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Effektrapport till Giva Sverige 2020 

 
Foto: Activestills  

Kort om Palestinagrupperna i Sverige (PGS)  

Palestinagrupperna i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation 

som sedan 1976 arbetar för ett fritt Palestina, för mänskliga rättigheter och en rättvis fred.  

Palestinagrupperna har till syfte att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till 

nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom 

Palestinainsamlingen. PGS verkar för att Israel ska lämna alla ockuperade områden och att en livskraftig 

suverän palestinsk stat etableras på Västbanken och i Gaza med Östra Jerusalem som huvudstad. Övriga 

punkter i programmet handlar om flyktingarnas rätt att återvända eller få kompensation i enlighet med 

FN:s resolution 194, samt att främja en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat 

genom olika former av samarbeten med organisationer i det palestinska civilsamhället. Allt vårt arbete 

utgår från mänskliga rättigheter, FN-resolutioner, internationell rätt och de globala målen. 
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Rapportens avgränsningar 
 

Rapporten beskriver kortfattat vad PGS har åstadkommit och dess effekter under 2020. Effektrapporten 

syftar till att inför medlemmar, givare, allmänheten och andra intressenter visa på organisationens nytta 

och resultat under 2020. Både för arbetet i Sverige och internationellt, med våra systerorganisationer i 

Europa och med våra samarbetsorganisationer i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon. 

Rapporten kompletteras av PGS verksamhetsberättelse samt årsredovisning. Då PGS sedan 2016 är 

medlem i Giva Sverige har vi därmed förbundit oss till att följa Giva Sveriges kvalitetskod vilket innebär 

att leva upp till deras krav om professionalitet, samt krav på riktlinjer för intern kontroll och styrning. 

Vår förändringsteori 
 
PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och 

nationellt oberoende, politiskt genom opinion- och påverkansarbete, ekonomiskt och humanitärt genom 

Palestinainsamlingen.  

Genom informationsarbete vill PGS ge palestinierna en röst i Sverige och öka kunskapen hos lärare, 

studenter, politiker, journalister, föreningsaktiva och allmänhet om ockupationen och situationen för det 

palestinska folket. Utgångspunkten för PGS arbete är internationell rätt och mänskliga rättigheter.  

PGS ska vara en viktig kunskapsresurs. Målet är att fler människor i Sverige ska bli aktiva i 

solidaritetsarbetet för ett fritt Palestina och att en stark opinion ska sätta press på makthavare i Sverige 

och EU att agera i enlighet med FN-resolutioner och internationell rätt.  

Vision: Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en solidaritetsorganisation. Vår vision är ett slut på Israels 

ockupation av Palestina och en rättvis fred.   

Solidaritetscirkeln: PGS är en svensk medlemsbaserad civilsamhällesorganisation som utöver enskilda 

stödmedlemmar från hela landet också har aktivt engagerade medlemmar i lokalgrupper som finns från 

norr till söder. PGS är också del av den internationella solidaritetsrörelsen för ett fritt Palestina. Vi vill 

att Sverige ska vara en stark röst för palestiniernas rättigheter och agera för en rättvis fred utifrån FN-

resolutioner och internationell rätt. Organisering och hög kunskapsnivå kring palestiniernas rättigheter 

är en förutsättning för att kunna bedriva ett bra påverkansarbete gentemot beslutsfattare, i syfte att få 

dem att agera för ett slut på ockupationen och skapa rättvis fred. 

Partnerskap och samarbete: PGS samarbetar med organisationer, grupper och individer i Sverige, 

Europa och övriga världen, som delar våra värderingar och mål. I Palestina och Libanon samarbetar 

PGS med lokala gräsrotsorganisationer som genom sitt arbete i lokalsamhället lägger en grund för ett 

framtida jämlikt och demokratiskt samhälle. De organisationer som PGS samarbetar med inom PCO-

programmet arbetar med att stärka barn och unga. Vi anser att det är viktigt att investera i nästa 

generation, eftersom unga kan spela en viktig roll i att uppnå och bevara fred och säkerhet. Det är också 

ett centralt fokus då nästan hälften av den palestinska befolkningen är under 15 år. Undervisning är inte 

bara en fundamental mänsklig rättighet utan också ett viktigt instrument för att stärka unga och skapa 

fredliga samhällen.  

Kunskap och medvetenhet: Allt PGS arbete har palestiniernas rättigheter i fokus och vi verkar för att 

mänskliga rättigheter ska respekteras, oavsett om det gäller palestinier som lever under ockupation på 

Västbanken och i Gaza eller palestinier i flyktingläger utanför Palestina. Utgångspunkten för allt vårt 

informationsarbete är internationell rätt, FN-konventioner och resolutioner, samt internationella 

överenskommelser. Vi lyfter också fram de Globala målen, med speciellt fokus på det 16:e målet: 
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Fredliga och inkluderande samhällen. För att uppnå ovanstående arbetar vi för en långsiktig och hållbar 

förändring som leder till ökad kunskap och engagemang på flera nivåer i samhället. 

