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Effektrapport till Giva Sverige 2020 

 

                   

 

 

Kort om Palestinagrupperna i Sverige (PGS) 

PGS är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom 

samgående av lokala Palestinagrupper. Organisationen har idag ca 1 200 medlemmar och 17 

lokalgrupper runt om i Sverige. PGS har även ca 500 månadsgivare som regelbundet stödjer de 

biståndsprojekt som PGS bedriver tillsammans med lokala samarbetspartners i Libanon, på 

Västbanken och i Gaza. 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. Allt 

arbete i lokalgrupperna bedrivs med ideella krafter.  

 

Palestinagrupperna arbetar för ett fritt Palestina och en rättvis fred. I Sverige genom 

informationsinsatser, opinionsbildning och påverkansarbete. I Palestina och Libanon genom 

samarbeten och stöd till lokala projekt. Organisationens arbete utgår från internationell rätt, FN-

resolutioner och FN:s Globala mål för en hållbar utveckling. 

 

PGS vision är ett slut på Israels ockupation av Palestina och en rättvis fred. För att uppnå det vill vi 

bilda opinion för att få Sverige och omvärlden att agera för palestiniernas rättigheter och bildande av 

en palestinsk stat inom 1967-års gränser, det vill säga Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.  
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Utgångspunkten för PGS arbete är frivilligarbete och grunden för arbetet är mänskliga rättigheter, 

internationell humanitär rätt och FN:s resolutioner rörande Palestina och Israel. De projekt som 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. Stödet baseras på organisationernas 

prioriteringar. PGS kan även ge stöd via Palestinainsamlingen till israeliska organisationer som aktivt 

arbetar för ett slut på ockupationen. PGS bekämpar i sitt arbete alla former av rasism, antisemitism 

och främlingsfientlighet. 

 

Rapportens avgränsningar med beaktande av verksamhetsområden och geografi 

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) arbetar med informations- och påverkansarbete i Sverige, samt 

biståndsarbete genom att stödja lokalt framtagna projekt i Palestina och palestinska flyktingläger i 

Libanon. PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till 

självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och 

humanitärt genom Palestinainsamlingen. Vi har gett stöd till projekt i Palestina och i Libanon sedan 

1977. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och 

ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via PGS. 

 

PGS följer Giva Sveriges kvalitetskod vilket innebär att stärka organisationens professionalitet, 

ledning, styrning och kontroll. Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter 

vilken nytta (effekt) vi gör för våra mottagagande samarbetsorganisationer och kompletteras av PGS 

verksamhetsberättelse, årsredovisning samt förvaltningsberättelse.  

 

Tidsperiod för effektrapporten  

2019 

 

Beskrivning av problemet vår förening adresserar och för vilka målgrupper 

Det övergripande målet med Palestinagruppernas verksamhet i Sverige är en stark opinion och stort 

engagemang för ett slut på Israels ockupation av Palestina och en rättvis fred utifrån FN-resolutioner 

och internationell rätt. Vi anser att kunskap och organisering är förutsättningar för att skapa långsiktig 

och hållbar förändring. 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. 

PGS är en viktig kunskapsresurs och genom informationsarbete ger PGS palestinierna en röst i 

Sverige och ökar kunskapen hos lärare, studenter, politiker, journalister, föreningsaktiva och allmänhet 

om ockupationen och situationen för det palestinska folket.  
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PGS lokalgrupper och medlemmar är basen i föreningens verksamhet. I dag finns 17 lokalgrupper som 

är utspridda över hela landet och arbetar med lokalt informationsarbete. 

 

Palestinagruppernas bistånd bidrar till att stärka civilsamhället i Palestina och i de palestinska 

flyktinglägren i Libanon, med fokus på barn och unga.  

 

Redogörelse för vilken typ av resurser och aktiviteter vi använder för att nå tänkta effekter  

 

Stärka föreningen  

Under 2019 har PGS fortsatt sin satsning på utbildning och kompetensutveckling hos förtroendevalda 

och aktiva. Detta för att fortsätta 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 PGS är lokalgrupperna och engagerade medlemmar. Målet är att fler människor ska engagera 

sig för att få ett slut på ockupationen och verka för en rättvis fred. Därför erbjuder PGS mötesplatser 

och forum för organisering och engagemang, bland annat genom lokalgruppsträffar och 

utbildningsdagar.  
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Stärka partnerorganisationerna och deras målgrupper 

Genom kontinuerligt ekonomiskt och kapacitetstärkande stöd bidrar PGS till att 

samarbetsorganisationerna i Palestina och Libanon utvecklas och ses som förändringsaktörer i det 

lokala samhället. Vårt programavtal (PCO-programmet) med satsning på fem barn- och 

ungdomsprojekt startade 2018 och har under 2019 fått utökade resurser och bra metoder för 

uppföljning. 

