelse med Gaza uka.  

 Økonomi 

Vennskap Nord/Sør får mindre støtte fra Norad og situasjonen nå er uavklart i forhold til 

videre støtteordninger. Vennskap Tromsø- Gaza fikk 50 000,- i informasjonsstøtte i 2015.  

Disse midlene ble brukt til utvikling av teater- og tekstsamarbeidet med Tamer Institute og 

ble brukt til reisen for Bahaa Eleyan til Tromsø og en reise fra Tromsø til Vestbredden. Andre 

inntektskilder har i år vært medlemskontingent og noe støtte til arrangement. Vi har ellers 

utgifter i forbindelse med arrangement og ellers har vi brukt midler til nettside og 

postboksleie. Det er ikke mulig å søke støtte fra Vennskap Nord/Sør i 2016. Framtiden for 

Vennskap Nord/Sør og støtteordninger vil avklares nærmere dette året.  

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 

http://www.tromso-gaza.no/
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informasjon. Vi har nå opprettet egen Facebook side. Her har en del arrangement vært 

annonsert, men vi har et potensiale for bedre annonsering av arrangementer og aktuelle 

saker knyttet til vennskapssamarbeid og Gaza.  

Gro Herefoss Davidsen og Inger Hilde Trandem ble intervjuet på NRK radio i forbindelse med 

markeringen av ettårsdagen for Gaza krigen. I forbindelse med Gaza- uka ble det tatt kontakt 

med media for å få omtale, men det var relativt lite oppslag i avisene om uka og de ulike 

arrangementene.  

Vennskapsarbeidet framover 

2015 har vært et år der situasjonen i Gaza fortsatt gjør det vanskelig å reise ut fra Gaza og 

inn til Gaza. Det har derfor vært vanskelig å planlegge utveksling. Det har allikevel vært flere 

prosjekter som har blitt gjennomført og Vennskapsbyprosjektet har fått flere kontakter. 

Besøk fra Gaza har vært viktig for utviklingen og bidrar til mer engasjement i samarbeidet.   

Vennskapsbyprosjektet 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. Usikkerhet om videre engasjement for prosjektleder har skapt usikkerhet om 

videre drift av en del av arbeidet. Nå er dette løst inntil videre og vi ser fram til videre 

samarbeid og utvikling av nye prosjekt.  Vennskapsbyprosjektet har nå et tett samarbeid 

med Tamer Institute og det planlegges videreutvikling av dette i tillegg til filmsamarbeid i 

2016. Vennskapsgruppa ønsker også å bidra i dette arbeidet og samtidig vurdere om det er 

andre områder det kan være mulighet for å utvikle vennskapssamarbeid. Det jobbes igjen 

med en Gaza-uke og vi har foreløpig en ambisjon om at dette blir en årlig begivenhet.   

 
 Tromsø, 01.02.16 

 

Inger Hilde Trandem 

Leder Vennskap Tromsø - Gaza 

 

 

 