Mobilisera och organisera: Palestinagruppernas informations-, opinions- och påverkansarbete i 

Sverige bedrivs på olika nivåer och med olika metoder. Vi har 17 aktiva lokalgrupper runt om i landet. 

Vi producerar informationsmaterial och bedriver kampanjer på sociala medier där vi har många tusentals 

följare och hög interaktion. Vi skriver regelbundet debattartiklar i riks- och lokalmedia. Vi ger finansiellt 

stöd till lokala organisationer i Palestina, Libanon och Israel som delar vår värdegrund. Det stöd vi ger 

till dessa organisationer bidrar till ett stärkt civilsamhälle som är en förutsättning för att i framtiden 

skapa pålitliga och stabila institutioner på alla nivåer.  

Påverkan: Genom att erbjuda trovärdigt informationsmaterial och skapa lättillgängliga forum och 

plattformar för samtal och debatt där olika perspektiv presenteras, når vi viktiga målgrupper som får 

ökad kunskap och förutsättningar för ett långvarigt engagemang. Genom kapacitetshöjande aktiviteter 

och ökade samarbeten mellan lokalgrupper över hela landet och PGS centralt når vi ut brett med 

informationsinsatserna och bidrar till en stark demokratisk palestinarörelse som en viktig del av det 

svenska civilsamhället. Organisering och hög kunskapsnivå kring palestiniernas rättigheter är en 

förutsättning för att kunna bedriva ett bra och seriöst påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att få 

dem att agera för ett slut på ockupationen och en rättvis fred.   

Under Palestinagruppernas 45 år som organisation har vi varit en viktig del av en stark solidaritetsrörelse 

och ett levande civilt samhälle i Sverige. PGS arbete utvecklas ständigt, vi kan de frågor vi arbetar med 

väl och har lång erfarenhet som visar på många positiva resultat och framsteg även om Palestinafrågan 

i ett större perspektiv har motvind. 

Resurser och kapacitet under året  
 
PGS har 17 lokalgrupper runt om i Sverige där allt arbete görs med ideella krafter. Kontoret är placerat 

i Stockholm med två anställda, en som arbetar med informationsarbetet och en med biståndsarbetet. Vi 

har också en ekonom som är timanställd efter behov. 

 

 

 

Adminstrationskostnader -
5 %

Ändamålskostnader 
93 %

Överförd till 2021 
2 %

Ekonomiskt Resultat PGS 2020
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Under 2020 var PGS verksamhetskostnader (inkl. stöd till våra partnerorganisationer från Palestina och 

Libanon) på 6 531 000 kr varav 311 000 av dessa var administrationskostnader – se mer i vår 

årsberättelse. 

Under året har PGS fått bidrag från ForumCiv för ett informationsprojekt, samt ett programstöd för fem 

barn- och ungdomsprojekt i Palestina och palestinska flyktingläger i Libanon (PCO programmet). 

Genom 90-kontot har vi samlat in pengar till egeninsatsen på fem procent av projektens totala kostnad. 

För övriga insamlade medel har vi betalat ut bidrag till organisationer och rörelser i Palestina, Libanon 

och Israel som delar Palestinagruppernas värderingar.   

Palestinagrupperna bedriver informations- och påverkansarbete utifrån de riktlinjer som kongressen 

fastställer i program och verksamhetsplan. Tillsammans med andra organisationer är PGS med och 

påverkar viktiga politiska beslut i Sverige och EU. Palestinagrupperna är också en viktig kunskapsresurs 

för allmänheten. Vi arbetar för att frågor kring Palestina alltid ska vara på den politiska dagordningen 

och få utrymme i media och vi deltar vid forum där internationella frågor diskuteras. Exempel på stora 

beslut som PGS varit delaktiga i är Sveriges erkännande av Palestina som stat och EU:s regler för 

märkning av produkter från illegala bosättningar.  

Under 2020 fick Palestinagrupperna bidrag för ett informationsprojekt från ForumCiv. För verksamhet 

som inte föll inom ramen för bidragen, användes PGS egna medel som framför allt kommer från 

medlemsavgifter. Det övergripande målet med informationsprojektet var att ge palestinier som lever 

under ockupation eller i flyktingläger utanför Palestina en röst i Sverige och öka kunskapen om det 

palestinska folkets rättigheter utifrån internationell rätt, FN-resolutioner och de Globala målen, så att 

fler engagerar sig för en rättvis fred.  