 

Genom stöd till våra lokala partnerorganisationer når vi ut med stöd till både svaga grupper och kan 

stärka civilsamhället som arbetar med att i demokratisk anda stödja och stärka barn och ungdomar. 

De projekt som söker och får projektstöd eller gåvor från PGS via Palestinainsamlingen 

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. Stödet som ges ska baseras på organisationernas prioriteringar. PGS har även gett stöd via 

Palestinainsamlingen till israeliska organisationer som aktivt arbetar för ett slut på ockupationen. PGS 

bekämpar i sitt arbete alla former av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. 

 

Opinions och påverkansarbete  

Genom information- opinion och påverkansarbete bidrar PGS till en faktabaserad och nyanserad 

diskussion rörande Palestina och Palestina-Israelkonflikten. Utgångspunkten är internationell rätt och 

mänskliga rättigheter.  

 

Genom att närvara på arenor där internationella frågor diskuteras och debatteras vill PGS öka 

kunskapen om det palestinska folket, ockupationen och internationell rätt. Vi deltar varje år med 

monter och programpunkter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och vi ordnar seminarier och 

föreläsningar runt om i hela Sverige. PGS är aktiva på sociala medier, så som Facebook, Twitter och 

Instagram där ett mål är att hela tiden öka interaktionen med intresserade samt nå ut till nya grupper. 

2019 gav vi ut skriften Palestina - Drömmar om framtiden som distribueras till medlemmar, skolor, 

journalister, beslutsfattare, bibliotek och lärare. Skriften når flera tusen personer. Under 2019 hade vi 

flera möten med beslutsfattare. 

 

Redogörelse för de effekter på längre sikt som vi vill åstadkomma, samt när i tid de förväntas 

realiseras 

Palestinagruppernas vision är ett slut på Israels ockupation av Palestina och en rättvis fred och vi 

stödjer en tvåstatslösning inom 1967-års gränser.  

Vårt mål är att såväl antalet lokalgrupper som antalet medlemmar ska öka med syfte att öka 

engagemanget och möjligheten att påverka Sverige och andra länder att agera för palestiniernas 

rättigheter, både politiskt och genom olika former av bistånd.  
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Vårt mål är också att fortsätta stärka och stödja våra lokala partnerorganisationer inom PCO- 

programmet, att inkludera en ny partner från Gaza och att i sin tur stärka deras nätverk och kapacitet 

sinsemellan. På sikt strävar vi efter en mera trygg och säker finansiering av våra biståndsprojekt och 

program och att detta arbete även ska smitta av på engagemanget i våra lokalgrupper i Sverige för att 

stärka kopplingen mellan Sverige och Palestina och tillsammans bidra till det övergripande målet som 

är en stark opinion och stort engagemang för ett slut på Israels ockupation av Palestina och för en 

rättvis fred. 

Vid varje kongress/årsmöte och för varje projekt och kampanj sätter vi upp tidsbundna projektmål som 

ska bidra till de övergripande målen som det inte finns någon tidpunkt för när de ska vara uppfyllda.   

 

Föreningens totala verksamhetskostnader under 2019 
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Redogörelse för prestationer 

Under 2019 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 tidigare bidragit till viktiga politiska beslut såsom erkännandet av Palestina som stat och gjort 

uttalanden om till exempel 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. 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 synliggör PGS och 

Palestinafrågan över hela landet. Bland annat medverkade PGS på bokmässan i Göteborg med 

information för gymnasieungdomar, tillsammans med Amnesty International och Sida. PGS 

medverkade också med monter och programpunkt vid Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping 

2019.Vidare har PGS genomfört studiecirklar, distribuerat skönlitterär och politisk litteratur som rör 

Palestina och Israel där utfallet har blivit mer kunskap.  

 

PGS ingår i många samarbetskonstellationer både lokalt och centralt har lyckats bidra till att ena och 

stärka Palestinarörelsen i Sverige samt samarbeta internationellt. Ibland kring specifika projekt och 

arrangemang men även några mer bestående samarbeten har påbörjats eller fördjupats. 

