Effektrapport 2016
Palestinagrupperna i Sverige
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,
FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs kvalitetskod vilket innebär att stärka
organisationens professionalitet, ledning, styrning och kontroll. Effektrapporten syftar till att inför
givare, allmänheten och andra intressenter visa på organisationens nytta och den kompletteras av PGS
verksamhetsberättelse, samt förvaltningsberättelsen.

Vad vill er organisations uppnå?
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.

PGS verkar för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och
Golanhöjderna och att en livskraftig palestinsk stat etableras där. Genom informationsarbete vill PGS
ge palestinierna en röst i Sverige. Att öka kunskapen hos lärare, studenter, politiker, journalister,
föreningsaktiva och allmänhet om situationen för det palestinska folket och Palestina-Israelkonflikten.
Utgångspunkten för PGS arbete är internationell rätt och mänskliga rättigheter.

PGS mål är att fler människor 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. Detta genom att organisationens 15 lokalgrupper blir starkare och antalet
medlemmar ökar.

Genom bistånd bidrar PGS till att stärka civilsamhället i Palestina och i de palestinska flyktinglägren i
Libanon, med fokus på barn och unga. I dag samarbetar PGS med sju organisationer, fem i Palestina
och två i Libanon. Projekten Projekten, som får stöd via Sida/Forum Syd samt Brödet och Fiskarna, är
lokalt förankrade demokratiska organisationer som ämnar stödja en utveckling av hela det palestinska
samhället.

Då vi är en medlemsorganisation med kongress vartannat år som högsta organ så har PGS mål för
tvåårsperioder. För kongressperioden 2016-2017 har PGS som mål att;
• PGS lokalgrupper och medlemmar är basen i organisationens verksamhet. Förbundet ska erbjuda
mötesplatser och forum för samverkan, utbyte och informationsspridning mellan lokalgrupperna.
Arbetet med att stärka lokalgrupperna ska vara prioriterat och förbundet ska bistå lokalgrupperna
ekonomiskt.

• PGS ska utveckla Palestinainsamlingen, värva fler månadsgivare och andra som vill ge stöd till PGS
arbete i Palestina, Libanon och i Sverige.
• Organisationens rutiner och administration ska ständigt utvecklas och stärkas, bland annat genom
internutbildningar för personal och förtroendevalda. PGS ska arbeta för att skapa ett starkt kansli med
fler anställda.
• PGS ska aktivt arbeta för att värva fler medlemmar, med fokus på unga och erbjuda dem fördjupade
kunskaper om Palestina och Palestina-Israelkonflikten.
• PGS ska ingå i europeiska nätverk med demokratiska organisationer och tillsammans med dem
arbeta för att påverka bland annat EUs politik rörande Palestina och Israel.
• Förbundsstyrelsen och biståndsutskottet ska samarbeta kring projekt och organisationsarbete. De
lokalgrupper som önskar ska involveras i arbetet kring de projekt som PGS stödjer i Palestina och
Libanon.
• PGS skall söka ekonomiskt stöd från flera håll – utöver Forum Syd – för sitt opinions- och
påverkansarbete i Sverige, samt för biståndsprojekt.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
Palestinagrupperna verkar inom den internationella solidaritetsrörelsen för Palestina. Utgångspunkten
för PGS arbete är frivilligarbete och grunden för arbetet är mänskliga rättigheter, internationell
humanitär rätt och FN:s resolutioner om Palestina/Israel konflikten. PGS samarbetar med
organisationer och partier som delar PGS värderingar. PGS ingår i europeiska nätverk med
demokratiska organisationer och tillsammans med dem arbeta för att påverka bland annat EUs politik
rörande Palestina och Israel.

I Sverige ingår PGS i flera formella och informella samarbeten med både små och stora organisationer
som arbetar för ett slut på ockupationen och en rättvis fred. PGS har ett nära samarbete med bland
annat Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), Studieförbundet Ibn Rushd och Palestinska
föreningen i Stockholm.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Stärka föreningen
Genom utbildning och kompetensutveckling hos PGS förtroendevalda och aktiva kommer PGS
fortsatt kunna vara en trovärdig och viktig källa för att hantera och sprida information kring Palestina
och Palestina/Israelkonflikten, med internationell rätt, demokrati och mänskliga rättigheter som grund.

Organisering och engagemang
Kärnan i organisationen är lokalgrupperna och engagerade medlemmar. Målet är att fler människor
ska engagera sig för ett slut på ockupationen och för en rättvis fred. Därför erbjuder PGS mötesplatser
och forum för organisering och engagemang, bland annat genom lokalgruppsträffar och
utbildningsdagar.
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Opinions och påverkansarbete
Genom informations- opinions och påverkansarbete så bidrar PGS till en faktabaserad och nyanserad
diskussion rörande Israel/Palestinakonflikten. Utgångspunkten är internationell rätt och mänskliga
rättigheter. PGS ger årligen ut temaskrifter som distribueras till skolor runt om i Sverige, och på
informationsbord över hela landet. Genom att närvara på arenor där Palestina diskuteras och debatteras
vill PGS öka kunskapen hos det svenska folket. Till exempel genom att delta vid Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg, MR-dagarna, ordna seminarier och föreläsningar. PGS är också aktiva
på sociala medier, så som facebook, twitter och Instagram där ett mål är att hela tiden öka
interaktionen med intresserade.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?
Palestinagrupperna i Sveriges viktigaste resurser för att uppnå föreningens mål finns i vår lokala
förankring, förtroende och goda relationer med det palestinska civilsamhället på olika nivåer samt
PGS långvariga erfarenhet av att arbeta i Palestina och Libanon. I över 40 år har PGS gett stöd till
organisationer som är en del av civilsamhällena i Palestina och Libanon, vilket lett till ett stort och
viktigt kontaktnät på plats. Den stora kunskapen och erfarenheten bland personal, förtroende och
aktiva är en enorm resurs för organisationen. Det finns en djup kunskap om konfliktens komplexitet.