På grund av coronapandemin ställdes många planerade aktiviteter in eller anpassades efter 

myndigheternas rekommendationer. I stället för fysiska möten, seminarier, filmkvällar och besök i 

skolor genomförde vi digitala möten och webinarier. Vi ordnade också interna onlinemöten för 

medlemmar där vi hade olika teman. Bland annat hade vi utbildning i hur man arbetar med sociala 

medier och skriver debattartiklar. Vid andra möten var fokus diskussion och erfarenhetsutbyten och vid 

några tillfällen bjöd vi in våra partnerorganisationer från Palestina och Libanon att delta.  

Sammantaget har vårt informations och påverkansarbete i Sverige under året fortsatt med samma 

intensitet som tidigare år. Vi har bidragit till att höja medvetenheten om vad som händer i Palestina och 

Israel samt stärkt våra nätverk och erbjudit material till andra som också arbetar med Palestina.  

Målet för vårt arbete i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon under 2020 var att fortsätta 

utveckla samarbetena med lokala civilsamhällsorganisationer som arbetar med projekt riktade till att 

stärka och uppmärksamma särskilt utsatta grupper, i syfte att öka ansvarstagandet hos de rätta 

ansvarshavarna. 

På grund av coronapandemin innebar 2020 extra utmaningar för alla. Precis som vi fick ställa om arbetet 

i Sverige, fick våra partners göra det i projekten. De hittade många nya lösningar för att nå uppsatta mål 

och för att kunna genomföra planerad verksamhet. En del nya arbetssätt gjorde att vi nådde fler 

människor, medan andra innebar begränsningar och ändrade planer. Trots pandemin har vi nått målen 

inom PCO-programmet med råge. 

Parallellt med utmaningarna som pandemin inneburit, har våra samarbetspartners haft andra utmaningar 

kopplade till kontexten de arbetar i. Under 2020 eskalerade den ekonomiska krisen som började hösten 

2019 i Libanon, vilket ledde till prisinflation och gjorde det svårare för oss att föra över pengar till 

projekten.  
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I Palestina har politiska oroligheter kopplat till ockupationen påverkat områdena där projekten verkar. 

Gemensamt för både Libanon och Palestina är att en del grundskolor som projekten samarbetar med 

fick minskade ekonomiska bidrag när USA 2019 drog ned stödet till FN:s flyktingorgan UNRWA. Det 

gjorde att fler barn, ungdomar och familjer sökte sig våra samarbetspartners och att pressen på 

organisationerna har ökat utan att de fått tillgång till mer resurser. 

Projekten har under året uppvisat bra resultat inom områden som stärkt psykosocialt arbete, mer fokus 

på barns rättigheter, ökat jämställdhet, miljö och klimat, ökad intern demokrati samt ökat 

ansvarsutkrävande.  

Målet för insamlingsarbetet var också att i mån av resurser ge stöd till andra organisationer som arbetar 

i enlighet med våra ändamål. 

Palestinagrupperna samarbetar med gräsrotsorganisationer som delar PGS värdegrund och målsättning 

att verka för ett fritt Palestina och en rättvis fred. De projekt som får stöd är lokalt förankrade initiativ. 

Vårt insamlingsresultat för året, som kunde förmedlas som stöd under 2020 är ett strålande resultat med 

tanke på coronapandemin som begränsade möjligheterna att samla in pengar i bössa vid evenemang och 

på gator och torg. I stället har pengar samlats in genom kampanjer på nätet och via Facebook-

insamlingsfunktionen för vårt 90-konto. 

Prestationer, utfall och effekter under 2020 
 

Påverkan i Sverige  
 
Under 2020 har vi fortsatt utveckla tidigare resultat och stärka samarbeten och nätverk. Under de senaste 

åren har PGS informationsarbete bidragit till ökad kunskap om situationen i Palestina och Israel utifrån 

internationell rätt och mänskliga rättigheter, samt gett palestinierna en röst i Sverige. PGS har bidragit 

till viktiga politiska beslut såsom erkännandet av Palestina som stat och uttalanden om till exempel 

illegala israeliska bosättningar. Genom att medverka vid forum där Palestina och Israel diskuteras, har 

PGS bidragit med korrekt fakta och gett en nyanserad bild av situationen. Informationsarbetet har 

bidragit till en stärkt opinion för en rättvis fred, genom distribution av temaskrifter, medverkan vid 

seminarium och föreläsningar, debattartiklar och information på sociala medier samt genom 

lokalgruppernas arbete som synliggjort Palestinafrågan över hela landet.  

PGS ingår i många samarbetskonstellationer både inom Sverige och internationellt. Ibland kring 

specifika projekt eller arrangemang men även några mer bestående samarbeten har påbörjats eller 

fördjupats. 

