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Bli medlem i Palestinagrupperna i Sverige

Fullt betalande medlem 300 kr
Studenter och pensionärer 150 kr
Ungmedlem upp till 20 år 50 kr
Lokal organisation 500 kr
Riksorganisation 1 000 kr

Pg 55 57 17-8

Bli månadsgivare till Palestinainsamlingen

Pg 90 11 57-8 

270 kr/kvartal – Märk insättningen månadsgivare
För autogiro kontakta info@palestinagrupperna.se 

Palestinainsamlingen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll



Program

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation.

PGS 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.

–  verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken,  
i Gaza, Östra  Jerusalem och Golanhöjderna.

–  verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på  
Väst banken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad.

–  verka för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och få 
kompensation i enlighet med FN:s resolution 194.

–  verka för att Israels apartheidpolitik upphör och att alla medborgare  
i  Israel garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och  
rättig heter

–  verka för att palestinska myndigheter, institutioner och organisationer 
trots israelisk ockupation respekterar och arbetar för fulla medborgerliga 
och demokratiska fri- och rättigheter.

–  medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det palestinska 
samhället bland  annat genom olika former av samarbeten med det civila 
samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.

–  sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner 
och kultur.

PGS betraktar PLO som det palestinska folkets representant.

PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina–Israelkonflikten och  
det palestinska folkets rättigheter. 

PGS bekämpar i sitt arbete all form av rasism, antisemitism och 
främlingsfientlighet.
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§ 1. Namn och målsättning
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) har 
målsättningen att samla en bred opinion 
för det palestinska folkets rättigheter, så 
som de preciseras i det av PGS kongress 
fastställda programmet.

PGS är en partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation.

§ 2. Medlemskap

Mom 1 
Medlemskap kan erhållas av enskilda och 
organisationer som ansluter sig till för-
bundets program och stadgar, och vars 
medlemsavgift registrerats. Medlemskap 
gäller kalenderår.

Mom 2 
Enskild medlem har rätt att delta i val till 
förtroendeuppdrag och är själv valbar.

Mom 3 
Medlem har rätt att få information om 
förbundets arbete.

Mom 4 
Om två eller fler i samma familj är med-
lemmar i förbundet behöver bara en med-
lem betala full avgift. Övriga betalar halv 
avgift.

§ 3. Lokalgrupp

Mom 1 
Medlemmar som så önskar kan bilda en 
lokalgrupp.

Mom 2 
Lokalgruppsbildande ska godkännas av 
förbunds styrelsen.

Mom 3 
Upplöses lokalgrupp tillfaller dess till-
gångar förbundet.

§ 4. Kongress

Mom 1 
Förbundets högsta beslutande organ är 
kongressen. Kongress hålls när förbunds-
styrelsen kallar, eller minst en tredjedel av 
medlemmarna så begärt. Kongress hålls 
dock högst med 26 månaders mellanrum.

Mom 2 
Kallelse till kongress ska skickas ut senast 
2 månader i förväg. Motioner ska vara för-
bundsstyrelsen tillhanda senast 1 månad 
före kongressen. Kongresshandlingar ska 
skickas ut senast 2 veckor före kongressen.

Mom 3 
Enskild medlem har rätt att motionera till 
kongressen och att, med yttrande- och 
rösträtt delta på kongressen.

Mom 4 
Förbundsstyrelsens ledamöter deltar i 
kongressen med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 5 
Medlemsorganisation har rätt att sända en 
observatör till kongressen. Observatör del-
tar i kongressen med yttrande- och för-
slagsrätt.

Mom 6
Kongressens uppgifter är att 
1. Fastställa program och stadgar 
2.  Behandla verksamhets- och revisions-

berättelse 
3.  Behandla frågan om ansvarsfrihet för 

avgående förbundsstyrelse 
4. Välja ordförande och förbundsstyrelse 
5.  Välja två revisorer för förbundet och 

utse auktori serad revisor för Palestina-
insamlingen 

6.  Behandla motioner och förslag från 
styrelsen 

Stadgar för Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Senast behandlade vid PGS kongress 21–22 april 2018
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7. Behandla eventuella stadgeändringar 
8. Välja valberedning 
9. Besluta om medlemsavgiftens storlek

§ 5. Förbundsstyrelse

Mom 1 
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta 
beslutande organ  mellan kongresserna.

Mom 2 
Förbundsstyrelsen har till uppgift att uti-
från program, stadgar och kongressbeslut 
leda förbundets arbete.

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse 
utgått till samtliga ledamöter minst två 
veckor före mötet och fler än hälften av 
leda möterna är närvarande.

Mom 3 
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv.

Förbundsstyrelsen utser ett verkstäl-
lande utskott som verkställer fattade 
 beslut och handhar det löpande arbetet. 

Förbundsstyrelsen beslutar om inrät-
tande av centrala utskott och utser leda-
möter i dessa.

§ 6. Allmänna bestämmelser
Vid kongress och övriga möten fattas 
 beslut med enkel majoritet, om inte annat 
anges i stadgan. Vid lika röstetal avgör sit-
tande mötesordförande i sakfråga, vid val 
avgör lotten.

§ 7. Palestinainsamlingen

Mom 1 
PGS ska genom Palestinainsamlingen 
samla  in pengar till det palestinska folket. 
Inkomna medel ska användas till bistånd 
som stöder det palestinska folkets strävan 
efter nationellt oberoende och demokrati.

Mom 2 
Förbundsstyrelsen ska granska Palestina-
insamlingen vid varje förbundsstyrelse-
möte .

Förbundsstyrelsen beslutar hur Palestina-
insamlingens medel ska disponeras, och så-
dana beslut ska protokollföras.

Mom 3
Palestinainsamlingen granskas årligen av 
auktoriserad revisor.

§ 8. Stadgeändring
Ändring av förbundets stadga beslutas av 
kongressen, med två tredjedels majoritet. 
Stadgeändring träder i kraft omedelbart.

§ 9. Upplösning

Mom 1 
Beslut om upplösning av Palestinagrup-
perna i Sverige ska fattas av två på var-
andra följande kongresser. Tre fjärdedels 
majoritet erfordras vid båda besluten.

Mom 2 
Upplöses förbundet tillfaller dess till-
gångar  Palestinainsamlingen att förmedlas 
till pågående projekt.

Mom 3 
Den första kongress som beslutar om upp-
lösning av förbundet skall också fatta 
 beslut om hur Palestinainsamlingens 
 medel ska fördelas mellan biståndsprojek-
ten.  Beslutet ska fastställas samtidigt som 
det andra kongressbeslutet fattas om upp-
lösning av förbundet. Besluten fattas med 
enkel  majoritet.
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Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en 
ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
solidaritetsorganisation som sedan 1976 
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. 

PGS informationsarbete syftar till att ge 
palestinierna en röst i Sverige och att öka 
kunskapen hos allmänheten om det pales-
tinska folkets situation. Vi vill bilda opi-
nion för ett slut på ockupation och apart-
heid och genom påverkansarbete få 
beslutsfattare att agera. PGS ska vara en 
viktig kunskapsresurs bland annat för poli-
tiker, journalister, lärare och studerande. Vi 
arbetar för att fler människor ska bli aktiva 
i solidaritetsarbetet för ett fritt Palestina. 

Utgångspunkten för PGS arbete är inter-
nationell rätt och samarbetet med demo-
kratiska organisationer i det palestinska 
civilsamhället. 

2005 slöt över 170 palestinska organi-
sationer upp bakom kravet på omvärlden 
att införa bojkott, desinvestering och 
sanktioner mot Israel så länge ockupatio-
nen pågår. I dag stöds BDS-uppropet av en 
alltmer växande internationell rörelse. 
Pale stinier har med BDS-uppropet samlats 
i en enad icke-våldsrörelse. PGS är en del 
av den internationella BDS-rörelsen och 
ser BDS-kampanjer som en prioriterad 
metod i opinionsarbetet. PGS arbetar ock-
så för att fler organisationer, partier och 
enskilda ska ansluta sig till BDS-rörelsen. 

PGS anser att informationsarbetet och 
stödet till projekt i Palestina och Libanon 
förutsätter varandra. Biståndsprojekten är 
inte bara stöd till palestinierna på plats, 
utan även viktiga för PGS politiska arbete 
i Sverige. 

De projekt som söker och får projektstöd 
eller bidrag via Palestinainsamlingen, via 
Sida/Forum Syd eller andra givare, ska vara 
framtagna av lokala demokratiska organi-
sationer, vara en del av det lokala samhället 
och ett stöd till en demokratisk utveckling 
av hela det palestinska samhället. PGS 
stödjer även israeliska organisationer som 
aktivt arbetar för ett slut på ockupationen 
samt verkar för en rättvis fred, ibland 
 genom bidrag från Palestinainsamlingen.

PGS bekämpar i sitt arbete alla former 
av rasism, antisemitism och främlingsfient-
lighet. 

Under kongressperioden skall PGS 
arbeta utifrån följande mål: 
•  PGS ska verka för att ena, stärka och 

förnya Palestinarörelsen i Sverige. 
•  PGS lokalgrupper och medlemmar är 

basen i organisationens verksamhet. 
Förbundet ska erbjuda mötesplatser och 
forum för samverkan, utbyte och infor-
mationsspridning mellan lokalgrupper-
na. Arbetet med att stärka lokalgrup-
perna ska vara prioriterat och förbundet 
ska bistå lokalgrupperna ekonomiskt. 
PGS ska på alla nivåer aktivt arbeta för 
att värva fler medlemmar. 