PGS förbundsstyrelse består av åtta personer med olika bakgrund som tillsammans leder förbundets
arbete under kongressperioden. De är invalda baserat på deras engagemang och djupa kunskap. PGS
biståndsarbete bedrivs av Biståndsutskottet som består av åtta personer med kompetens inom
varierande men relevanta kunskapsområden. PGS har förutom frivilliga två anställda för verksamhet
och administration och en timanställd ekonom, som arbetar med bokföring, bokslut samt är behjälplig
vid ekonomisk redovisning.
För att utveckla kompetensen deltar både de anställda samt frivilliga regelbundet i olika
kompetensutvecklande utbildningar som erbjuds av bland annat Forum Syd. Att kompetensutveckla
organisationen är ett led i PGS arbete att uppnå de uppställda målen för aktuell kongressperiod.

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
För att säkerställa att PGS gör framsteg och når de uppsatta målen så fokuserar PGS på
uppföljningsarbete samt utvärdering av organisationens arbete, både i Sverige och tillsammans med
partnerorganisationerna i Palestina och Libanon. I samband med projektredovisningar görs omfattande
utvärderingar där indikatorer identifieras och måluppfyllelse analyseras.
PGS har regelbunden kontakt med partnerorganisationer, besöker deras aktiviteter/projekt samt har
årliga uppföljningsmöten med dem. PGS får halvårs- och årsrapporter från partnerorganisationerna för
att kunna säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta mål. Interna och externa utvärderingar,
intervjuer och enkäter genomförs för att kunna säkerställa projektens resultat. På detta sätt får PGS en
tydlig bild av verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.
PGS arbetar aktivt med riskanalyser i uppföljningsarbetet, för att minimera och förebygga risker som
kan komma att påverka måluppfyllelsens i våra planer och projekt.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
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 t ex illegala israeliska bosättningar. Genom att medverka vid forum där Palestina och
Israel diskuteras, har PGS bidragit med korrekta fakta och gett en nyanserad bild av situationen.
PGS informationsarbete 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 synliggör PGS över hela landet. Vidare har PGS
genomfört sommarläger med utbildning för ungdomar med bakgrund i Mellanöstern, haft
studiecirklar, distribuerat skönlitterär och politisk litteratur som rör Palestina och Israel.

PGS stöd till barn- och ungdomsorganisationer i Palestina och Libanon har genom olika strategier och
metoder bidragit till att stärka barn- och unga som lever under svåra förhållanden, under ockupation
och i flyktingläger.
PGS har beviljats programavtalsstatus (PCO-status) av Forum Syd, vilket innebär att alla
samarbetsorganisationer som arbetar med barn- och unga kommer att arbeta i ett program istället för i
separata projekt från och med januari 2018. För att kunna planerarna och förbereda för denna
förändring och också för att skriva en större gemensam ansökan 2017 godkände Forum Syd en
ansökan om stöd till detta. I september hölls en tvådagarskurs i Stockholm för biståndsutskottet och i
november 2016 genomfördes en workshop i Amman med representanter för våra samarbetspartners
från Palestina och Libanon. Vi hade också föreläsningar och diskussioner om gender, jämställdhet och
miljöfrågor.
Under 2016 – 2017 har organisationerna förbättrat sina organisatoriska rutiner och har nu handböcker
som reglerar deras verksamhet på både arabiska och engelska.
2016 påbörjades ett projekt i samarbete med Al Nahda Charitable Society i Abu Dis utanför
Jerusalem för barn och ungdomar från beduinsamhällen som hotas av fördrivning av den israeliska
ockupationsmakten. Genom projektet har barn och ungdomar från beduinsamhällena blivit integrerade
i de aktiviteter som hålls på Abu Dis läsestuga. Genom projektet har de också stärkts, getts ökat
inflytande och blivit mer motståndskraftiga mot hotet om fördrivning från sina hem.
PGS stöd till barn- och ungdomsorganisationer i Palestina och Libanon har även stärkt deras roll som
förändringsaktörer i det lokala samhället. Detta kan ses genom det gensvar som skolor, föräldrar och
andra i samhället visar gentemot organisationerna.
Tillsammans med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) har PGS genomfört ett
treårigt projekt kring barn med autism och deras livsvillkor i Gaza. Projektet har gått ut på att föräldrar
och andra runt barn med autism utbildas med tonvikt på tidig diagnos och tidig behandling. En del av
projektet har också varit att öka kunskap och medvetenhet om autism ute i samhället, både för att
föräldrar ska få veta att det finns hjälp att få och att öka förståelsen hos allmänheten om
funktionsnedsättningen autism. Genom att delta i radioprogram, göra podcast om autism, starta upp
Facebooksida, intervjuer på tv, samt att föreläsningar på skolor och förskolor så har kunskap om
autism verkligen nått ut till många människor. Vilket har ökat intresset för och efterfrågan av insatser
till familjer med barn med klara utvecklingsavvikelser och/eller autism.