Under året producerade vi skriften Palestina – Ockupation och Corona, som tillsammans med skriften 

Palestina – Drömmar om Framtiden som lanserades i slutet av 2019, användes i undervisningen av fler 

än 300 skolor. Utvärderingar från tidigare år visar att lärare och studenter uppskattar skrifterna och 

tycker att de uppfyller sitt syfte att bidra till fördjupad information om Palestina och Israel.  

På årets digitala Bokmässa deltog PGS på Globala torget. Där arrangerade vi seminariet Palestina – 

Ockupation och Corona som sågs av 430 personer live och fick 1 689 exponeringar totalt. Seminariet 

hamnade på plats 11 och 12 av torgets 62 programpunkter när det gäller livepublik och antal visningar. 

Tillsammans med Amnesty, FUF, Palmecentret, Union to Union och Afrikagrupperna genomförde vi 

Globala torgets gymnasieprogram. Temat var de globala målen utifrån olika kontexter. Vi nådde 250 

elever och deras lärare. Utvärderingar visar ett positivt resultat med ökad kunskap och flera av eleverna 

började följa PGS på sociala medier.   
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När Israel 2019 hotade att annektera hela eller delar av Västbanken var PGS en viktig del i att mobilisera 

civilsamhället i Sverige mot dessa planer. PGS skrev bland annat en debattartikel i Aftonbladet 

tillsammans med namnkunniga personer. Under 2020 deltog vi i möten med utrikesministern och andra 

beslutsfattare.  

2019 lanserade vi en ny hemsida som har bidragit till bättre resultat för informationsarbetet. Antalet 

följare på Facebook har ökat under 2020 och graden av interaktion är hög. Palestinagruppernas 

Twitterkonto har fler än 1000 följare och når ut till flera viktiga målgrupper som journalister och 

politiker. Under perioden har vi utvecklat Instagram som informations- och påverkanskanal med 500 

nya följare på två år som resultat. I dag, augusti 2021, har vi 3 751 följare.  

PGS har tillsammans med samarbetspartners i Palestina och Libanon en Wordpress-plattform där text 

och bilder från projekten publiceras. Målgruppen är samarbetsorganisationerna själva som en del av ett 

kunskapsutbyte, samt information till givare och allmänhet. 

Hemsida: palestinagrupperna.se  

Facebook: www.facebook.com/palestinagrupperna  

Twitter: @palgrupperna  

Instagram: @palestinagrupperna 

Blogg: Palestinian Youth Now www.pgsyouthnow.com 

Under 2020 har vår försäljning av litteratur, hantverk, sjalar, tvålar och olivolja minskat på grund av 

coronapandemin. Vi har ändå haft en del försäljning när det varit möjligt. Oljan köper vi från den ideella 

organisationen Jord och Frihet som i sin tur köper den från palestinska bönder på Västbanken. 

Hantverket köper vi från kvinnokooperativ i Ramallah, Abu Dees och av producenter i Gaza och sjalarna 

från försäljare i Palestina. Försäljningen går inte med vinst men ger möjlighet att stärka utsatta grupper 

i det palestinska samhället på annat sätt än genom ekonomiska bidrag. Säljandet är också ett bra sätt att 

nå nya målgrupper i Sverige. 

PGS europeiska nätverk 
 
Det europeiska nätverket ECCP består av 43 organisationer från 19 länder. Under 2020 har PGS deltagit 

i flera gemensamma upprop i frågor rörande EU-finansiering av israelska militär- och säkerhetsföretag, 

kring situationen i Gaza och i Jerusalem samt frågor kring kontroll av varor i EU från illegala israelska 

bosättningar, som drivits gentemot EU-parlamentariker i Bryssel. Det har bidragit till en starkare opinion 

i Europa och starkare band inom ECCP. 

Internationellt stöd 
 
Stöd till barn och ungdomsorganisationer  

PGS samarbetar med organisationer som delar våra värderingar. De projekt som söker och får 

projektstöd eller bidrag från PGS via Palestinainsamlingen, via Sida/ForumCiv eller andra givare ska 

vara framtagna av lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala samhället och ett stöd 

till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället. 

