VENNSKAP TROMSØ-GAZA
ÅRSMELDING 2007
Vennskap Tromsø – Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og 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 organisasjonen Vennskap Nord – Sør og kan blant annet søke på midler
derfra. Gjennom dette ønsker vi å bidra til at frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og andre
kan delta i aktivitet knyttet til vennskapsarbeidet. Vi ønsker også å samarbeide med Tromsø
kommune for å bidra til å videreutvikle vennskapssamarbeidet.
Vennskapsgruppa har i 2007 hatt 19 personer og 1 organisasjon som har betalt
medlemskontingent. Vi har imidlertid et større nettverk som får e-post fra oss.
Situasjonen i Gaza
2007 har vært et år der situasjonen for befolkningen i Gaza har gått fra å være vanskelig til å
bli enda verre. Grensene inn til Gaza har vært stengt siden juni 2007 og i september 2007
erklærte Israel Gaza som ”fiendtlig territorium”. Med helt stengte grenser har nå situasjonen
blitt stadig verre med mangel på blant annet vann, strøm og medisiner. Denne situasjonen har
også satt sitt preg på vennskapsarbeidet i 2007. Det har ikke vært mulig for noen fra Tromsø å
reise til Gaza i løpet av dette året. Denne årsmeldingen forsøker å oppsummere hoveddelen av
det arbeidet som er gjort i vennskapsgruppa i 2007.
Styret i vennskapsgruppa
På årsmøtet i februar 2007 ble følgende valgt inn i styret: Knut Borud, Christiane Kolberg,
Magnus Meland, Magne Amundsen, Anja Roth Niemi og Inger Hilde Trandem.
Styret konstituerte seg selv og fordelte følgende oppgaver:
Inger Hilde Trandem: leder
Knut Borud: sekretær
Anja Roth Niemi: kasserer
De andre styremedlemmene tar ansvar for ulike oppgaver etter behov. Anja Roth Niemi måtte
seinere trekke seg fra styret og Inger Hilde Trandem har fungert som kasserer etter dette.
Styret har etter årsmøtet hatt 7 styremøter (ett av disse i 2008)

Aktiviteter/prosjekter
Aktiviteten i 2007 har som nevnt vært preget av at situasjonen i Gaza er vanskelig.
Hovedprosjektene som vi planla å skulle jobbe med i 2007 og som også ble prioritert i forhold
til tildelte midler var støtte til Blandakoret Nordaførr sin tur til Gaza, Besøk fra Gaza til
NUFF og skolesamarbeid.
Nordaførr sin reise
Blandakoret Nordaførr har siden samarbeid og konsert i 2007 hatt kontakt med Gaza og
musikere der og det har vært planlagt reise til Gaza. Den politiske situasjonen har imidlertid
gjort det vanskelig og det var lenge usikkert om det lot seg gjøre å gjennomføre en konsert i
Gaza. Koret fikk imidlertid etter hvert klarhet i at dette kunne la seg gjøre og kontaktene i
Gaza, blant annet internasjonal kontakt i Gaza kommune, ønsket at en skulle prøve å få dette
til. En holdt derfor muligheten åpen så lenge som mulig og var dermed også nødt til å betale
depositum for flybilletter. Det viste seg imidlertid til slutt at turen ikke lot seg gjennomføre da
norske myndigheter ikke kunne anbefale innreise til Gaza. Det ble diskutert muligheten for å
lage en alternativ konsert på Vestbredden, men en manglet da musikerne fra Gaza og dette ble
vanskelig på kort varsel.
Turen til Gaza måtte derfor foreløpig avlyses. Koret har imidlertid ikke skrinlagt muligheten
for å få til en tur, men situasjonen er nå for usikker.
Selv om det ikke har latt seg gjøre å gjennomføre konsert i Gaza er dette et prosjekt som har
bidratt positivt til samarbeid. Det har vært samarbeid med musikere og DVD med
konsertopptak er sendt til Gaza. Koret har fått mye tilbakemeldinger på at man i Gaza har satt
pris på dette samarbeidet. Kordeltakerne har også engasjert seg i forhold til situasjonen i Gaza
og vennskapssamarbeidet noe som også er viktig for det videre arbeidet. Vennskap TromsøGaza har brukt midler tildelt fra vennskap Nord-Sør til å betale 50 % av utgiftene koret hadde
til depositum for billetter.
Skolesamarbeid
Vi var i 2006 i kontakt med Gaza kommune og fikk informasjon om en skole som ønsket
kontakt i Tromsø og vi har gjort forsøk på å koble denne skolen med skoler i Tromsø. Vi
avholdt også tidlig i 2007 et møte med lærere som var interessert i et slikt samarbeid. Det har
imidlertid vært vanskelig å få denne kontakten til å fungere og vi så at det nok var viktig at
noen lærere kunne møtes for å kunne utvikle dette videre. Planen var derfor å få til noen
lærermøter i forbindelse med korturen til Gaza. Denne ble som kjent avlyst og vi har derfor
ikke kommet videre med dette. Hvordan en skal få dette samarbeidet videre vil derfor
vurderes videre i 2008.
NUFF ( Nordisk ungdomsfilm festival )
Også i år samarbeidet vennskapsgruppa med NUFF og bidro til at to ungdommer fra Gaza
deltok på NUFF. De to var Najlaa Attalla og Mohanad Al-Nakhala. Deltakerne ble plukket ut i
samarbeid med Gaza kommune. I tillegg kom Ahmed Khalid Masharawi som var deltaker på
NUFF i 2006. Han ble plukket ut som en av dem som fikk lage en film til NUFF global
programmet og laget en film om konsekvenser av klimaendringer i Gaza. (se
www.nuffglobal.net ) Han presenterte denne filmen på NUFF global. Ungdommene deltok på
programmet i NUFF og lagde kortfilmer. I forbindelse med besøket arrangerte