•  PGS ska stå upp för palestiniernas rät-
tigheter och hävda dem i debatter och 
uttalanden.

•  PGS ska genom olika informationsinsat-
ser ge palestinierna en röst i Sverige och 
bidra till en ökad kunskap hos allmän-
heten om ockupation, Israels apartheid-
politik och de palestinska flyktingarna. 
Målet är en stärkt opinion för ett fritt 
Palestina och en rättvis fred. 

•  Genom påverkansarbete riktat mot 
poli tiker och andra beslutsfattare ska 
PGS verka för att fler agerar för ett slut 

Verksamhetsplan 2018–2019
Antagen på PGS kongress 21–22 april 2018
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på ockupationen och att staten Israel, 
israeliska företrädare och andra som 
gör sig skyldiga till folkrättsöverträdel-
ser i konflikten ska ställas till svars. PGS 
ska verka för ett förbud för handel med 
varor från bosättningar på ockuperad 
mark. 

•  PGS ska ta initiativ till nationella och 
lokala BDS-kampanjer och initiera sam-
arbeten med andra organisationer i Sve-
rige i syfte att öka stödet för BDS. PGS 
ska även ingå i internationella BDS-
samarbeten. 

•  PGS ska tillsätta en mediagrupp som 
aktivt arbetar för att PGS och Palestina-
frågan får ett större utrymme i media. 
PGS ska vara en kunskapsresurs för 
journalister. Vi ska även fortsätta ut-
veckla arbetet med sociala medier både 
centralt och lokalt. 

•  PGS ska ingå i demokratiska internatio-
nella nätverk såsom AIDA och ECCP och 
genom dem arbeta för att påverka bland 

annat EUs politik rörande Palestina/Israel. 
•  PGS ska utveckla Palestinainsamlingen, 

värva fler månadsgivare och andra som 
vill ge stöd till PGS arbete i Palestina, 
Libanon och i Sverige. 

•  De lokalgrupper som önskar ska invol-
veras i arbetet kring de organisationer 
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. 

•  PGS ska uppmuntra, underlätta och 
verka  för att så många som möjligt gör 
studieresor till Palestina och Israel för 
att på plats bilda sig en uppfattning om 
situationen och utifrån egna erfaren-
heter kunna verka för en rättvis lösning 
av konflikten. 

•  PGS ska sälja litteratur, sjalar och hant-
verk via Palestinadistribution. 

Foto: K
erstin D

ahlberg
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Det här är Palestinagrupperna i Sverige
PGS är en ideell, partipolitiskt och reli-
giöst obunden solidaritetsorganisation 
som sedan 1976 arbetat för ett fritt Pales-
tina och en rättvis fred. Detta genom in-
formations-, opinions- och påverkans-
arbete riktat mot allmänhet, politiker, 
olika yrkesgrupper, föreningsaktiva och 
media. PGS samarbetar med lokala orga-
nisationer i Palestina och palestinska flyk-
tingläger i Libanon och ger ekonomiskt 
stöd till projekt genom Palestinainsam-
lingen och bidrag från Forum Syd. 

Medlemmar och lokalgrupper
Under 2016–2017 har PGS haft runt 
1 200 medlemmar. Utöver medlemmarna 
har PGS cirka 450 månadsgivare som 
regel bundet ger pengar till Palestinainsam-
lingen och på så sätt stödjer de organisa-
tioner på Västbanken, i Gaza och Libanon 
som PGS samarbetar med. 

De 16 lokala grupperna är stommen i 
PGS. Under perioden har en ny grupp bil-
dats i Nybro. Graden av aktivitet i grup-
perna varierar, några är att betrakta som 
starka medan aktiviteten är låg på vissa 
håll. Två personer ur styrelsen har haft 
huvudansvaret för kontakten med grup-
perna då vi inte haft någon anställd på 
kontoret för detta. 

De lokalgrupper som haft aktiviteter 
under 2016–2017 är Borås Palestina-
grupp, PG Göteborg, PG Halmstad, 
PG Hässleholm, PG Kronoberg, PG Lund, 
PG Malmö, PG Norrköping, PG Skellef-
teå, PG Stockholm, Sundsvalls Palestina-
grupp, PG Umeå, PG Varberg, PG 
Västerås , PG Örebro och PG Nybro. 

Kongress och förtroendevalda
PGS har kongress vartannat år. Vid kon-
gressen 2016 antogs organisationens pro-

gram och även en verksamhetsplan för 
2016 och 2017 med flera uppsatta mål. 
Programmet och verksamhetsplanen har 
legat till grund för organisationens arbete 
under perioden. 

På kongressen valdes Anna Wester till 
ordförande. Till övriga ledamöter i för-
bundsstyrelsen valdes Mina Olsson (vice 
ordförande), Per Gustin (kassör och perso-
nalansvarig), Kerstin Dahlberg (lokal-
gruppsansvarig), Yngve Hansson (utbild-
ningsansvarig), Henrik Carlborg, Roberto 
Tamayo Hokkanen (aktivitetsansvarig) 
och Per Anders Skytt (lokalgruppsansva-
rig). Styrelsen fördelade själva ansvars-
områden mellan ledamöterna. VU bestod 
av Anna Wester, Mina Olsson, Roberto 
 Tamayo Hokkanen och Per Gustin. 

Förbundsstyrelsen är PGS högsta beslu-
tande organ mellan kongresserna. Styrelsen 
har till uppgift att utifrån program, stadgar 
och övriga kongressbeslut leda förbundets 
arbete. Styrelsen har under kongressperio-
den haft nio protokollförda möten.

Biståndsutskottet (BU) ansvarar för att 
PGS biståndsverksamhet drivs i enlighet 
med beslut tagna av förbundsstyrelsen och 
kongressen. BU bereder och lägger förslag 
till beslut, samt ansvarar för att de imple-
menteras efter att styrelsen fattat besluten. 
BU har under kongressperioden haft åtta 
protokollförda möten. 

BU utses av förbundsstyrelsen och har 
under kongressperioden bestått av Marga-
reta Sjöberg, Anna Danielsson, Charlotte 
Axelsson, Alfonso Lozano Basanta, David 
Henley, Henrik Pelling, Olle Bowallius och 
Frida Fredin. Yvonne Fredriksson har varit 
adjungerad till BU-mötena.

Palestinadistribution
PGS har försäljning av litteratur, hantverk, 
sjalar, tvålar och olivolja via hemsidan, på 

Verksamhetsberättelse 2016–2017
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kontoret och vid informationsbord och i 
montrar vid mässor. Flera lokalgrupper 
säljer regelbundet hantverk på kommis-
sion. Olivoljan köps in från den ideella 
orga nisationen Jord och Frihet och hant-
verket köps in dels från ett kvinnokoope-
rativ i Ramallah och dels från Gaza. För-
säljningen drivs inte med vinst utan 
överskottet används till att köpa in nya 
varor. Under perioden har vi skaffat Swish 
för Palestinadistribution. 

Palestina Nu och nyhetsbrev
Palestina Nu har kommit ut med fyra 
ordi narie nummer och två temaskrifter 
under kongressperioden. Det mesta av 
 arbetet med tidningen görs på ideell basis. 
Tidningen fungerar både som medlemstid-
ning med information om det lokala arbe-
tet och som informationsmaterial för 
 intresserade. Redaktionen för de ordinarie 
numren har bestått av Anna Wester 
(redak tör), Yvonne Fredriksson, Kerstin 
Dahlberg och Eva Byberg (layout). 

Under 2016 började PGS skicka ut ett 
rikstäckande nyhetsbrev med information 
om vad som händer inom förbundet, i 
lokal grupperna och i Palestinarörelsen i 
stort, samt uppdaterad information om 
vad som händer i Palestina. Detta är tänkt 
som ett komplement till Palestina Nu. 

Kontor och personal
PGS har under 2017 flyttat kontoret från 
Götgatan till Tegelviksslingan i Stock-
holm. Tre personer har varit anställda 
under  kongressperioden. Anna Wester har 
varit anställd på heltid med ansvar för in-
formationsarbetet i Sverige. Yvonne Fred-
riksson har haft en fast tjänst på 50 pro-
cent och under perioder har den utökats 
med en 50-procentig projekttjänst, med 
ansvar för biståndsprojekten och delar av 
den verksamhet som vi fått stöd från 
Folke  Bernadotteakademin för. Bland 
annat  sommarlägren och styrelsens studie-
cirkel. Susanne Bergholtz har varit tim-
anställd som ekonom med ansvar för den 
löpande bokföringen, samt boksluten. 

Besök Palestinagruppernas butik på nätet: www.butik.palestinagrupperna.se.

Där säljer vi hantverk från Västbanken och Gaza, Palestinasjalar i olika fär-
ger, tvålar, böcker och keramik. Sortimentet kan variera så titta in då och då 
och se vad som finns. 