Målet för vårt arbete i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon under 2020 var att fortsätta 

utveckla samarbetena med lokala civilsamhällsorganisationer som arbetar med projekt riktade till att 

stärka och uppmärksamma särskilt utsatta grupper, i syfte att öka ansvarstagandet hos de rätta 

ansvarshavarna. PGS samarbetar sedan länge med två organisationer i Abu Dees-området utanför 

Jerusalem varav en riktar en del av verksamheten till utsatta beduinsamhällen. En tredje organisation 
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arbetar i flyktinglägret New Askar camp utanför Nablus. I Libanon stödjer PGS en organisation i 

flyktinglägret Al Jalil i Bekaa-dalen samt en organisation som har projekt i flyktingläger och inofficiella 

flyktingläger i södra Libanon. Under året fokuserade vi särskilt på att stärka barn och ungdomar, men 

även föräldrar och ställa krav på beslutsfattare. Årets mål, att slutföra ett treårigt program med fem olika 

barn och ungdomsprojekt i Libanon och Palestina, samt att planera och säkra en bra fortsättning för 

dessa projekt, har uppfyllts. Rapporterna för 2020 visar på väl genomförda projekt som stämmer med 

verksamhetsplaner och ingångna avtal. Våra egna uppföljningar, ForumCivs kontroll samt oberoende 

extern auktoriserad revisor bekräftar resultatuppfyllelsen. Vi har nått fler barn och unga än planerat och 

bidragit till ökad livskvalitet, bättre psykosocial hälsa och förbättrade förutsättningar och 

framtidsutsikter för barn och unga som deltagit i projekten. Under 2020 har vi även haft resurser för 

utökad samverkan och kunskapsutbyten mellan organisationerna inom PCO-programmet. Det har 

bidragit till resultatuppfyllnad och uppskattats av våra samarbetsorganisationer i Palestina och Libanon.  

Flera tusen barn och ungdomar har tack vare PGS stöd till lokala samarbetsorganisationer under 2020, 

fått hjälp att klara sin skola, fått möjligheter att stärkas och utvecklas socialt samt fått ingå i en sund 

gemenskap. Resultatmätningar för året visar att vi har bidragit till att öka våra partners kapacitet så de 

har stärkts i sina roller. Vi har i bidragit till att förbättra förutsättningar för en bättre demokratisk 

utveckling genom ökat perspektiv på barn, tjejer och kvinnor helt i linje med FN:s konventioner. En stor 

del av de barn och ungdomar som har varit knutna till partnerorganisationernas verksamhet har stärkt 

sin självkänsla och motståndskraft vilket i sin tur har påverkat både hemmiljö och studieresultat. Vi har 

även arbetat på att skapa förutsättningar för en fortsättning och vidareutveckling av det stödet som är en 

långvarig insats. 

Vi har bidragit till att stärka civilsamhället i de platser vi arbetar genom att uppmana våra 

samarbetsorganisationer till att samverka brett. Som ett oväntat resultat har detta bidragit till att familjer 

och lokalsamhällen fått stöd under pandemin, både materiellt och psykosocialt. Partnerorganisationerna 

har tagit på sig att vara en samlande kraft i den kris som pandemin inneburit, genom att organisera, styra 

upp och samordna olika lokala insatser såsom utdelning av egeninsamlad mat och hygienartiklar samt 

stödja barn som fått digital distansundervisning.  

Våra samarbetsorganisationer har även utvecklat sin kapacitet till en mer professionell nivå, vilket gör 

att organisationerna har blivit mer demokratiska och fått möjlighet att söka stöd och samverkan hos 

andra aktörer inom sina verksamhetsområden.  

Här är de organisationer som under 2020 har ingått i vårt PCO-program med stöd till barn och ungdomar: 

Abu Dees Youth Club (ADYC), Västbanken 

Ungdomsklubbens målsättning är att främja en lokal demokratisk utveckling genom meningsfulla 

aktiviteter för ungdomar, flickors delaktighet i aktiviteterna och genom att frigöra killar från destruktiva 

maskuliniteter. Klubben bedriver olika former av idrottsverksamhet, sommarläger och även utbildning 

i demokrati, mänskliga rättigheter, genus och miljö för att nå målen.  

Al-Nahda Charitable Society (Al-Nahda), Västbanken 

Organisationens övergripande målsättning är att skapa egenmakt hos barn och ungdomar. Abu Dees 

läsestuga verkar för detta genom läsning, konst, journalistik, datorutbildning, läxhjälp och utbildning i 

demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö. Idag ingår barn från två beduinbyar i projektet. 

De israeliska myndigheterna hotar att fördriva beduinerna från deras marker. Under projektperioden har 

målgruppen fått alltmer ansvar och målen om ökad egenmakt har uppfyllts.  
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Askar Social Development Centre (Askar), Västbanken 

Organisationen har som målsättning att utgöra en del i den demokratiska utvecklingen av det palestinska 

samhället och på olika sätt verka för rättigheter och möjligheter för barn, funktionshindrade, flickor och 

kvinnor som är utsatta grupper. Detta genomförs via olika delprojekt såsom bibliotek, datortek, teater, 

musik, scouting men också genom utbildning om miljö och jämställdhet etcetera för att nå målet.  