 

Det europeiska nätverket ECCP består av 43 organisationer från 19 länder. Under 2019 har PGS varit 

delaktiga i flera gemensamma upprop i frågor rörande EU-finansiering av israelska militär – och 

säkerhetsföretag, kring situationen i Gaza, Jerusalem samt frågor kring kontroll av varor i EU från 

illegala israelska bosättningar gentemot EU-parlamentariker i Bryssel. Det har bidragit till en starkare 

opinion och starkare band inom ECCP.  

 

I Palestina och Libanon har flera tusen barn och ungdomar, tack vara PGS stöd till lokala 

samarbetsorganisationers arbete, fått hjälp att klara sin skola, fått möjligheter att stärkas och utvecklas 

socialt samt fått ingå i en sund gemenskap. Vi har bidragit till att stärka civilsamhället i de orter vi 

arbetar genom att uppmuntra våra samarbetsorganisationer till att samverka brett. Våra 

samarbetsorganisationer har utvecklat sin kapacitet för projektledning till en mer professionell nivå, 

vilket gör att organisationerna har blivit mer demokratiska och fått kapacitet att söka stöd hos andra 

aktörer inom sina verksamhetsområden.  

  

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. Stödet har även stärkt deras roll som förändringsaktörer i det lokala samhället.  
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PGS programavtalsstatus (PCO-status) av Forum Syd statade 2018, vilket innebär att våra fem 

samarbetsorganisationer som arbetar med barn- och unga alla arbetar i ett program istället för i 

separata projekt. Våra samarbetspartners finns i Abu Dis och i beduin-områden utanför Jerusalem, 

New Askar camp flyktinglägret utanför Nablus, i Al Jalil flyktinglägret i Baalbek i Libanon och i 

inofficiella flyktingläger samt i Bourj al Shamali flyktinglägret utanför Tyre i södra Libanon. 

 

Våra fem samarbetsorganisationer som arbetar med barn- och unga är:  

 

Ungdomsklubb i Abu Dis (ADYC) 

Abu Dis är ett av de områden som är mycket hårt drabbat av israels militära ockupation eftersom det 

helt omges av en mur och flera israelska bosättningar. Sportklubben Abu Dis Youth Club arbetar hårt 

för att stärka barns rättigheter och självförtroende, främst genom sport. Klubben arbetar med extra 

fokus på att stärka tjejers självförtroende. De har också fokuserat på aktiviteter som både tjejer och 

killar kan delta i tillsammans. Något som inte är så vanligt i ett samhälle med könsuppdelade skolor. 

Klubben har de senaste åren utvecklat fotbollsverksamheten och har bland annat skickat ett 

tjejfotbollslag till England. De har även tävlat med traditionell dans. Under 2019 har klubben 

genomfört en mängd sportaktiviteter och deltagit i stora nationella och internationella tävlingar, bland 

annat i bordtennis, fäktning och fotboll. Scoutverksamheten, som inkluderar en orkester, har 

utvecklats så att flera har möjlighet att delta. I närområdet har ADYC avtal med skolor och universitet 

och kan använda sportsfaciliteter när skolorna har stängt för dagen. Klubben arbetar i en kontext där 

vardagen, med anledning av ockupationen, präglas av våldsamma inslag, så ADYC:s aktiviteter blir en 

trygg zon och en ventil för att lindra ångest och oro för barnen och de unga. Kapacitetstöd till den 

lokala projektledningen är en prioriterad del av programmet och har lett till ökat kompetens, bättre 

planeringar och bidrag från andra aktörer. PGS har besökt klubben ett flertal tillfällen under 2019. 

Dialog med styrelse, anställda och volontärer samt med barn och ungdomar och föräldrar har pågått i 

syfte att följa upp och utvärdera. Dialog och rapporter visar att klubben har nått uppsatta mål och 

bidrar i hög grad till ökat utbud för barn och unga i Abu Dis samt kapaciteten för klubbens ledning har 

höjts. Förutom besöken på plats har vi även haft gemensamma nätverksmöten där alla 

samarbetspartners och Palestinagrupperna träffas. 