Butiken drivs inte i vinstsyfte.
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Informations-, opinions- och påverkans-
arbetet har planerats utifrån PGS program 
och den verksamhetsplan som antogs av 
kongressen 28–29 maj 2016. Under perio-
den har två projekt (per år) beviljats för 
arbetet i Sverige; informationsprojektet 
via Forum Syd och verksamhetsstöd från 
Folke Bernadotteakademin. 

Ett övergripande mål med PGS informa-
tionsarbete är att ge palestinier en röst i 
Sverige och att öka kunskapen och engage-
manget för Palestina utifrån internationell 
rätt och mänskliga rättigheter. Målet är att 
öka opinionen hos allmänheten för palesti-
niernas rättigheter och påverka politiker 
och beslutsfattare att agera för ett slut på 
ockupationen. Vi riktar också information 
specifikt till lärare, studerande, förenings-
aktiva och medieaktörer. Verksamhetsstö-
det från Folke Bernadotteakademin fick vi 
för att stärka Palestinagrupperna som 
 organisation, centralt och lokalt och även 
för att göra utbildnings insatser. Förutom 
kunskapsökning om  Palestina har arbetet 
inom verksamhets bidraget syftat till att 
 bidra till minskad rasism, antisemitism och 
islamofobi i Sverige. BDS – bojkott, desin-
vesteringar och sanktioner – har varit PGS 
främsta metod i påverkansarbetet.

PGS har centralt och lokalt ordnat före-
läsningar och seminarier, deltagit vid 
mässor och spridit informationsblad och 
temaskrifter, sålt hantverk och pratat med 
människor. Skrivit uttalanden, insändare/
debattinlägg samt medverkat i intervjuer. 
Aktivister har regelbundet varit ute på 
 gator och torg och delat flygblad, demon-
strerat och manifesterat. Hemsidan och 
sociala medier såsom facebook och twitter 
har blivit allt viktigare verktyg för infor-
mationsspridning och interaktion med 
 intresserade. 

Bok- och biblioteksmässan
I september varje år ordnas Bok- och bib-
lioteksmässan i Göteborg, där PGS till-
sammans med andra organisationer utgör 
Internationella Torget. Både 2016 och 
2017 hade PGS en egen monter med hant-
verk, böcker och temaskrifter. Montrarna 
bemannades av aktiva från lokalgrupper-
na i Göteborg, Borås, Varberg och Halm-
stad. Även enskilda aktivister från andra 
lokalgrupper och representanter från sty-
relsen stod i montern. 2016 hade PGS en 
programpunkt på bildscenen, ”Fördriv-
ning och ockupation. Om de palestinska 
flyktingarna” där Anna Wester visade bil-
der och höll föredrag. 

Bokmässan är en bra arena för att nå ut 
med information om situationen i Pales-
tina  och PGS ståndpunkter, att möta stu-
denter, lärare, bibliotekarier och en bred 
allmänhet. Det är också en bra möjlighet 
för att samverka med andra organisatio-
ner, då det hålls flera möten inför själva 
Bokmässan. 

Lokalgruppskonferens
15–16 oktober 2016 ordnade PGS en kon-
ferens i Härnösand för lokalgruppsaktiva. 
Fokus var erfarenhetsutbyte mellan grup-
perna och diskussioner om PGS framtid. 
Närvarade gjorde representanter för 
Sundsvalls Palestinagrupp, PG Stockholm, 
PG Västerås, PG Örebro, PG Umeå och (då 
ännu inte återuppstartade) PG Uppsala. 

Sommarläger 
PGS fick under perioden bidrag från Folke 
Bernadotteakademin för att ordna två 
sommarläger för unga tillsammans med 
studieförbundet Ibn Rushd. Lägren 
genom fördes under tre dagar i augusti 
2016 och 2017 på Granhedsgården i Häl-
leforsnäs. På varje läger deltog cirka 

PGS verksamhet i Sverige
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30 unga, de flesta med bakgrund i Mellan-
östern. På programmet stod föreläsningar 
om Palestinas historia och nutid, men 
framför allt diskuterades frågor rörande 
Palestina, Israel, aktivism, rasism, anti-
semitism och islamofobi. Detta varvades 
med utomhusaktiviteter, som promenader 
i skogen, volleyboll och kanotpaddling. På 
kvällarna var det filmvisning och dans. 
 Utvärderingar från deltagare visar att läg-
ren var väldigt lyckade och att ungdomar-
na lärde sig otroligt mycket och att de so-
ciala aktiviteterna var viktiga, framför allt 
för dem som inte varit i Sverige så länge.

Open Shuhada Street-kampanjen
Mellan den 8 och 27 februari 2017 arran-
gerade PGS en talarturné inom den inter-
nationella Open Shuhada Street-kampan-
jen. Izzat Karake och Anas Amro från 
organisationen Youth Against Settlements 
i Hebron (YAS) besökte Sverige och deltog 
i möten och höll föreläsningar om situa-

tionen i Palestina. Flera lokalgrupper var 
väldigt engagerade i planering och genom-
förande av kampanjen. Tillsammans med 
andra organisationer ordnade PGS 30 mö-
ten med gästerna, i Sundsvall, Stockholm, 
Uppsala, Örebro, Göteborg, Malmö och 
Lund. 

Brännpunkt E1 9–13 oktober 2017
Kampanjen Brännpunkt E1 uppmärksam-
made beduinernas situation i Jerusalem-
området ur flera perspektiv. En delegation 
bestående av Eid Abu Khamis från 
beduin byn Khan Al Ahmar, Angela God-
frey Goldstein från organisationen Jahalin 
Soli darity och folkrättsjuristen Alice Pane-
pinto deltog i seminarier och möten med 
aktivister och beslutsfattare. Kampanjen 
var ett samarbete mellan PGS, Brödet och 
fiskarna i Västerås, Emmaus Björkå, 
Emmaus  Stockholm och Svenska Pales-
tinakommittén. 

Foto: Yvonne Fredriksson
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Palestine Marathon 
Den 29 mars–2 april 2017 åkte sex med-
lemmar till Palestina för att som represen-
tanter för PGS springa Palestine Marathon 
i Betlehem. Förutom loppet som är en stor 
folkfest i solidaritetens tecken, besökte de 
PGS projekt i Abu Dis och skrev om detta 
på bloggen och i sociala medier. 

Seminarier, debatter, föreläsningar  
och filmkvällar

2016
16/1 Möte i Nybro. Föredrag och bildvis-
ning, samt diskussioner om start av ny 
lokal grupp. Anna Wester och Kerstin 
Dahlberg deltog från styrelsen.

1 1/2 Sverige erkände Palestina. Vad hände 
sen? Palestinagruppen i Västerås arrange-
rade tillsammans med Sensus ett semina-
rium på Stadsbiblioteket. Adnan Abu 
Chakra talade om vad erkännandet har 
betytt ekonomiskt, politiskt och diploma-
tiskt. 

14/3 Visning av filmen Coffee for all Na-
tions på biografen Zita i Stockholm. Sam-

tal mellan filmens producent Wafa Jamil 
och PGS ordförande Anna Wester, samt 
frågestund. 

28/5 I samband med PGS kongress hölls 
föredrag av David Henley om PGS enga-
gemang i framför allt Gaza och av Per 
 Erixon och Svante Tidholm från organisa-
tionen Jord och Frihet. 

12–14/8 ordnade PGS tillsammans med 
studieförbundet Ibn Rushd och i samar bete 
med Judar för Israelisk-Palestinsk fred ett 
sommarläger för unga med fokus på Pales-
tina: Dåtid och nutid. Lägret finan sierades 
av Ibn Rushd, Folke Bernadotteakademin, 
PGS informationsprojekt och med ett 
 bidrag från Sveriges Unga Muslimer. 

16/8 arrangerade PGS tillsammans med 
Palestinska ungdomsrörelsen och ABF 
Botkyrka en kulturfestival i Hallunda. 
Semi narier, informationsbord och kultu-
rella uppträdanden. 

17/9 Palestinagruppen i Västerås inledde 
en filmserie med palestinska filmer på bio-
grafen Elektra. Filmen Hoppet i Palestina 
visades. 

13/10 Seminarium med Mustafa Barg-
houthi Vad händer i Palestina? PGS kon-
tor på Slussen.

25/10 Höll PGS ordförande Anna Wester 
föredrag om Palestina och PGS projekt på 
ett seminarium i Östersund som arrange-
rades av JIDCA (Jämtland International 
Development Collaboration Agency).

25/10 Palestinagruppen i Västerås visade 
filmen Stenarna ropar på biografen Elektra. 

19/11 ordnade Palestinagruppen i Halm-
stad Stödkonsert för Palestina på kommu-
nens ungdomshus Nolltrefem. 

22/11 Palestinagruppen i Västerås visade 
filmen 18 efterlysta kor på biografen 
Elektra . Samtal efter filmen med PGS ord-
förande Anna Wester. 
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26/11 PGS deltog i Socialistiskt forum på 
ABF-huset i Stockholm. Dels med infor-
mationsbord, dels genom att Anna Wester 
tillsammans med Ahmad Hamzat höll en 
föreläsning om palestinska flyktingar med 
rubriken Fördrivning och ockupation.

3/12 Palestinagruppen i Sundsvall arrang-
erade öppet seminarium i kulturmagasinet 
där Anna Wester och Melad Abu Lela 
 talade om palestinska flyktingar under 
rubriken Fördrivning och ockupation.

