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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
Lokal organisation
Riksorganisation

50 kr
500 kr
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
Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Tegelviksslingan 20
116 45 Stockholm
08-641 72 88
info@palestinagrupperna.se
palestinagrupperna.se
facebook.com/palestinagrupperna
Twitter: @palgrupperna
Instagram: @palestinagrupperna
Omslagsfoto: Anna Danielsson
Foto sid 2: Anna Wester
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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 på Golanhöjderna.
– Verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på .
Västbanken och i 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 .
rättigheter
– 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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Foto: PG Hässlehoml/Kristianstad
Foto: Anna Wester
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Stadgar Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Antagna på kongressen 10 oktober 2020
§ 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 förbundets 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
Om två eller fler i samma familj är medlemmar i förbundet behöver bara en medlem betala full avgift. Övriga betalar halv
avgift.
Mom 4
Förlorar medlemskapet gör:
a) Den som under året inte betalat sitt
medlemskap.
b) Den som är medlem i eller verkar i en
organisation som motverkar Palestinagruppernas syfte eller stadgar.
c) Den som agerar på ett sätt som i
väsentlig mån strider mot Palestinagruppernas stadgar.
Beslut om förlorat medlemskap gällande
punkt b och c gör förbundsstyrelsen och
minst 2/3 av ledamöterna måste rösta för
uppsägningen för att beslutet ska vara
gällande.
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§ 3. Lokalgrupp
Mom 1
Medlemmar som så önskar kan bilda en
lokalgrupp.
Mom 2
Lokalgruppsbildande ska godkännas av
förbundsstyrelsen.
Mom 3
Upplöses lokalgrupp tillfaller dess tillgångar förbundet.

§ 4. Kongress
Mom 1
Förbundets högsta beslutande organ är
kongressen. Kongress hålls när förbundsstyrelsen kallar, eller minst en tredjedel av
medlemmarna så begärt. Kongress hålls
dock med högst 26 månaders mellanrum.
Mom 2
Kallelse till kongress ska skickas ut senast
2 månader i förväg. Motioner ska vara förbundsstyrelsen 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
deltar i kongressen med yttrande- och
förslagsrätt.

Mom 6
Ändring av förbundets stadga beslutas av
kongressen, med två tredjedels majoritet.
Stadgeändring träder i kraft omedelbart.
Mom 7
Kongressens uppgifter är att
1. Fastställa program och stadgar.
2. Behandla verksamhets- och revisionsberättelse.
3. Behandla ekonomisk rapport.
4. Behandla frågan om ansvarsfrihet för
avgående förbundsstyrelse.
5. Välja ordförande och förbundsstyrelse.
6. Välja två revisorer för förbundet och
utse auktoriserad revisor för hela
Palestinagruppernas verksamhet.
7. Behandla motioner och förslag från
styrelsen.
8. Behandla eventuella stadgeändringar.
9. Välja valberedning.
10. Besluta om medlemsavgiftens storlek.

§ 6. Allmänna bestämmelser

Vid kongress och övriga möten fattas
beslut med enkel majoritet, om inte annat
anges i stadgan. Vid lika röstetal avgör
sittande mötesordförande i sakfråga, vid
val avgör lotten.

§ 7. Palestinainsamlingen
Mom 1
PGS ska genom Palestinainsamlingen
samlain 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 Palestinainsamlingen vid varje förbundsstyrelse
möte.
Förbundsstyrelsen beslutar hur Pales
tinainsamlingens medel ska disponeras,
och sådana beslut ska protokollföras.

§ 5. Förbundsstyrelse

§ 8. Upplösning

Mom 1
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta
beslutande organ mellan kongresserna.

Mom 1
Beslut om upplösning av Palestinagrupperna i Sverige ska fattas av två på var
andraföljande kongresser. Tre fjärdedels
majoritet erfordras vid båda besluten.

Mom 2
Förbundsstyrelsen har till uppgift att
utifrånprogram, stadgar och kongress
beslut leda förbundets arbete.
Styrelsen är beslutsmässig när kallelse
utgått till samtliga ledamöter minst två
veckor före mötet och fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Mom 3
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv.
Förbundsstyrelsen beslutar om inrät
tandeav centrala utskott och utser leda
möter i dessa.