 

(Stöd från ForumCiv med 5 % egeninsats) 

 

Aktivitetscenter i Abu Dis (al – Nahda)  

Barn och ungdomsaktivitetscentret Al Nahda Charitable Society i Abu Dis är från 2019 fullvärdiga 

medlemmar i PCO-programmet tillsammans med de fyra andra barn och ungdomsprojekten. En del av 

det pågående projektet innefattar barn och unga från beduinsamhället i utkanten av Abu Dis. Centret 

ordnar till exempel gemensamma aktiviteter där barn och unga från beduinsamhällena och staden 
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träffas och lär känna varandra. Det har blivit ett gemensamt lärande där förståelsen för varandras 

situationer har ökat. Projektet är uppskattat av alla inblandade. Samarbetet har stärkt beduinerna i sin 

utsatta situation med hotet att bli fördrivna från sina marker av israelsk militär.  

 

Aktivitetscentret erbjuder läxhjälp, konstlektioner, journalistik, datorkunskap och sommarläger. Fokus 

har också varit på genusfrågor och miljö. Man har bedrivit socialt arbete i syfte att motverka våld i 

hemmet. Under projektets gång har volontärer deltagit, fått utökade ansvarsuppgifter som i sin tur har 

stärkt även dem. Kapacitetstöd till lokala projektledningen har varit en prioriterad del av projektet. Al 

- Nahda har under året utökat sitt samarbete med andra organisationer vilket har inspirerat och 

förbättrat verksamheten. PGS har besökt organisationen vid ett flertal tillfällen under 2019. 

Uppföljning och dialog har skedd med styrelse, anställda och volontärer och även med målgrupperna 

barn och ungdomar samt föräldrar. Utvärderingen genom dessa besök samt organisationens rapporter 

bekräftar bra resultat.  Förutom besöken på plats har vi även haft gemensamma nätverksmöten där alla 

samarbetspartners och Palestinagrupperna träffas. 

 

(Stöd från Forum Syd med 5 % egeninsats) 

 

Barn och ungdomscenter i flyktinglägret Askar   

Flyktinglägret New Askar Camp ligger i utkanten av Nablus. Nablus är ett av områdena på 

Västbanken där det ofta är oroligt på grund av alla israeliska bosättningar och militärens ständiga 

närvaro. 

 

 Barn- och ungdomscentret fokuserar mycket på att stärka och engagera den nya generationen för 

framtiden, med fokus på rättigheter och framtidsmöjligheter. Målgruppen är utsatta grupper i lägret; 

barn och ungdomar inklusive personer med funktionsvariation samt föräldrar och beslutsfattare. 

Aktiviteterna har varit läxhjälp, sport och kultur samt föräldraråd. Allt i ett tätt samarbete med två 

närliggande grundskolor. 

 

Under 2019 besökte PGS centret vid flera tillfällen. Projektets egna rapporter samt besöken, som 

innefattade möten och intervjuer med målgrupperna, personal och ledning visar att de nått uppsatta 

mål. Kapacitetstöd till lokala projektledningen är en prioriterat del av projektet. Utvärdering visar att 

barn och unga involverade anser att de fått mer inflytande och stärkts som individer genom att delta i 

projektets aktiviteter. Även anställda, volontärer och föräldrar och är nöjda med det arbete som centret 

genomför. Projektet är sedan januari 2018 en del av PCO-programmet. Förutom besöken på plats har 

vi även haft gemensamma nätverksmöten där alla samarbetspartners och Palestinagrupperna träffas. 

(Stöd från Forum Syd med 5 % egeninsats) 
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Barn och ungdomsverksamhet i Libanon (Naba´a)  

Palestinska flyktingar i Libanon är en stor och diskriminerat grupp som är uteslutna från ett 70-tal 

yrken och från ägande av t.ex. fastigheter. Projektet som Palestinagrupperna stödjer är verksamt i det 

palestinska flyktinglägret Bourj Al Shamali camp och i palestinska ”gatherings” Qasmieh, Kfar Badda 

och Boroghlieh i södra Libanon. 2018 startade ett treårigt stöd till Developmental Action Without 

Borders - Naba´a (Naba´a) vars mål är att stärka barn och ungdomar med olika bakgrunder för att de 

ska få sina rättigheter tillgodosedda och att deras roll i samhället ska stärkas. Naba’a arbetar med stöd 

till unga som löper risk att utsättas för våld och försummelse. En del av projektet är yrkesträning av 

unga i syfte att öka deras möjligheter till sysselsättning och trygg försörjning. En annan del är socialt 

arbete på dessa platser.  Barn och ungdomar ges genom projektet möjlighet att utvecklas och att växa 

upp i en trygg, hälsosam och inkluderande miljö och bidrar till att främja lokal demokratisk utveckling 

med meningsfulla aktiviteter, både för pojkar och flickor. 30 yrkeselever gjorde klart sin 

yrkesutbildning och en stor del av dem har fått jobb. Nya utsatta elever har valts till nästa utbildning.  