4–5/12 PGS deltog i Schysst Jul på ABF-
huset i Stockholm med försäljning av 
hantverk, sjalar, olivolja och böcker. 

10 /12 PGS deltog i Schysst Jul i Uppsala 
med försäljning av hantverk, sjalar, oliv-
olja och böcker. 

2017
14/2 The International Art Exhibition in 
Solidarity with Palestine. Tensta Konsthall. 
Yvonne Fredriksson, PGS medverkade i 
panelsamtal om solidaritetsarbetet med 
Palestina. 

23/1 BDS Movement: Fighting Back 
Against the targeting and criminalization. 
Möte i EU-parlamentet. Tal av bland 
andra  PGS ordförande Anna Wester. Arr: 
European United Left/Nordic Left Green. 

9/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupationen. 
Seminarium med Izzat Karake och Anas 
Amro från Youth Against Settlements om 
situationen i Hebron. Unga Magasinet 
Sundsvall. 

11/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. Kultur-
magasinet Sundsvall. 

13/2 Föredrag för unga som arbetar på 
Peace Works Sverige. Med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settlements 
om situationen i Hebron. Stockholm.

15/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. Missions-
kyrkan i Uppsala. Arr: Missionskyrkan 
och PGS.

16/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. ABF-huset 
i Stockholm. 

17/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. Utrikes-
politiska föreningen i Uppsala. 

21/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. Viktoria-
huset Göteborg. 

25/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupationen 
Seminarium med Izzat Karake och Anas 
Amro från Youth Against Settlements om 
situationen i Hebron. Garaget Malmö. 

26/2 Ickevåldsmotstånd mot ockupatio-
nen. Seminarium med Izzat Karake och 
Anas Amro från Youth Against Settle-
ments om situationen i Hebron. ABF 
Lund. 

16/3 Coffee for All Nations. Filmvisning 
på Trappan i Vällingby. Samtal mellan 
 Anna Wester, PGS ordförande och regissö-
ren Wafa Jamil. Arr: Medborgarhuset 
Trappan tillsammans med ABF, Vänster-
partiet och PGS.

30/3 Land day – Jorddagen. Ett öppet 
 möte om Palestina. Yvonne Fredriksson, 
PGS föreläste om fördrivning, ockupation 
och de palestinska flyktingarnas situation. 
Sollefteå. Arr: PGS, lokala Vänsterpartiet, 
ABF och FN-förbundet. 
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16/4 Muslimska familjedagarna. Anna 
Wester medverkade i panelsamtal om hur 
vi kan engagera oss för Palestina. 

27/4 Palestina i dag. Öppet möte i Växjö 
med Palestinas ambassadör i Sverige Hala 
Fariz. Uppträdande av PG Kronobergs 
dansgrupp PFK

22/5 Coffee for All Nations. Filmvisning 
på Zita Folkets Bio Stockholm. Samtal 
 efteråt mellan filmens producent Wafa 
 Jamil och PGS ordförande Anna Wester. 

1/6 50 år av ockupation – vad blir nästa 
steg? Om Sveriges och EU:s möjliga roll i 
fredsprocessen. Per Örnéus, UD, Ove 
Bring, professor emeritus i Internationell 
rätt och Thomas Hammarberg. Immanu-
elskyrkan. Arr: Socialdemokrater för tro 
och solidaritet, PGS, Jipf, RE:Orient och 
ABF Stockholm. 

9/10 Palestinian Children in Israeli prisons 
– no way to treat a child. Ivan Karakshian 
från Defence for Children International. 
ABF Stockholm. Arr: Socialdemokrater för 
tro och Solidaritet i samarbete med PGS. 

9/10 Möte för organisationer om bedui-
nernas situation i Jerusalem med Eid Abu 
Khamees, Angela Godfrey Goldstein och 
Alice Panepinto. Viktoriahuset Göteborg. 
Arr: PGS och samarbetsorganisationer 
 inom projektet Brännpunkt E1.

11/10 Seminarium om situationen för 
 beduinerna i Jerusalemområdet. Eid Abu 
Khamis, Angela Godfrey Goldstein, Alice 
Panepinto. Uppsala Missionskyrka.  
Arr: PGS och Uppsala Missionskyrka. 

24/10 Föreläsning Anna Wester vid Ekume-
niska Centret i Alvik för studenter Härnö-
sands Folkhögskola inför resa till Palestina. 

14/11 Mordet på Folke Bernadotte. PG 
Västerås bjöd in Göran Burén att prata 
om sina böcker och efter föredraget sam-
talade han med Lena Hjelm Wallén.

21/11 Mellan hopp och förtvivlan – möte 
med palestinier. PG Varberg ordnade i sam-
arbete med ABF ett möte där Ulla Ohlsson 
och Kenneth Ljungqvist visade bilder och 
berättade om sin resa till  Palestina. 

2–3/12 Julmarknaden Schysst jul i Stock-
holm. PGS medverkade med informations-
bord och försäljning av hantverk, sjalar, 
olivolja och böcker. 

10/12 Julmarknaden Schysst jul i Uppsala. 
Missionskyrkan. PGS medverkade med 
 informationsbord och försäljning. 

14/12 Vad händer i Palestina? Palestina-
resenärer informerar och visar bilder från 
resa i Palestina. Arbetarrörelsens Hus 
 Borås. Arr: PG Borås. 

Möten och kurser

2016
Under hela året deltog Yvonne Fredriks-
son och Anna Wester i flera möten med 
Forum Syd inför ansökan om program-
avtalsstatus. 

1–2/9 Workshop/kurs med PGS anställda 
och delar av biståndsutskottet i projekt-
planering. Kari Örtengren höll i utbild-
ningen. 

21/11 Palestinska ambassaden uppmärk-
sammade internationella dagen för solida-
ritet med det palestinska folket. PGS när-
varade genom Yvonne Fredriksson. 

2017
13/2 Möte med Per Örnéus och Tomas 
Brundin, utrikesdepartementet. Izzat 
 Karake och Anas Amro från Youth 
Against Settlements, Anna Wester och 
Yvonne Fredriksson från PGS.

7/7 Möte med den palestinska organisa-
tionen JAI som bland annat ordnar pro-
gram för olivträdsplantering och oliv-
plockning samt deras svenska samarbets-
partner KFUM. Anna Wester deltog.
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7–8/10 ECCP-möte i Bryssel. Anna Wester 
deltog på möte med företrädare för 
12 euro peiska Palestinaorganisationer. 

6/11 Möte om bosättningar. EU-parlamen-
tet i Bryssel Per Anders Skytt deltog

4/12 Facebook Socialgood. Anna Wester 
deltog i möte med Facebook och Insta-
gram om hur man kan använda sociala 
medier i insamlingsarbetet. Arrangör var 
Facebook och FRII där PGS är med-
lemmar.

11/10 Möte med fem ledamöter i utrikes-
utskottet. Eid Abu Khamis, Angela God-
frey Goldstein, Alice Panepinto och Anna 
Wester för att diskutera beduinernas situa-
tion i Jerusalemområdet. 

13/10 Möte med Anna Sundström och 
 Svjetlana Duric från Olof Palmes interna-
tionella center för diskussion om bedui-
nernas situation i Jerusalemområdet. Eid 
Abu Khamis, Angela Godfrey Goldstein, 
Alice Panepinto och Anna Wester och Per 
Anders Skytt. 

13/10 Möte på utrikesdepartmenetet 
( MENA) Eid Abu Khamis, Angela God-
frey Goldstein, Alice Panepinto och Anna 
Wester för att diskutera och berätta om 
beduinernas situation i Jerusalemområdet. 

På gator och torg
PGS har under perioden, både centralt och 
lokalt uppmärksammat Al Nakba, 50 år 
av ockupation, palestinska fångarnas 
hungerstrejk och Trumps beslut att erkän-
na Jerusalem som Israels huvudstad. Detta 
genom manifestationer och demonstratio-
ner, ibland i egen regi och ibland genom 
att delta i olika samarbeten. De flesta 
lokal grupper är ute regelbundet och delar 
flygblad, samlar in pengar till Palestina-
insamlingen och pratar med intresserade.

2016
15/5 På Al Nakba-dagen ordnades en 
mani festation på Sergels torg i Stockholm 
av Palestinska Föreningen i Stockholm. 
Talade gjorde bland annat Palestinska 
Föreningens ordförande Nael Touqan och 
Anna Wester, ordförande i PGS.

16/10 International Day of Solidarity – 
Demonstration utanför Israeliska ambas-
saden. Anna Wester talade.

2017
23/4 Fackeltåg Jerusalem en stad för alla. 
Demonstration från Norrmalmstorg till 
Mynttorget. 

11/6 Manifestation 50 år av ockupation. 
Sergels Torg. PGS medarrangör. Konferen-
cierer: Mina Olsson, PGS och Amjad 
Aloul, Palestinska föreningen. Talare: 
Pales tinas ambassadör i Sverige Hala 
 Fariz, Nael Toqan (Palestinska föreningen) 
Anna Wester (PGS), Dror Feiler (Jipf), 
 Anna Karin Hammar (Kairos Palestina 
Sverige), Per Gahrton (fd ordf PGS). Via 
telefon: Amira Hass (journalist Israel), 
 Ahmad Tibi (palestinsk Knessetledamot) 
och sång av Filastin. 