Mom 2
Upplöses förbundet tillfaller dess till
gångarPalestinainsamlingen att förmedlas
till pågående projekt.
Mom 3
Den första kongress som beslutar om upplösning av förbundet skall också fatta
beslut om hur Palestinainsamlingens
medelska fördelas mellan biståndsprojekten. Beslutet ska fastställas samtidigt som
det andra kongressbeslutet fattas om upplösning av förbundet. Besluten fattas med
enkel majoritet.
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Verksamhetsplan 2020–2021
Antagen av kongressen 10 oktober 2020
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en
ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
solidaritetsorganisation som sedan 1976
arbetarför 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. Palestinagrupperna
verkar i sitt arbete aktivt mot alla former
av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.
Palestinagrupperna är en självständig
del av den internationella BDS-rörelsen
som leds av palestinier och ser bojkott,
desinvesteringar och sanktioner som en
prioriterad metod i opinionsarbetet

Informationsarbetet i Sverige

Målet med informations- opinions och påverkansarbetet är att ge palestinierna en röst
i Sverige och öka allmänhetens kunskap om
det palestinska folkets situation under ockupation och som flyktingar i ellerutanför
Palestina. Att bilda opinion för ett slut på
ockupation och apartheid och bedriva
påverkansarbete för att förmå beslutsfattare
att agera för en rättvis fred. Palestinagrupperna ska vara en trovärdig kunskapsresurs
för journalister, politiker, lärare, studerande
och en intresserad allmänhet.
För att uppnå målen med informations
arbetet i Sverige ska PGS centralt och lokalt:
• Stå upp för palestiniernas rättigheter och
hävda dem i debatter och uttalanden.
• Delta vid forum där internationella frågor diskuteras, såsom vid Bok- och
biblioteksmässan, politikerveckor och
MR-dagarna.
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• Anordna seminarier, studiecirklar, filmkvällar och andra evenemang för att
lyftaPalestinafrågan.
• Arbeta aktivt för att Palestinafrågan får
större utrymme i central och lokal
mediaoch använda sociala medier i
opinionsbildande syfte.
• Delta i de kampanjer som initieras inom
den internationella BDS- rörelsen och
arbeta för att fler organisationer, partier
och enskilda ska ställa sig bakom BDS.
PGS ska också ta initiativ till nationella
och lokala BDS-kampanjer.
• 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 agera för en rättvis fred.
• Ingå i demokratiska internationella nätverk såsom AIDA och ECCP och genom
dem arbeta för att påverka bland annat
EU:s politik rörande Palestina och Israel.

Bistånd och Palestinainsamlingen

Palestinagrupperna stödjer organisationer
och projekt i Palestina och Libanon
genom olika typer av samarbetsprojekt
och genom bidrag från Palestinainsamlingen. De projekt som får långvarigt stöd
eller enstakabidrag från Palestinainsamlingen, ForumCiv/Sida eller andra givare
ska vara framtagna av lokala demokra
tiska organisationer och vara en del av
lokalsamhället de verkar i. Genom Pales
tinainsamlingen kan PGS också ge bidrag
till israeliska o
 rganisationer som delar
Palestinagruppernas värdegrund och
aktivt arbetar för ett slut på ockupationen
och för en rättvis fred. Biståndsarbetet är
en viktig del av det politiska arbetet i Sverige och ger kunskap, kontakter och förståelse för situationen.

För att uppnå målen med biståndet ska
PGS:
• Söka stöd för utvecklingssamarbeten i
Palestina och Libanon från givare som
till exempel ForumCiv och samla in
pengar till egeninsatser genom
Palestinainsamlingen (pg 90 11 57-8).
• Genom kampanjer och enskilda insatser
centralt och lokalt samla in pengar till
Palestinainsamlingen.
• Värva månadsgivare.
• Ha uppdaterad information på hemsida
och sociala medier om de projekt som
PGS stödjer.
• Skapa former för kontakt mellan lokalgrupper och samarbetsorganisationer i
Palestina och Libanon.

Föreningsutveckling och stärkande
av lokalgrupper

PGS lokalgrupper och medlemmar är
basen i Palestinagrupperna. Eftersom det

inte finns någon anställd för att arbeta
med föreningsutveckling och medlems
hantering sker detta ideellt. Aktiva medlemmar och lokalgrupperna är avgörande
för att Palestinagrupperna ska vara en
stark organisation och att aktiviteterna
ska vara spridda över hela landet.
För att uppnå målet med starka lokalgrup
per spridda över hela landet ska PGS:
• Värva medlemmar.
• Prioritera arbetet med att stärka lokalgrupperna.
• Avsätta en del av PGS budget till lokalgruppsaktiviteter.
• Ansöka om pengar för lokalgruppsaktiviteter inom informationsprojekt, verksamhetsstöd etc.
• Erbjuda mötesplatser och forum för
samverkan, erfarenhetsutbyte och informationsspridning mellan lokalgrupperna.