Flyktingar från Syrien i Libanon är en del av målgrupperna. Projektet är en del av fem projekt i PCO-

programmet där alla projekt arbetar med barn och ungdomar. PGS har förutom två besök på plats 2019 

även haft gemensamma nätverksmöten. Utvärderingar gjorda tillsammans med Naba´a och 

målgrupperna bekräftar att de nått uppsatta mål.  

(Stöd från Forum Syd med 5 % egeninsats) 

 

 

Ungdomscenter i Al Jaleel Camp, Baalbeck, Libanon (Al – Jalil) 

2018 startade ett treårigt stöd till Children of Al Jalil Center som arbetar i flyktinglägret Al Jalil 

(Vawel) i Baalbeck i Bekaa-dalen. Området Baalbeck är ökänd för oroligheter mellan olika väpnade 

grupper vilket påverkar den allmänna situationen negativt. Målet med projektet och Children of Al – 

Jalil ´s arbete är att stödja och stärka barn och ungdomar i flyktinglägret med omnejd. Children of Al 

Jalil Center eller Al Jalil Social Welfare Association som de bytte namn till 2019 arbetar med stöd till 

socio-ekonomiskt utsatta barn och unga samt föräldragrupper.  

 

Organisationen har även verksamhet fem mil bort i en palestinsk ”gathering” i Taalabaya. 

Aktiviteterna har varit läxhjälp, sport, kultur samt stödgrupper för föräldrarna. Allt i ett nära samarbete 

med två närliggande UNRWA-grundskolor. Bland annat har elevråd bidragit till beslut om 

förbättringar. Även beslutsfattare på lokal nivå har fått barn och ungdomsfrågor på agendan. Projektet 

har bidragit till att främja lokal demokratisk utveckling och innefattar mål med identitetsstärkande och 

lärande aktiviteter för barn och ungdomar, både pojkar och flickor. Särskild viktigt i en tid med 

nerdragningar inom skolan. Även andra barn, till exempelvis flyktingar från Syrien, inkluderas i 

verksamheten.  
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Kapacitetstöd för lokala projektledningen är en prioriterat del av projektet som har blivit bättre på 

ekonomi, rapportering samt tematisk kompetens.  PGS har förutom två besök under 2019 även haft 

kontinuerlig dialog och gemensamma nätverksmöten. Utvärderingar tillsammans med organisationen 

och målgrupperna bekräftar uppnådda resultat.  

(Stöd från Forum Syd med 5 % egeninsats) 

 

Engångsbidrag från Palestinainsamlingen, utanför avtalsbundna samarbeten, har under 2019 getts till:  

 

Gaza Community Mental Health Programme - GCMHP 

PGS har under 2019 fortsatt sitt stöd till Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) som 

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

hälsan för, barn, kvinnor och de som fallit offer för brott mot mänskliga rättigheter. GCMHP’s vision 

är ett samhälle med respekt för mänskliga rättigheter, där människor lever ett värdigt liv fritt från 

förtryck och deras psykiska välbefinnande främjas. 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 för att underlätta barnens dagliga liv. En stor del av stödet har blivit 

möjligt tack vare öronmärk bidrag från Brödet och Fiskarna i Västerås.  

 

B'Tselem  

B'Tselem är en israelisk människorättsorganisation som bland annat dokumenterar övergrepp som 

palestinier utsätts för av israeliska myndigheter, soldater och bosättare. De arbetar aktivt för ett slut på 

ockupationen och en rättvis fred.  

 

Developmental action Without Borders - Naba´a 

Förutom stödet genom PCO-programmet har Naba´a under året fått extrastöd vid två tillfällen. PGS 

bidrog genom Palestinainsamlingen till att yrkeselever med dåliga ekonomiska förhållanden fick 

varsitt uppstartspaket så att eleverna kunde börja arbeta direkt efter avslutad utbildning. Det andra 

stödet var för krispaket till utsatta familjer i flyktingläger i Södra Libanon.  