9/12 Demonstrationer över hela landet 
mot Trumps beslut att erkänna Jerusalem 
som Israels huvudstad. 

Utställningar
Hebron – Utställning med bilder från 
Youth Against Settlements i Hebron. 
Sundsvall, Göteborg, Malmö och Lund. 

PG Västerås har under 2017 tillverkat 
utställningen En dag i det ockuperade Väs-
terås.

Sundsvalls Palestinagrupp har gjort ut-
ställningen Att leva under förtryck och 
ockupation som bland annat hängde i 
Åkerviksskolans foajé från den 11 maj 
2017 och terminen ut. 
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Skolpresentationer
PGS försöker att komma ut i så många 
skolor som möjligt för att hålla föreläs-
ningar och delta i debatter. Både från cent-
ralt och lokalt håll. Tyvärr går det inte all-
tid att möta upp efterfrågan, men vi 
försöker då förmedla kontakter till andra 
bra föreläsare. 

Skolor där PGS eller PGS inbjudna gäs-
ter haft föreläsningar under perioden är 
Norra Real Stockholm, Rudbeckianska 
gymnasiet Västerås, Peder Skrivares skola 
Varberg, Hebergaskolan Sundsvall, Furu-
boda Folkhögskola Malmö, Göteborgs 
Folkhögskola (Youth Against Settlements, 
YAS), Hulebäcksgymnasiet i Göteborg 
(YAS), Hedbergska gymnasiet Sundsvall 
(YAS), S:t Botvids gymnasium i Hallunda 
(YAS), Lunds universitet, Smålands nation. 
(YAS), Röda Korsets Folkhögskola i Skär-
holmen (E1).

När Izzat Karake och Anas Amro från 
Youth Against Settlements var här, deltog 
de i fyra utbildningsdagar för lärare som 
ordnades av Globala skolan (Sida). 10/2 
Globala skolan Sundsvall, 15/2 Globala 
skolan Stockholm., 22/2 Globala skolan 
Göteborg och 27/2 Globala skolan Malmö . 

Studiecirklar
PGS centralt har ordnat en studiecirkel 
med inbjudna gästföreläsare under 2017. 
Flera lokalgrupper har också ordnat 
studie cirklar under perioden. 

Internutbildning
Med stöd från Folke Bernadotteakademin 
har PGS styrelse och personal satsat på 
intern utbildning under året. Fokus har 
 varit internationell rätt, Israels nya lagar, 
BDS och vilka organisationer PGS bör 
samarbeta med i Palestina och Israel. 
Studie dagar har hållits och en databas 
med information byggts upp. En del av 
styrelsen och anställda gjorde en resa till 
Palestina 29/10–5/11 (flygresan bekosta-

des av deltagarna själva) för möte med 
PGS samarbetspartners och andra organi-
sationer på Västbanken och i Gaza. Artik-
lar från resan publicerades på sociala me-
dier och i Palestina Nu nr 3–4 2017.

Samarbeten
I enlighet med verksamhetsplanen har PGS 
under perioden ingått i många samarbets-
konstellationer både lokalt och centralt 
för att bidra till att ena och stärka Pale s-
tina rörelsen i Sverige samt samarbeta 
inter nationellt. Ibland kring specifika pro-
jekt och arrangemang men även några mer 
bestående samarbeten har påbörjats eller 
fördjupats. 

PGS är en del av den internationella 
BDS-rörelsen som samordnas av den 
pales tinska organisationen BNC, BDS 
 National Committee.

13 juni 2017 deltog PGS vice ordföran-
de Mina Olsson i en BDS-workshop i 
London tillsammans med solidaritets-
organisationer från Norden och övriga 
Europa . Samtal och diskussioner om 
gemen samma kampanjer. 

The European Coordination of 
Committees and Associations for 
Palestine (ECCP)
PGS är medlem i det europeiska nätverket 
ECCP (eccpalestine.org) som består av 
43 organisationer från 19 länder. Medlem-
marna är europeiska solidaritetsorganisa-
tioner i olika storlekar och ECCP är 
regist rerad som en lobbyorganisation med 
ett kontor och en anställd på halvtid i 
Bryssel. ECCP ordnar lobbydagar en gång 
om året, då en delegation uppvaktar EU-
parlamentariker. PGS har inte deltagit på 
själva mötena, men varit aktiva kring för-
beredelserna och framtagandet av fakta-
blad av de frågor som behandlades. De 
ämnen som tagits upp senaste gångerna 
är: 1) EUs finansiering av israeliska mili-
tär- och säkerhetsföretag, 2) Situationen i 
Gaza, 3) Jerusalem och 4) EU:s brist på 
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verktyg för att kontrollera om varor kom-
mer från bosättningar. 

Under perioden har flera gemensamma 
upprop gjorts och brev har skrivits till 
poli tiker i EU. Bland annat kräver ECCP 
ett förbud mot handel av varor från bo-
sättningar. 

Association of International 
Development Agencies (AIDA)
PGS är medlem i AIDA som är ett närverk 
där 80 NGOs med olika verksamhet i 
 Palestina ingår. Syftet med AIDA är att 
stärka arbetet som de internationella orga-
nisationerna gör på plats i Palestina. 
Genom  att vara en gemensam röst för 
medlemsorganisationerna och koordinera 
samarbetet, bidrar AIDA till att internatio-
nella organisationer tillgodoser palestini-
ernas rättigheter på bästa sätt. PGS har 
ställt sig bakom och deltagit i flera kam-
panjer som AIDA har tagit initiativet till, 
bland annat Open Gaza, 50 år av ockupa-
tion och protest mot Trumps erkännande 
av Jerusalem som Israels huvudstad. 

Temaskrifter 
Varje år får PGS bidrag inom informa-
tionsprojektet från Forum Syd för att göra 
en temaskrift som utbildningsmaterial. 
Varje skrift distribueras i 12 000 exemplar 
till alla gymnasieskolor i Sverige, till jour-
nalister, organisationer och allmänhet. 
Förutom att PGS själv skickar ut till sko-
lor, så distribueras skriften via Utbudet 
där lärare kan beställa material gratis. 
Över 400 skolor har varje år beställt skrif-
ten via dem. Temaskrifterna finns också 
att läsa i pdf-format. I temaskrifterna 
2016 och 2017 har Anna Wester och 
 Catrin Ormestad skrivit texterna och Eva 
Byberg gjort layouten. Yvonne Fredriksson 
och Kerstin Dahlberg har hjälpt till bland 
annat genom korrekturläsning och fakta-
granskning. 

Fördrivning och ockupation –  
Om de palestinska flyktingarna (2016) 
I temaskriften 2016 är fokus på al Nakba 
och situationen i dag för de palestinska 
flyktingarna. Främst genom porträtt och 
intervjuer av palestinier på Västbanken, i 
Gaza och i flyktinglägren i Libanon. 

Palestina. Berättelser (2017) 
I temaskriften 2017 är fokus på hur det är 
att leva under israelisk militärockupation 
på Västbanken och i Gaza. Detta genom 
berättelser av palestinier i olika åldrar och 
med olika bakgrund. 
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BDS – bojkott, desinvestering och 
sanktioner
2005 slöt över 170 palestinska organisa-
tioner upp bakom kravet på omvärlden 
att införa bojkott, desinvestering och 
sanktioner mot Israel så länge ockupatio-
nen och folkrättsbrotten pågår. I dag stöds 
BDS-uppropet av en växande internatio-
nell rörelse. Palestinier har med BDS-upp-
ropet samlats i en enad ickevåldsrörelse. 

PGS är en del av den internationella 
BDS-rörelsen och ser BDS-kampanjer som 
en prioriterad metod i solidaritetsarbetet 
för ett slut på ockupationen. PGS har un-
der perioden arbetat för att fler organisa-
tioner, partier och enskilda ska ansluta sig 
till BDS-rörelsen, bland annat genom for-
mella och informella möten, genom öppna 
föreläsningar och uttalanden. Genom flyg-
blad, rapporter och artiklar i Palestina Nu 

samt ett temanummer om BDS, på hemsi-
dan och i sociala medier har vi spridit 
infor mation generellt om BDS och speci-
fika uppmaningar om att bojkotta vissa 
produkter. 

Lokalgrupperna har arbetat med BDS 
genom att sprida information, ordna 
möten  och påverka lokala butiker, samt 
uppmanat till bojkott genom insändare 
och debattinlägg. 

Upprop – Köp inte ockupationen! 
Under 2016 startade PGS ett svenskt BDS-
upprop som spreds till enskilda personer 
och andra organisationer. Namnunder-
skrifter samlades på gator och torg och på 
hemsidan. Över 2 000 namnunderskrifter 
lämnades sedan över till Utrikesdeparte-
mentet. Uppropet går fortfarande att un-
derteckna på hemsidan. 
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PGS i media
Intresset för Palestina är periodvis stort i 
Sverige och det är en av de konflikter som 
det rapporteras mest om i media. Men det 
råder brist på nyanserad information och 
djupare analyser, samt kunskap om rele-
vant internationell rätt och internationella 
överenskommelser. Faktafel är vanliga i 
såväl artiklar och reportage som i annon-
ser. Det finns en stor efterfrågan på infor-
mation om bland annat vardagslivet på 
ockuperad mark och om bakgrunden till 
konflikten. Människor vill ha ansikten på 
dem som det rapporteras om som siffror i 
statistiken och många journalister saknar 
de kontakter som behövs för att göra bra 
och intressanta reportage. 