vennskapsgruppa sammen med Palestinakomiteen en middag for de palestinske NUFF
deltakerne.
.

Najlaa Attalla, Mohanad Al- Nakhla og Ahmed Masharawi fra Gaza

Det var utfordringer i forbindelse med reisen for de palestinske ungdommene både på utreisen
og innreisen. Mohanad Al-Nakhla ble internert på flyplassen i Kairo for å vente på flyet.
NUFF klarte via hjelp fra norske myndigheter å løse denne situasjonen slik at han slapp ut
etter tre dager. På reisen tilbake ble grensen stengt ( og den har vært stengt siden). Dette førte
til et flere uker langt opphold i Kairo og frustrasjoner omkring dette, blant annet i forhold til
økonomi. Vi hjalp til ved overføre noe penger og fikk også opprettet kontakt med den norske
ambassaden via hjelp fra Tromsø kommune og UD og etter lang tids venting kom de tilbake
til Gaza igjen. Vi hadde også kontakt med Gaza kommune i denne prosessen. Det er
utfordrende med utvekslingsreiser når situasjonen er slik den er. Dette var diskutert på
forhånd med de som kom, men situasjonen ble nok verre enn de og vi hadde forventet da de
måtte vente så lenge i Kairo. For framtiden må dette være et enda større tema når en velger ut
hvem som skal reise og vi må også jobbe tidligere med kontakt til den norske ambassaden i
Kairo. Vi ser allikevel at samarbeidet omkring film bærer frukter både i Tromsø og Gaza.
Ahmed Mashrawi som var på NUFF i fjor har som nevnt jobbet videre med film og
produserte i år en spennende film til NUFF global. Det har også vært kontakt med Nehal
Afana som var på NUFF i 2006. Hun har produsert reportasjer til counteract TV på Tvibit og
planen er at hun i 2008 skal komme på utvekslingsopphold på Tvibit ( se seinere)
Andre prosjekter
Korturen ble som nevnt avlyst og det ble da diskutert muligheten for å omdisponere noen av
midlene til andre prosjekter. Dette ble ikke avklart før et stykke ut på høsten og midlene måtte
brukes i 2007. Det var derfor vanskelig å lage flere nye prosjekter. Vi fikk imidlertid
omdisponert noen midler etter avtale med Vennskap Nord- Sør.
Palestinakomiteen har tatt initiativ til at det lages en utstilling med tekst og bilder som
forteller en del av historien om kontakten mellom Tromsø og Palestina. Denne kontakten var
blant annet bakgrunnen for at Tromsø kommune valgte å opprette vennskapsforbindelse med
Gaza by. Og vennskapssamarbeidet blir også en del av denne utstillingen. Vi har derfor kunnet
bidra med en del midler til dette arbeidet og har også søkt om midler i 2008. Det skal til
sammen lages i underkant av 20 ”roll-ups” og disse er planlagt ferdig omtrent til påske 2008.
Da vil de bli utstilt antakelig på rådhuset og hele eller deler av utstillingen vil kunne brukes i
ulike sammenhenger.
Nehal Afana var deltaker på NUFF i 2006. Det er nå planlagt et utvekslingsopphold for henne
på Tvibit. Hun skulle i utgangspunktet kommet i desember, men dette er utsatt noe. Vi har
imidlertid bidratt med støtte til hennes reise. Etter oppholdet på Tvibit vil hun reise tilbake til
Gaza og planen er at hun da vil være en viktig kontakt for det videre arbeidet i Gaza. Hun vil