 

Al Waleed Charity - Gaza 

Al Waleed Charity verkar i Khuzaområdet i Gaza där människor drabbades extremt hårt under 

attackerna 2014. Organisationen fick under 2019 stöd för projektet ”Safety space for children” som 

hade som målsättning att skapa bra och trygga aktiviteter för barn som har varit utsatt för våld. 

Projektet pågick i tre månader och nådde 50 barn.  

 

 



12 
 

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Organisationsnummer 802009–9258 Effektrapport 2020 (för 2019) 

ActiveStills 

Activestills är ett israeliskt aktivistkollektiv som använder fotografi som medel för social och politisk 

förändring. I kollektivet ingår israeliska, palestinska och internationella fotografer. De arbetar för ett 

slut på ockupationen och för att dokumentera och avslöja brott mot mänskliga rättigheter. PGS har fått 

använda bilder från ActiveStills i temaskrifter och i Palestina Nu. ActiveStills fick under 2019 ett 

engångsstöd från Palestinainsamlingen. 

 

Physicians for Human Rights - Israel 

Physicians for Human Rights är en israelisk människorättsorganisation som arbetar för rätten till hälsa. 

De arbetar bland annat med mobila kliniker runt om på Västbanken och i Gaza där palestinier erbjuds 

fri vård. PHRI fick under 2019 ett stöd för sitt arbete med vård av palestinier på Västbanken.  

 

Palestinian Medical Relief Society – PMRS  

Palestinian Medical Relief Society bildades 1979 och har samarbetat med Palestinagrupperna under 

manga år. PMRS är idag en av de ledande hälsovårdsorganisationerna på Västbanken och i Gaza. De 

bedriver primärhälsovårdskliniker samt mobila kliniker med hög kvalité och målet är att förbättra det 

övergripande fysiska, mentala och sociala välbefinnandet för alla. Deras arbete fokuserar på behoven 

hos de mest sårbara i samhället. PMRS arbetar aktivt med förebyggande hälsovård och producerar 

också bra undervisningsmaterial för TV, radio och annan media.  

 

Under 2019 höll PGS Louise Norman en utbildning i avancerad första hjälpen för PMRS personal. 

Hennes resa finansierades av Palestinainsamlingen.  

 
 

Coalition of Women for Peace  

CWP är en feministisk organisation som arbetar mot ockupationen av Palestina och för en rättvis fred. 

CWP är idag en ledande röst inom den israeliska fredsrörelsen och sammanför kvinnor med olika 

bakgrund och från olika grupper. CWP fick under 2019 ett engångsstöd från Palestinainsamlingen. 

 

Youth Vision Society - Gaza 

Youth Vision Society är en ideell förening som främst arbetar med unga i Gaza. De arbetar med 

kulturella aktiviteter med fokus på mänskliga rättigheter och samhällsdeltagande. YVS håller också 

regelbundna möten med beslutsfattare för att tillgodose unga behov. Under perioden beslutades att 

Youth Vision ska ingå i PCO-programmet från och med 2021. YVS fick 2019 stöd till sin verksamhet 

genom Palestinainsamlingen. 
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Stöd till sommarläger för fem organisationer i Palestina och i Libanon 

De fem organisationer som ingår i PCO programmet fick 20 000 kr var, från Palestinainsamlingen, för 

att genomföra aktiviteter för barn och unga under sommaren 2019.  

 

Utvärdering av prestationer i förhållande till använda resurser, tidigare resultat, andras resultat  

För att säkerställa att Palestinagrupperna gör framsteg och når de uppsatta målen så fokuserar vi 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 partnerorganisationerna, besöker deras aktiviteter/projekt samt har 

årliga uppföljningsmöten. PGS får halvårs- och årsrapporter och revisioner från 

partnerorganisationerna för att kunna säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta planer och mål. En 

utvärdering av programmet i samband med att halva projekttiden hade gått, i slutet av 2019, visade på 

förbättrad kvalitet i projekten och att kapaciteten i samarbetsorganisationerna har ökat. En annan 

utvärdering av lokalgruppernas arbete som gjordes i slutet av året visade på bra samverkan mellan 

lokalgrupperna såväl som med PGS huvudkontor. Dessa verktyg och utvärderingar ger båda PGS och 

våra samarbetspartners och givare en transparent tydlig bild av verksamhetens utveckling och 

måluppfyllelse.  