Developmental Action without Borders - Naba´a (Naba´a), palestinska flyktingläger i Libanon 

Arbetslöshet, speciellt bland palestinska flyktingar i Libanon leder till en känsla av hopplöshet bland de 

unga. På grund av ekonomiska svårigheter kan familjerna inte bekosta en adekvat utbildning för sina 

barn. Det huvudsakliga målet med projektet är att erbjuda alternativ till en utbredd känsla av förtvivlan 

och ta itu med arbetslösheten bland ungdomar i flyktinglägret Bourj al Shamali samt olika områden i 

södra Libanon där flyktingar bor i så kallade Gatherings. 

Organisationens arbete syftar till att förbättra unga pojkar och flickors ekonomiska och sociala 

deltagande genom att ge yrkesträning och skapa mötesplatser för barn, unga och kvinnor.  

Children of Al Jaleel Center (al-Jalil) / Al Jaleel Association, palestinska flyktingläger i Libanon 

Children of Al Jaleel Center / Al Jalil Association är ett barn- och ungdomscenter som på olika sätt 

arbetar för att stödja barn och ungdomar i flyktinglägret Wavel och i andra områden av Bekaa-dalen där 

palestinier bor. Då flyktinglägret liksom de andra lägren i Libanon har tagit emot många flyktingar från 

Syrien, inkluderas numera också dessa barn och ungdomar i centrets verksamhet. Organisationen 

genomför bland annat hälsokampanjer, workshops om barns rättigheter, läsning, extra läxhjälp, 

sportdagar och utflykter. För att förbättra administrationen har organisationen också satsat på utbildning 

för anställd personal och volontärer.  

Stöd till andra som arbetar i enlighet med våra ändamål 
 
Vi har under året gett bidrag till olika organisationer som delar PGS värdegrund. För alla mottagande 

organisationer gäller att utgångspunkten är att arbeta för eller i linje med mänskliga rättigheter, 

internationell humanitär rätt och FN:s resolutioner om Palestina och Israel. De projekt som får stöd eller 

gåvor från PGS via Palestinainsamlingen eller andra givare som vi förmedlar ska vara framtagna av 

lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala samhället, samt vara ett stöd för en 

demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället. 

Bidragen har under 2020 har både varit humanitärt- och utvecklingsbistånd. Till exempel gav vi stöd i 

samband med bomben i Beirut i augusti 2020 via en av våra lokala samarbetsorganisationer i Libanon.  

Här är de elva organisationer som har fått bidrag från PGS Palestinainsamling under 2020: 

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) 

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina med sitt sätt att arbeta för att förbättra den 

psykiska hälsan för människor som fallit offer för brott mot mänskliga rättigheter, i synnerhet barn. 

GCMHP:s vision är ett samhälle med respekt för mänskliga rättigheter där människor lever ett värdigt 

liv fritt från förtryck. För arbetet med psykisk ohälsa bland barn använder GCMHP i första hand 

strategin att utbilda lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället i preventivt arbete. PGS stöd 

har bidragit till GCMHP:s kärnverksamhet. 

Children of Al Jaleel Center (al-Jalil) /Al Jaleel Association, palestinska flyktingläger i Libanon 
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Children of Al Jaleel Center / Al Jalil Association är en del i vårt PCO-program och fick under 2020 ett 

extra stöd till kapacitetsstärkande insatser. 

Shatila-stiftelsen, palestinska flyktingläger i Libanon 

Insamlingsstiftelsen har sin bas i Sverige och samlar in pengar genom fadderskap och gåvor till arbetet 

på barn- och ungdomscentret i Shatila.  

The Children & Youth Association, CYC startade 1997 i Shatila och registrerades 2008 som en NGO. 

CYC erbjuder en mötesplats för flyktinglägrets barn och unga som på sin fritid får hjälp med skolarbete 

och deltar i annan meningsfull och utvecklande sysselsättning. PGS stöd har bidragit till CYC:s 

kärnverksamhet. 

Kvinnocentret Al Zahra i New Askar camp, Västbanken 

Al Zahra är den enda mötesplatsen för enbart kvinnor i flyktinglägret New Askar Camp, medan män 

tillåts träffas utanför hemmen i större utsträckning. På centret lagar kvinnorna traditionell lunch och äter 

tillsammans. De beslutar själva om aktiviteterna och dagligen finns olika program kring barnuppfostran, 

hälsa och sociala frågor, samt kost och gymnastik. PGS stöd har bidragit till kvinnocentrets ´s 

kärnverksamhet. 