Konflikten framställs ofta som svår och 
nästan obegriplig och FN-konventioner 
och internationell rätt glöms ofta bort, lik-
som att Israel är en militär ockupations-
makt. PGS spelar en viktig roll här när det 
gäller att bidra med fakta och kommenta-
rer, samt att förmedla kontakter mellan 
journalister och palestinier i Sverige och i 
Palestina. Under 2016 var intresset för 
 Palestina lågt i media, men ökade något 
under 2017 med anledning av att ockupa-
tionen pågått i 50 år. Vi skrev en debattar-
tikel i juni som publicerades i ETC och 
spreds via sociala medier, det blev vår 
mest delade text på flera år. 

Hemsida och sociala medier
Utvecklingen med sociala medier har varit 
väldigt lyckosam för PGS, då vi nu kan nå 
ut med vårt budskap utan att vara beroen-
de av mainstreammedia. Våra informa-
tionskanaler läses av såväl journalister 
som politiker och debattörer. Många når 
oss numer med frågor via facebook och 
twitter. 

Hemsidan (palestinagrupperna.se) är 
viktig för informationsspridning, men ock-
så för att fånga upp folk som vill bli aktiva . 
Över 80 procent av besökarna når hemsi-

dan via facebook, varför vi nu har börjat 
skriva längre inlägg på facebook efter som 
vi där når absolut flest människor. Hem-
sidan har runt 30 000 besök per år. 

På facebook (facebook.com/palestina-
grupperna) har vi 7 400 följare. De popu-
läraste inläggen har delats och lästs av 
upp till 60 000 personer. Interaktionen 
ökar för varje år. Flera lokalgrupper har 
egna facebooksidor med sammanlagt 
tusen tals följare. 

På twitter (@palgrupperna) har vi 812 
följare, vilket är en ökning med 300 följa-
re sedan förra kongressen. Twitter är ett 
effektivt sätt att nå ut till många läsare 
med uttalanden, pressmeddelanden, artik-
lar eller korta meddelanden. Man når 
långt fler än följarna genom att använda 
# hashtag. 

Instagram (@palestinagrupperna) börja-
de vi använda mer genomtänkt under 
2017.
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Detta har vi uppmärksammat under perioden:

2016
16/1 Barometern. Palestinagrupp på gång i Nybro. Artikel om start av lokalgrupp och om 
det öppna möte där Kerstin Dahlberg (styrelsen) och Anna Wester (ordf) deltog. 

26/2 Dagen. Flytten innebär inte slut på kraven på bojkott. Anna Wester intervjuas 
angående  att Soda Stream lämnar Västbanken. 

31/3 Tidningen Syre. Under ytan. Palestinas folk behöver vår hjälp. En fördjupande artikel 
om ockupationen av Anna Wester. 

11/5 Etc Debatt. Sverige måste våga vägra vapensamarbete med Israel. PGS vice ord-
förande Mina Olsson och Kerstin Dahlberg, styrelseledamot skriver om Sveriges vapen-
samarbete med Israel. 

11/5 Kristianstadsbladet. Värna folkrätten – bryt tystnaden. PGS vice ordförande  Mina 
Olsson och Kerstin Dahlberg, styrelseledamot skriver om Sveriges vapensamarbete med 
Israel.

12/5 Kristianstadsbladet. 68 år av fördrivning – 49 år av ockupation. PG Hässleholm. 

20/6 Västmanlands läns tidning (VLT)  Israel har blivit allt mindre tolerant. Ernesto 
 Katzenstein PG Västerås.

16/7 Västerbottens-Kuriren. ”Fullt utvecklad rasism i Israel”. Debattartikel av Gunnar 
Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp. 

2/8 Etc. Erbjuds paketresor till ockuperade områden. Intervju med Anna Wester 
 angående faktafel i annons rörande en resa till Israel som Dagen erbjuder. 

10/8 Västmanlands läns tidning (VLT) Debatt: Gaza – som världens största fängelse. 
Håkan Galmén och Gunlög Galmén PG Västerås.

17/8 Västmanlands läns tidning (VLT) Replik: Gaza är ockuperat. Ernesto Katzenstein, 
Håkan Galmén och Gunlög Galmén PG Västerås.

7/9 Proletären: Body Shop säger upp israelisk leverantör. Om PGS kampanj för att upp-
märksamma att Body Shop Sverige sålde en produkt med havssalt från Döda Havet. 

5/10 Fria Tidningen. Stöd palestiniernas icke-våldskamp varje dag. PG Hässleholm. 

30/12 Arbetaren. Illegala bosättningar trots FN-resolution. Anna Wester uttalar sig om 
FN-resolutionen som antogs av säkerhetsrådet angående Israels bosättningar. 

2017
4/1 Fria Tidningen. Ge Palestina ett gott nytt år. Debattartikel av Gunnar Olofsson, 
 ordförande i Borås Palestinagrupp. 

3/2 Etc. Stöd inte Israels ockupation, Volvo ! Debattartikel PGS och Emmaus Björkå om 
att Volvobussar används till persontransporter i illegala israeliska bosättningar. 

9/2 Norra Skåne. Volvobussar stöder bosättare. PG Hässleholm. 

9/2 Skånska Dagbladet. Volvobussar på fel väg. PG Hässleholm. 

1/3 Stockholms Fria tidning. ”Vi gör motstånd genom att bo kvar”. Intervju med Izzat 
 Karake och Anas Amro från Youth Against Settlements i samband med deras besök i Sverige.
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15/3 Proletären. ”Flyttar vi, tar bosättarna husen”. Intervju med Izzat Karake och Anas 
Amro från Youth Against Settlements i samband med deras besök i Sverige. 

13/4 Kristianstadsbladet. Netanyahu behöver stöd för att navigera rätt. PG Hässleholm. 

20/4 Solidaritet med de palestinska politiska fångarna. Uttalande PGS. Publicerat på 
hemsida och i sociala medier. 

15/5 Al Nakba. Uttalande PGS. Pressmeddelande, samt publicerat på PGS hemsida och i 
sociala medier. 

1/6 Etc. ”70 år av fördrivning och 50 år av ockupation – det är nog nu”, Debattartikel PGS 
undertecknad Anna Wester, ordförande och Mina Olsson, vice ordförande. 

10/6 Pressmeddelande. Stödet för bojkott av Israel ökar. Om PGS BDS-upprop som läm-
nades över till utrikesdepartementet. 

15/6 Kristianstadsbladet. Ockupationen är Israels ansvar. PG Hässleholm. 

2/8 Arbetaren. Två veckor långt upplopp i Jerusalem. Intervju med PGS ordförande Anna 
Wester efter hennes resa i Palestina under upploppen i Jerusalem. 

11/8 Etc Magasin. Rapportera hela bilden av Israel-Palestinakonflikten. Debattartikel av 
PGS ordförande Anna Wester. 

26/10 Kristianstadsbladet. Löp linan ut och föreslå sanktioner. PG Hässleholm. 

5/12 Dala-Demokraten. Sverige bör använda sin röst i säkerhetsrådet för Palestinas barn. 
Debattartikel av Gunnar Olofsson, ordförande Borås Palestinagrupp. 

7/12 SVT Morgon. Amjad Aloul företrädde PGS i SVT Morgon och talade om Donald  
Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. 

7/12 Sveriges Radio. Henrik Carlborg, PGS styrelse, deltog i Sveriges Radio (arabiska 
redaktionen) och talade om Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. 

7/12 PGS pressmeddelande. Beslutet att flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jeru salem 
är vansinnigt och historielöst. Utskickat till media, publicerat på hem sida och sociala 
medier. 

7/12 Etc. ”Ett vansinnigt och historielöst beslut”. Intervju med PGS ordförande Anna 
Wester om Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. 

7/12 Arbetaren. ”En provokation mot hela världssamfundet”. Intervju med PGS ordföran-
de Anna Wester om Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. 

11/12 Norra Skåne. Trump trampar sönder tvåstatslösningen. PG Hässleholm, Lund och 
Malmö. 

13/12 Fria Tidningen. ”Efter Trumps utspel om Jerusalem: Svaret är bojkott”. Debattarti-
kel av Gunnar Olofsson, ordförande Borås Palestinagrupp. 

21/3 Anna Wester reser till Libanon med PGS projektansvariga för att skriva artiklar till 
temaskriften Fördrivning och ockupation. Bloggar från resan och informerar på PGS 
facebook och twitter. 