 

PGS arbetar även aktivt med riskanalyser i både planerings och i uppföljningsarbetet, för att minimera 

och förebygga risker som kan komma att påverka måluppfyllelsen i våra planer och projekt negativt.  

 

Våra prioriteringar för att upprätthålla och förbättra resultatet i framtiden (utifrån årets 

resultat och delade lärdomar) 

Palestinagruppernas syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till 

självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och 

humanitärt genom Palestinainsamlingen. PGS tar tydligt ställning för det palestinska folkets strävande 

efter nationellt oberoende och bildandet av en suverän, livskraftig palestinsk stat på Västbanken och 

Gaza med östra Jerusalem som huvudstad. Detta ser PGS som en omistlig del av att skapa fred i 

Mellanöstern. Utan en rättvis lösning på Palestinakonflikten kan fred inte uppnås. 

PGS har lång erfarenhet och kompetens av informationsarbete, arbete med bistånd och med 

folkrörelsearbete i Sverige. Vi kommer fortsätta den linje vi har slagit in på, kontinuerligt utvärdera 

och förbättra. Detta genom fortbildningar, kompetensutveckling för oss och våra 

samarbetsorganisationer och lokalgrupper. Genom att erbjuda trovärdigt informationsmaterial och 

skapa lättillgängliga forum och plattformar för samtal och debatt där olika perspektiv presenteras, når 
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vi viktiga (och nya) målgrupper som får ökad kunskap och förutsättningar för ett långvarigt 

engagemang. 

För våra lokala samarbetsorganisationer i Palestina och Libanon ligger fokuset på att stärka nätverk 

och få fördjupat kompetens inom de prioriteringsområden man arbetar med. Här ligger särskild fokus 

på barn och ungdomar och deras rättigheter.  

 

Definitioner för resultatmått som PGS använder för att mäta prestationer, utfall och effekter 

Palestinagrupperna har lång erfarenhet av att arbeta med internationellt fredsfrämjande arbete utifrån 

riktlinjer och strategier från Sida, ForumCiv och Folke Bernadotteakademin. Genom ekonomiskt stöd 

från Sida och ForumCiv arbetar vi med utvecklingsbistånd till lokala organisationer i Palestina och 

Libanon. Nu pågår ett treårigt program som innefattar fem partners från Västbanken och Libanon och 

som syftar till att stärka barn och unga som lever under ockupation eller i flyktinglägren. Vi stödjer 

bland annat kapacitetsutveckling för våra lokala samarbetspartners. I detta program är det inbyggd 

regelbundna uppföljningar, rapporter och externa revisioner och utvärderingar båda på lokal nivå och 

här i Sverige. 

 

Sedan 17 år tillbaka har Palestinagrupperna erhållit informationsbidrag från ForumCiv, vilket ger oss 

stor erfarenhet när det gäller att bedriva information- opinion och påverkansarbete på ett seriöst och  

professionellt sätt. Fem gånger har vi fått verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin och 

under flera år fick vi bidrag till olika projekt. Palestinagrupperna har ett kontor i Stockholm med två 

heltidsanställda, en för informationsarbetet och en för biståndsarbetet. Vi har också en timanställd 

ekonom. Vi har även ett biståndsutskott bestående av diverse experter och lekmän inom bistånd som 

arbetar ideellt med vissa delar av biståndsarbetet. Detta ger oss en bra samlad kapacitet samt mångfald 

i syfte att båda genomföra, följa upp och utvärdera vårt arbete. Dessutom granskas vårt arbete årligen 

båda av olika oberoende auktoriserade revisorer i de länder vi verkar i samt i Sverige enligt 

internationella krav.  

 

Palestinagrupperna har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, samt är medlemmar i 

Giva Sverige och uppfyller alla krav som det innebär. Våra handböcker och policys är därmed 

granskade. Sedan 2018 har vi programavtal (PCO) med ForumCiv/Sida och i samband med detta gick 

personal och förtroendevalda flera utbildningar i styrning och kontroll. En utvärdering av PCO 

programmet gjordes hösten 2019 och utföll till belåtenhet. PGS personal deltar frekvent i 

fortbildningar som erbjuds på Sida, ForumCiv´s, Stockholm Civil Society days, Civil Society Forum, 

diverse nätverk i branschen och samt möten och fortbildningar i Giva Sveriges regi. Detta håller oss 

aktuella, uppdaterade och vi granskas fortlöpande.   

 