være tilknyttet Tvibit sitt store Gaza prosjekt som også vil være en samarbeidspartner for
vennskapsgruppa.
Gaza prosjektet på TVIBIT
På Tvibit etableres det nå et større prosjekt over tre år. Målet med dette prosjektet er å
samarbeide med ungdom i Gaza i forhold til prosjektarbeid på samme måte som Tvibit jobber
i Tromsø. Ungdom i Gaza kan da via dette utvikle egne kulturprosjekt. Målet er også at
ungdom i Tromsø skal lære om situasjonen til ungdom i Gaza og gjennom dette også få
forståelse for hvordan andre ungdommer har det. Dette er ikke et prosjekt som
vennskapsgruppa driver, men er en viktig del av vennskapssamarbeidet i Tromsø og dermed
ønsker vi i vennskapsgruppa å samarbeide med Tvibit. Besøkene på NUFF og samarbeid med
filmmiljøet har bidratt til utviklingen av prosjektet og vil også kunne videreutvikles innenfor
dette. Ved å være involvert i dette prosjektet kan vi bidra til videreutvikling av
vennskapsarbeidet. Dette er også et prosjekt som retter seg mot ungdom og er en måte å få
ungdom engasjert i vennskapsarbeidet på.
Andre aktiviteter
Etter årsmøtet skrev vi brev til ordføreren der vi oppfordret han til å invitere ordføreren i Gaza
til Tromsø til 17. mai eller annet passende tidspunkt. Det ble seinere sendt brev fra ordfører
Herman Kristoffersen til ordføreren i Gaza med invitasjon. Det var planer om besøk, men
dette lot seg allikevel ikke gjennomføre
Styret har hatt møte med Internasjonal rådgiver i Tromsø kommune der vi har informert om
vårt arbeid og diskutert samarbeid. Vi har også tilbudt oss å komme på møte i internasjonal
komité for å snakke om samarbeid omkring vennskapssamarbeidet. Det er nå nedsatt ny
internasjonal komité etter valget og samarbeid med den nye komiteen vil prioriteres i 2008.
Flere europeiske byer, bl.a. Barcelona har Gaza som vennskapsby og de har et nettverk som
har faste møter. Det har vært diskutert muligheten for å ha et slikt møte i Tromsø.
Vennskapsgruppa har blant annet gjort en henvendelse om dette til kommunen. Internasjonal
rådgiver har vært i kontakt med Barcelona angående dette og det diskuteres muligheten for et
slikt møte høsten 2008.
Deler av styret har hatt møte med representant for Vennskap Nord-Sør i forhold til
rapportering og søknader til kulturstøtte.
Knut Borud deltok på Årsmøte og ide-bytte dager arrangert av vennskap Nord- Sør i Stjørdal i
november.
26.01.08 arrangerte Vennskapsgruppa i samarbeid med Palestinakomiteen en demonstrasjon
med parolen ”Opphev blokaden av Gaza”. Tromsø kommune støttet også demonstrasjonen.
Det ble holdt appeller av varaordførere Gunhild Johansen og Christiane Kolberg.

Økonomi
Vennskapsgruppa har også i år fått kulturstøtte og informasjonsstøtte til ulike prosjekter fra
Vennskap Nord-Sør. Som tidligere beskrevet har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de
planlagte prosjektene. En del av midlene er derfor etter avtale med vennskap Nord-Sør sendt
tilbake. Vi søkte også støtte fra Tromsø kommune og har vært i kontakt med internasjonal
komité, men ble enig med dem om å komme tilbake med nærmere informasjon når vi så om
vi fikk gjennomført de planlagte prosjektene. Ettersom dette har vært vanskelig har vi ikke
mottatt noe støtte fra Tromsø kommune i 2007. Vi har for øvrig brukt midler til nettside,
postboksleie og lignende, men hoveddelen av de midlene vi har går til aktuelle prosjekter.
Informasjonsarbeid
Knut Borud oppdaterer vår nettside www.tromso-gaza.no og her har vi som mål å samle en
del informasjon. Ettersom ingen har vært i Gaza i 2007 har vi ikke sett det som
hensiktsmessig å arrangere noen åpne møter/medlemsmøter dette året. Vi ser imidlertid
behovet for mer informasjonsarbeid i Tromsø og vil prøve å prioritere dette i 2008.
Vennskapsarbeidet framover
Som nevnt tidligere har situasjonen i Gaza gjort det vanskelig å gjennomføre arbeidet som
planlagt. På grunn av stengte grenser blir det nødvendig å planlegge prosjekter som handler
om andre måter å ha kontakt på. Samtidig ser vi at det er nødvendig å treffes og håper at det
lar seg gjennomføre med et besøk til Gaza i 2008. Vi planlegger også i år å invitere
ungdommer til NUFF og vi må prøve å komme videre i forhold til skolesamarbeid. Vi ser
behovet for mer informasjonsarbeid og vi kan blant annet samarbeide med Palestinakomiteen
og bruke utstillingen som de nå lager i denne sammenhengen. Vi vurderer også muligheten for
at noen av våre filmkontakter i Gaza kan lage en enkel film som for eksempel kan brukes i
informasjonsarbeid i skoler i Tromsø. Vi vil også jobbe videre med nettsidene.
Selv om situasjonen er vanskelig opplever vi at det skjer positive ting i samarbeidet og en
vanskelig situasjon kan ikke stoppe oss i å jobbe videre med vennskapssamarbeidet. Vi føler
en stek forpliktelse til å fortsette kontakten med Gaza spesielt når situasjonen er vanskelig og
vi mener det er viktig å prøve å planlegge framover selv om vi ikke alltid klarer å
gjennomføre de prosjektene vi planlegge.
Tromsø, 05.02.08
Inger Hilde Trandem, leder Vennskap Tromsø- Gaza