12/7 Var Anna Wester och Catrin Ormestad i Gaza för att arbeta med tidskriften Fördriv-
ning och ockupation, om de palestinska flyktingarna. Anna Wester även på Västbanken. 
Intervjuer och rapporter spreds på blogg, facebook och twitter. 
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PGS har alltid haft som policy att infor-
mationsarbetet och biståndsverksamheten 
förutsätter varandra. Biståndsprojekten är 
inte bara ett stöd till palestinierna utan är 
också väldigt viktiga för informations-
arbetet i Sverige. Projekten ger PGS en 
unik kompetens inom flera områden, ger 
bra kännedom om hur palestinierna lever 
och ett viktigt och stort kontaktnät. Tack 
vare projekten kan vi förmedla kontakter 
till journalister och andra som skall resa 
ner till området och vi kan själva skriva 
och förmedla kunskaper om palestiniernas 
vardag utifrån de biståndsprojekt som får 
stöd via PGS. Vem som helst kan inte be-
söka Palestina, byarna eller ett flykting-
läger och få möjligheten att träffa männis-
kor i deras vardag så som PGS kan genom 
mångåriga kontakter på plats. Informa-
tion om och kring projekten är en viktig 
del i svenskt bistånd. 

Under kongressperioden har PGS fort-
satt sitt samarbete med palestinska enskil-
da organisationer som arbetar med men-
talhälsovård och med projekt riktade till 
särskilt utsatta grupper som barn och ung-
domar, både flickor och pojkar på Väst-
banken, i Gaza och i Libanon. De projekt 
som PGS har samarbetat med och stöttat 
har varit efterfrågade av lokala samarbets-
organisationer och har varit väl förank-
rade i lokalsamhället. Projekten har bidra-
git till en demokratisk utveckling av det 
palestinska samhället och har använts i 
det opinionsbildande arbetet i Sverige.

Palestinainsamlingen – Månadsgivare 
Palestinagruppernas biståndsprojekt möj-
liggörs av insamlade medel och cirka 450 
månadsgivare som ger ett regelbundet bi-
drag till Palestinainsamlingen. Bidragen är 
viktiga då de gör att vi kan planera och 
säkra egeninsatserna till de projekt som 

får stöd via PGS med bidrag från Sida/
Forum  Syd och via andra givare. Insamla-
de medel gör det möjligt för PGS att även 
ge bidrag till andra organisationer i Pales-
tina, Libanon och Israel som vi vet gör ett 
bra och viktigt arbete.

Vi värvar månadsgivare via hemsidan, 
Palestina Nu, annonser och givarinforma-
tion som skickas ut regelbundet. Utskick 
till månadsgivare har skett varje kvartal 
med information om våra projekt, det vill 
säga åtta gånger under kongressperioden, 
de regelbundna givarna får även Palestina 
Nu. 

Sedan 2015 har givare också möjlighet 
att ge bidrag till insamlingen via Swish 
1239011578. PGS är medlem i Svensk 
 Insamlingskontroll (SIK) och i Frivillig-
organisationernas insamlingsråd. (FRII). 

PCO-avtal med Forum Syd
I november 2015 tillstyrkte Forum Syd 
PGS ansökan om programavtalsstatus 
(PCO-status), vilket innebär att alla pro-
jekt slås samman i en programverksamhet. 
Då började arbetet med själva ansökan för 
PGS och våra samarbetspartners. För 
detta  fick vi ett bidrag av Forum Syd. 
Bland annat ordnades en workshop om 
projektplanering den 1–2 september 2016 
där flertalet BU-ledamöter och några från 
styrelsen deltog. Utbildningen planerades 
och leddes av en extern konsult. 

I november 2016 hölls en workshop i 
Jordanien där fem personer från PGS del-
tog tillsammans med 17 personer från 
 våra fem partnerorganisationer på Väst-
banken och i Libanon. PGS planerade och 
ledde workshopen och de flesta av föreläs-
ningarna om vad som krävs för att få delta 
i ett PCO-program med ekonomiskt stöd 
från Forum Syd/Sida. Vi gick igenom RBM 
– Resultatbasererat ledarskap, konfliktana-

PGS Biståndsverksamhet
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lys, LFA – Risk och Målmatris, PME Pla-
nering, uppföljning och utvärdering, RBA 
– rättighetsbaserat arbete samt ISK – 
Intern  styrning och kontroll. Vi hade också 
givande diskussioner om genusfrågor. En 
jordansk miljöorganisation höll ett upp-
skattat föredrag om praktiskt miljö arbete 
och istället för att betala för föreläsningen, 
så köpte PGS 25 träd som skulle planteras 
på Västbanken i samarbete med en pales-
tinsk miljöorganisation. Vi hade också en 
fantastisk tolk som simultantolkade från 
både engelska och arabiska. 

Den 31 maj 2017 lämnade vi in PCO-
ansökan till Forum Syd. Den innefattar 
stöd till Al Nahda Charitable Society i 
Abu Dis, Abu Dis Youth Club, barn- och 
ungdomscentret i Askar Camp utanför 
Nablus, Naba’a och Children of Al Jaleel 
center i Libanon. Programmet börjar i 
 januari 2018.

Under 2016 betalade PGS via insam-
lingen en lokal konsult för att ge utbild-
ningar till våra samarbetspartners på Väst-
banken.

Al Nahda Charitable Society
Samarbetet mellan PGS och centret för 
barn och ungdomar i byn Abu Dis utanför 
Jerusalem har fortsatt med stöd från 
 Forum Syd under 2016 och 2017.

Under kongressperioden har Al Nahda 
Charitable Society och de som arbetar på 
centret fortsatt att ge barn och ungdomar 
i Abu Dis en möjlighet till en meningsfull 
fritid utanför skolans ramar. Centret har 
800 registrerade barn och unga i åldern 
5–18 år som deltar i olika aktiviteter på 
centret. Där kan de läsa och låna hem 
böcker, delta i undervisning i datakun-
skap, konst samt att de har tillgång till 
stödundervisning i arabiska, engelska och 
matematik. De har också en mediegrupp 
som skriver och ger ut en tidning samt 
 arbetar med centrets facebooksida. I det 
treåriga projekt som startade 2016 ingår 
barn och unga från de beduinfamiljer som 
bor på Abu Dis marker och hotas av för-
drivning. Så länge de kan stanna kvar på 
markerna så skyddas marken från konfis-
kering av Israel. Projektet bidrar också till 

Foto: M
argareta Sjöberg
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att de båda samhällena ska lära känna 
varandra och ha mer förståelse för var-
andras kultur och sedvanor. Centret sam-
arbetar med kvinnocentret i Abu Dis och 
de har tillsammans genomfört flera semi-
narier och utbildningar.

Anna Danielsson har ansvarat för PGS 
samarbete med Al Nahda Charitable So-
cielty. Hon har gjort flera uppföljningsre-
sor under kongressperioden. 

Barn- och ungdomscenter i Askar Camp 
I flyktinglägret Askar Camp utanför 
 Nablus på Västbanken, har PGS via bidrag 
från Forum Syd gett fortsatt stöd till det 
barn- och ungdomscenter som vi samarbe-
tat med sedan 1994. I centret finns tillgång 
till bibliotek, stödundervisning, studie-
grupper, dataundervisning, konst, dans, 
musik, drama och scouting. Centret har 
flera grupper som dansar traditionell folk-
dans, Dabke, ledda av en professionell trä-
nare. Grupperna har varit inbjudna till 

Frankrike och Belgien vid flera tillfällen 
för att uppträda. Barnens intresse för 
 fysisk träning har ökat de senaste åren och 
nu finns karategrupper med både pojkar 
och flickor i åldern 5–15 år som tränar 
 flera dagar i veckan. Det ordnas också 
sommarläger som utgår från centret. 
Andra  aktiviteter är samtal och undervis-
ning i olika frågor för centrets anställda 
och volontärer. Centret lägger stor vikt vid 
att integrera barn och unga med funk-
tionsvariation i aktiviteterna. 

Margareta Sjöberg har ansvarat för PGS 
samarbete med barn- och ungdomscentret 
i Askar Camp. Hon har gjort flera uppfölj-
ningsresor under kongressperioden, vid 
några tillfällen tillsammans med PGS pro-
jektsamordnare Yvonne Fredriksson. 

Ungdomsklubb i Abu Dis – ADYC
Med stöd från Forum Syd har samarbetet 
mellan PGS och Abu Dis Youth Club som 
påbörjades 1999 fortsatt under 2016–

Foto: R
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2017. Klubben som till stor del drivs av 
frivilliga och unga volontärer har som mål 
att ge barn och ungdomar i byn en me-
ningsfull fritid. Klubben ordnar en mängd 
olika sportaktiviteter såsom fotboll, bas-
ket, judo, taikwando, kickboxning, fäkt-
ning, folkdans, bordtennis, schack och 
scouting. Klubben har även fortsatt att ha 
scoutverksamhet och tränat flickor och 
pojkar i dabkedans. Dansgrupperna har 
deltagit vid olika offentliga tillställningar i 
byn. Klubben har också föregått med gott 
exempel och genomfört ett flertal städ-
kampanjer i byn som letts av scoutteamet. 
På klubben ordnas också seminarier och 
workshops i olika ämnen, bland annat 
mänskliga rättigheter, miljö, det civila 
samhällets roll i samhällsutvecklingen och 
genusfrågor.

Yvonne Fredriksson har ansvarat för 
samarbetet med ungdomsklubben i Abu 
Dis. Hon har gjort flera uppföljningsresor 
under kongressperioden. 

Naba’a  
(Development Without Borders)
Med stöd från Forum Syd samarbetar PGS 
sedan ett flertal år med Naba’a och i de-
cember 2017 avslutades ett treårigt stöd 
till organisationen.