Defense for Children International, Palestine (DCIP) 

Defense for Children International, Palestine (DCIP) är engagerad i att säkerställa en rättvis och 

livskraftig framtid för palestinska barn i Palestina. Sedan DCIP startade 1991 är de den enda palestinska 

människorättsorganisationen som särskilt fokuserar på barns rättigheter. Deras arbete utgår från FN:s 

konvention om barnets rättigheter (UNCRC), liksom andra internationella, regionala och lokala 

standarder. PGS stöd har bidragit till DCIP:s kärnverksamhet. 

Jord och Frihet 

Jord och Frihet är en ideell förening som importerar, marknadsför och säljer olivolja och andra varor 

från Palestina. De arbetar med solidarisk handel baserad på ömsesidig respekt. Handeln utgör även ett 

direkt stöd till de människor eller grupper de valt att samarbeta med. PGS stöd har bidragit till Jord och 

Frihets kärnverksamhet. 

Developmental Action without Borders - Naba´a (Naba´a), palestinska flyktingläger i Libanon 

Naba´a är en del i vårt PCO-program. Efter explosionen i Beirut i augusti arbetade Naba´a med drabbade 

familjer och fick ett stöd för det arbetet. De fick under 2020 även stöd av PGS till material för 

nyexaminerade elever vid yrkesskolor. 

Al Waleed Charity, Gaza 

Organisationen fick av PGS stöd för ett sommarläger 2020 som hade som målsättning att skapa bra och 

trygga aktiviteter för barn under sommaren, i Khuza’a-området. Organisationen är en 

partnerorganisation till Gaza Community Mental Health Programme. 

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) 

PMRS är en palestinsk hälsoorganisation som grundades 1979 en grupp palestinska läkare och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal som ville komplettera den otillräckliga hälsoinfrastrukturen som 

ockupationen orsakat. PMRS är en av de största ickestatliga hälsoorganisationerna i Palestina. PMRS 

nationella hälsoprogram fokuserar på förebyggande arbete, utbildning, samhällsdeltagande och att 

människor ska känna makt över sin egen situation. PGS stöd har bidragit till PMRS kärnverksamhet. 
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Förutom dessa stödinsatser har vi under 2020 börjat samarbeta närmare med en barn- och 

ungdomsorganisation i Gaza, Youth Vision Society (YVS), som under nästa projektperiod ska ingå i 

vårt PCO-program som samfinansieras av ForumCiv. Under hösten 2020 deltog YVS även i en del 

kunskapsutbyten tillsammans med organisationerna på Västbanken och i Libanon vilket stärkte 

nätverket. 

Beslut om bidrag från 90-kontot fattas av förbundsstyrelsen. PGS har också ett biståndsutskott som 

bereder frågor gällande bistånd. Projekten följer en mall med allt från kontakt och dialog med mottagare, 

godkännande av mottagande organisations bankkonto, mottagande av bankkvittens samt 

organisationens kvittens till PGS fram till inlämnad och godkänd rapport. Tillsammans med 

biståndsutskottet följer programsamordnaren upp stöd som har beviljats och utbetalas. Organisationer 

som mottagit stöd måste redovisa hur ändamålet har främjats. 

Utvärdering av årets resultat 
 
Under 2020 har vi fortsatt utveckla tidigare resultat och stärka samarbeten och nätverk. Vi har fortsatt 

att bidra till ökad kunskap om situationen i Palestina och Israel utifrån internationell rätt och mänskliga 

rättigheter, samt gett palestinierna en röst i Sverige. Genom att medverka vid forum där Palestina och 

Israel diskuteras, har PGS bidragit med korrekt fakta och gett en nyanserad bild av situationen. 

Informationsarbetet har bidragit till en stärkt opinion för en rättvis fred, genom distribution av 

temaskrifter, medverkan vid seminarium och föreläsningar, debattartiklar och information på sociala 

medier samt genom lokalgruppernas arbete som synliggjort Palestinafrågan över hela landet. 

2020 var ett år med många omställningar till nya arbetssätt och har i ett större globalt perspektiv bidragit 

till försämringar vad gäller de frågor vi arbetar för. Men pandemiåret har tvingat oss och våra 

samarbetspartners att tänka nytt och att hitta nya arbetssätt som även framöver kan vara till god nytta. 

Digitala event och möten har potential att nå ut till fler och bredare målgrupper och kan bli ett 

komplement till tidigare metoder. Många planerade aktiviteter fick ställas in eller om och vi anpassade 

verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. I stället för fysiska möten, seminarier, 

filmkvällar och besök i skolor genomförde vi digitala möten och webinarier. Under året har vi även lagt 

resurser för att söka om fortsatt bidrag för vårt informationsarbete, från olika aktörer, såsom ForumCiv 

och Folke Bernadotte Akademin. De ansökningar som producerades under 2020 beviljades vilket 

innebär möjlighet att fortsätta utveckla arbetet under 2021. 

För vårt internationella arbete i Palestina och Libanon var målet under 2020 att fortsätta samarbetena 

med våra partnerorganisationer i projektform riktade till civilsamhällsorganisationer på Västbanken, i 

Gaza och i flyktingläger i Libanon. Under året fokuserade vi särskilt på att nå uppsatta mål med att 

stärka barn och ungdomar, men även föräldrar och beslutsfattare. Målet var att slutföra ett treårigt 

program tillsammans med de fem projekten och att planera för en fortsättning och vidareutveckling av 

dessa. Detta mål uppnåddes. Ett oväntat resultat var att samarbetsorganisationerna var mycket aktiva i 

sina lokalsamhällen under pandemin och var båda en samlande kraft och organisatör för båda socialt 

arbete och nödhjälp.  

Hur vi mäter resultat  
 

Varje år sätts hanterbara och mätbara mål och delmål för vårt arbete i stort och för våra projekt. Ett 

exempel på ett delmål är produktion av en temaskrift som distribueras till ett stort antal skolor och 

bibliotek och resultatet framgår av utvärderingar från lärare och annan återkoppling. Ett annat exempel 

är en partnerorganisation på Västbanken som arbetar med psykosociala insatser riktade till ett antal barn 
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i en utsatt målgrupp, där den lokala skolan och barnens familjer involverats för att göra barnens situation 

bättre. Tillsammans har de tre aktörerna satt upp mål för hur de ska arbeta för detta samt hur de ska mäta 

att barnen utvecklas positivt.  

För att säkerställa att PGS gör framsteg och når de uppsatta målen fokuserar vi på noggrann planering, 

uppföljning och utvärdering, både i Sverige och för arbetet med partnerorganisationerna i Palestina och 

Libanon.  

PGS arbetar proaktivt med riskanalyser i både planerings- och i uppföljningsstadiet, för att minimera 

och förebygga risker som kan komma att påverka måluppfyllelsen negativt. PGS har regelbunden 

kontakt med partnerorganisationer, besöker deras aktiviteter/projekt samt har årliga uppföljningsmöten. 

De projekt som samfinansieras med ForumCiv följs dels upp kvartalsmässigt med kvantitativa 

resultatrapporter, halvårsrapporter inkluderande ekonomirapporter, dels genom besök av 

programansvarig en till två gånger per år. Mellan dessa reglerade uppföljningar finns kontinuerlig 

kontakt och dialog på månads- och ibland veckonivå utifrån behov. 2020 hade vi ett tvådagarsmöte med 

alla partners inom PCO-programmet. Mötet fokuserade på uppföljning och kunskapsutbyten. 

Våra samarbetsorganisationers rapporter inkluderar årligen rapport från en extern auktoriserad revisor, 

en lokal revisor som är bosatt nära projektet, samt en svensk auktoriserad revisor. ForumCiv granskar i 

sin tur revisionen samt PGS hantering och uppföljning av projekten. Under 2020 gjordes även en extern 

utvärdering av hela det treåriga PCO-programmet som bekostades av ForumCiv. Den visade 

övervägande positiva resultat. 

I samband med redovisning av projekt görs omfattande utvärderingar där indikatorer och måluppfyllelse 

analyseras. Det är både våra egna data och våra partnerorganisationer som sammanställs, analyseras och 

utvärderas. 

PGS har utvecklat en handbok med regler och mallar för att kunna ha effektiva och enhetliga rutiner för 

vårt arbete.   

Analys- och utvärderingsarbete har under året genomförts. Halvårs- och årsrapporter och revisioner från 

partnerorganisationerna har hjälpt oss att säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta planer och mål. 

Interna och externa utvärderingar av måluppfyllelse, intervjuer och enkäter genomförs också för att 

kunna säkra projektens utveckling och resultat trots att vi arbetar i konfliktområden och det under 2020 

pågick en pandemi. På detta sätt kan PGS och våra samarbetspartners och givare få en tydlig bild av 

verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 

Förutom vår egen uppföljning, samt lokala och svenska revisioner av oberoende auktoriserade revisorer 

granskade även två externa utvärderingar måluppfyllelse av våra PCO-program och projekt på 

Västbanken och i palestinska flyktingläger i Libanon. Dessa bekostades av ForumCiv. Resultatet var 

övervägande positivt. I den externa utvärderingen ingick även rekommendationer kring hur vi och våra 

partnerorganisationer kan utveckla vårt arbete i framtiden, vilket vi kommer att ha fokus på under 2021.  

När rapporter och utvärderingar har inkommit görs en övergripande konklusion på styrelsenivå och 

projekt avslutas först när PGS förbundsstyrelse godkänt genomförandet och rapporteringen. 

För mer information om PGS verksamhet se vår årsberättelse och vår hemsida. 