Naba’a arbetar i de palestinska flykting-
lägren i Libanon. Målet med deras arbete 
är att stärka barn och ungdomar med 
olika  bakgrund för att de ska få sina rät-
tigheter 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 i samhället. 
Barn och ungdomar ges genom projektet 
möjlighet att utvecklas både fysiskt och 
socialt och att växa upp i en trygg, hälso-
sam och inkluderande miljö. Även flyk-
tingar från Syrien inkluderas i Naba’s 
verksamhet.

Det huvudsakliga målet med det PGS-
stödda projektet är att erbjuda alternativ 
till en utbredd känsla av förtvivlan och ta 
itu med arbetslösheten bland ungdomar i 
flyktinglägren. Nabaa’s arbete syftar till 
att förbättra unga pojkars och flickors 
ekonomiska och sociala deltagande genom 
att ge utbildning inom olika yrkesmässiga 
och ekonomiska områden

Charlotte Axelsson och Alfonso Lozano 
Basanta har ansvarat för PGS samarbete 
med Naba’a. De har varit på flera uppfölj-
ningsresor under kongressperioden. 

Stöd till mentalhälsovård i Gaza – 
GCMHP 
Gaza Community Mental Health Program-
me (GCMHP) är den ledande mentalhälso-
organisationen i Palestina. De arbetar  för 
att förbättra den mentala hälsan för både 
vuxna och barn. GCMHPs vision är ett 
samhälle där det råder mänskliga rättig-
heter utan förtryck. I  arbetet med mental 
ohälsa bland barn är strategin att i första 
hand utbilda lärare, föräldrar och andra 
nyckelpersoner i samhället. 

PGS har samarbetat och gett stöd till 
GCMHP i många år. Från 1991 till 2012 
gick Sidas stöd till organisationen genom 
PGS, men nu ger Sida stödet direkt till 
GCMHP. Samarbetet mellan PGS och 
 GCMHP har ändå fortsatt. Genom stöd 
från Brödet och Fiskarna i Västerås har vi 
samarbetat med GCMHP kring medicinsk 
rådgivning och utbildningsinsatser, senast 
ett treårigt projekt med utbildning om 
atuism hos barn. 

David Henley och Henrik Pelling har 
ansvarat för PGS samarbete med GCMHP. 
David Henley är barnpsykiatriker och 
Henrik Pelling barnneurolog och de har 
tillsammans med en talpedagog och en 
psykolog genomfört autismprojektet på 
plats i Gaza. 
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Extra bidrag från Palestinainsamlingen 
2016 och 2017 
Insamlade medel till Palestinainsamlingen 
kommer främst från privatpersoner och 
lokal gruppernas insamlingar. Efter att egen-
insatser är betalade till de pågående 
bistånds projekten har biståndsutskottet och 
styrelsen beslutat om vilka andra organisa-
tioner som ska få stöd. Beslut fattas utifrån 
riktlinjerna i verksamhetsplanen. De orga-
nisationer som får bidrag skickar sedan en 
redovisning av hur pengarna använts. PGS 
har även ett Kampanjkonto (tidigare  in-
samlingskontot innan vi fick 90-konto) 
som främst används till annonser . 

Ungdomscenter i Al Jaleel camp, 
Baalbeck, Libanon
Children of Al Jaleel Center, är ett barn- 
och ungdomscenter, som bland annat 
 arbetar med att öka kunskapen om FN:s 
barnrättskonvention. Exempel på aktivite-
ter som centret genomför är hälsoupplys-
ning, workshops om barns rättigheter, 
 extra läxhjälp, sportdagar och utflykter 
för barnen. Den har även ett litet biblio-
tek. Då Al Jaleel camp liksom alla läger i 
Libanon har tagit emot många flyktingar 
från Syrien inkluderas numera dessa barn 
och ungdomar i centrets verksamhet. 
Al Jaleel center har fått stöd till sin på-
gående verksamhet men också inför att de 
ska ingå i PCO-programmet.

2016: 65 000 SEK

2017: 50 000 SEK 

ABC Consulting Firm och Al BISAN
Genom Palestinainsamlingen stod PGS för 
utbildningskostnader för de tre organisa-
tionerna som ska ingå i PCO-programmet 
från 2018. PGS betalade också för det 
webbaserade bokföringsprogram som 
 organisationerna måste ha för att få ta del 
av biståndsmedel. 

2016:  ABC – Consulting 43 000 SEK 
Al BISAN 15 000 SEK

GCMHP:
Några lokalgrupper har samlat in pengar 
och öronmärkt dem till Gaza.

2016: 20 000 kr
2017: 20 000 kr

UNRWA
Med anledning av situationen för de pa-
lestinska flyktingarna i Syrien fick UNR-
WA ett bidrag till sin kampanj ”Remem-
ber Us”. I sitt tackbrev till PGS skrev de:

Dear friends, allow me to thank you for 
your most generous contribution of 
100,000 SEK. This donation will play an 
important role in enabling us to provide 
urgent emergency relief and other essential 
services for Palestine refugees trapped in 
the on-going war in Syria. Thank you once 
again for your kind donation towards 
Palestine  refugees in Syria during this dif-
ficult situation. 

With warmest wishes, Misbah Sheikh
2016: 100 000 SEK

B’Tselem 
Vi har gett ett symboliskt bidrag till den 
israe liska människorättsorganisationen 
B’Tselem, ett symboliskt bidrag för att visa 
vårt moraliska stöd eftersom de blivit hårt 
utsatta av den israeliska regeringen på grund 
av sitt engagemang mot ockupationen. 
B’Tselem dokumenterar bland annat över-
grepp som palestinier utsätts för av israe-
liska myndigheter, soldater och bosättare.

2016: 20 000 SEK

Palestine Red Crescent, Libanon:
Palestinska Röda Halvmånen i Beddawi 
fick ett bidrag till att köpa ett par TENS-
apparater till sin sjukgymnastavdelning.
2016: 5 000 SEK 

Jord och Frihet
För att stödja palestinska bönder på Väst-
banken köpte PGS in olivolja från Jord 
och Frihet. 
2016: 25 000 SEK 
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SkateQilya
SkateQiliya är en organisation i Qalqilia 
på norra Västbanken där man genom 
skate boardåkning arbetar för att stärka 
ungdomar och också lära dem om konst, 
samhällsengagemang och ledarskap. 

2017:25 000 SEK

Jahalin Solidarity
Jahalin Solidarity arbetar för att stödja 
 beduinerna, framförallt i Jerusalemområ-
det, som hotas av tvångsförflyttning av de 
israe liska myndigheterna. Organisationen 
har fått stöd för sitt påverkansarbete för 
att beduinerna ska kunna stanna där de 
bor och också för att bevara sin kultur 
och traditioner.

2017: 25 000 SEK

Naba’a
I februari 2017 utbröt strider mellan 
 Fatah och olika islamistiska grupper i 
flyktinglägret Ein el Hilweh i södra i Liba-
non. Fatah hade uppmanat dessa grupper 
att lämna in sina vapen vilket ledde till 
några incidenter som sedan eskalerade till 
en öppen konflikt som pågick under flera 
veckor. Detta ledde till att 600 familjer 
flydde från lägret och fick bo tillfälligt i 
skolor och moskéer i Saida, och de var i 
stort behov av stöd från allmänheten för 
att få tillgång till mat och vatten samt 
hygien artiklar. Naba’a, som har ett barn- 
och ungdomscenter i Ein El Hilweh bad 
om extra bidrag för att ge stöd till de 
 familjer som flytt lägret men även till dem 
som inte kunde ta sig ut, framför allt äldre 
och små barn. 

2017: 60 000 SEK

Al Saraya Center
Al Saraya Center grundades 1991 som 
svar på den mycket svåra situation som 
råder för familjer framförallt i Gamla Stan 
i Jerusalem på grund av den israeliska 
ockupationen. Centret arbetar med att 
förbättra och stärka palestinska barn 
 genom utbildning och fritidsaktiviteter, 
 såsom drama, målning, historieberättande 
och läsning.

2017: 50 000 SEK

Negev Coexistence Forum for Civil 
Equality
Negev Coexistence Forum for Civil Equa-
lity fick i april 2017 ett bidrag för sitt 
 arbete att ge stöd till beduinerna i Negev-
öknen i södra Israel som hotas av tvångs-
förflyttning och som får sina bostäder 
rivna  gång på gång. De beskriver sig själva 
på hemsidan:

NCF considers that the State of Israel 
fails to respect, protect and fulfill its 
human  rights obligations, without discri-
mination, towards the Arab-Bedouin citi-
zens in the Negev. As a result, the Forum 
has set out as one of its goals to achieve 
full civil rights and equality for all those 
living Negev.

2017: 50 000 SEK

PGS Kampanjkonto 65 65 74-1
Som reklam för Palestinainsamlingen och 
ett sätt att värva nya givare och intressen-
ter tryckte vi upp reflexer med pengar från 
kampanjkontot 2016. Då vi skriver om 
bistånds projekten i de flesta nummer av 
Palestina Nu togs pengar från kampanj-
kontot för en del portokostnader 2017.

2016: 7 681 SEK

2017: 10 000 SEK
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