Foto: Anna Wester
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Verksamhetsberättelse 2018–2019
Palestinagrupperna i Sverige är en ideell,
partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som sedan 1976 arbetat för
en ett fritt Palestina och en rättvis fred. I
Sverigegenom informationsinsatser, opi
nionsbildning och påverkansarbete. I Pales
tina och Libanon genom samarbeten och
stöd till lokalaprojekt.
Organisationens högsta beslutande organ
är kongressen som hålls vartannat år, senast
2018. På grund av coronapandemin sköts
kongressen 2020 upp från maj till 10 oktober.
Förtroendevalda
På kongressen 2018 omvaldes Anna Wester
till ordförande. Till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Mina Olsson (vice ordförande till 23/2 2018), Per Gustin (kassör),
Yngve Hansson, Per Skytt (vice ordförande
från och med 25/8 2019), Frida Fredin, Ida
Dahlgren, Gustav Eriksson, MargaretaSjöberg (personalansvarig), Anna Danielsson,
Roberto Tamayo Hokkanen (vice ordförande
23/2 2018–25/8 2019) och Gunnar Olofsson.
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 kongressperioden

haft sex protokollförda möten. Verkställande
utskottet (VU) utses av styrelsen och har under perioden bestått av ordförande, vice ordförande och kassören.
Mediautskottet har bestått av Gunnar
Olofsson, Anna Wester och Ida Dahlgren.
Biståndsutskottet (BU) arbetar med PGS
biståndsverksamhet. BU utses av förbundsstyrelsen och har under kongressperioden
beståttav Margareta Sjöberg, Anna Danielsson, Charlotte Axelsson, Alfonso Lozano
Basanta, David Henley, Henrik Pelling, Olle
Bowallius och Frida Fredin. Louise Thorn är
adjungerad till BU-mötena och har varit
sammankallande.
Kontor och personal
Palestinagrupperna har kontor i Stockholm.
Fyra personer har varit anställda under kongressperioden. Anna Wester har arbetat heltid
med ansvar för informationsarbetet i Sverige,
Louise Thorn har haft en heltidstjänst med
ansvar för utvecklingssamarbetet. Under
2019 arbetade Linda Nordby 40 procent
inom verksamhetsbidraget från Folke Bernadotteakademin och Susanne Bergholtz har
varit timanställd som ekonom med ansvarför
den löpande bokföringen, samt boksluten.

Foto: Anna Wester

Kongressen den 10 oktober 2020.
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Den politiska situationen
Foto: Al Mubadara

Mustafa Barghouti under en demonstration på Västbanken

Situationen i Palestina har under kongress
perioden genomgått avgörande förändringar,
både positiva och negativa. FN:s säkerhetsråds viktiga resolution 2334 (23 december
2016), som tydligt tar ställning mot ockupationen och för en tvåstatslösning enligt 1967
års gränser har tillsammans med erkännandet av Palestina från 136 stater – i jämförelse
har Israel, litet beroende på hur man räknar,
diplomatiskt erkännande från runt 160 stater – betytt att Palestina på ett helt nytt sätt
kommit in i den internationella politiska
processen. Palestina har idag observatörs
status i FN och är part i en rad olika FNorganinklusive Interpol och den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC).
Detta gör det bland annat möjligt för staten
Palestina att efterlysa israeliska krigsförbrytare, och en utredning om hela ockupationen
är nu på väg inom ICC.
Valet av Donald Trump till USA:s president har å andra sidan medfört allvarliga
försämringar för palestinierna. Flytten av

den amerikanska Israelambassaden till Jerusalem i maj 2018, helt i strid med FN:s uttalade uppfattning i frågan, har visserligen inte
fått någon större efterföljd – hittills veter
ligen bara av Guatemala – men samtidigt har
Trumps så kallade fredsplan (”Deal of the
Century”), presenterad i januari 2020, givit
”klartecken” för israelisk annektering av
storadelar av Västbanken.
Situationen för de palestinska medbor
garna i Israel har också försämrats. Utöver
de mer än 50 lagar som diskriminerar de
icke-judiska medborgarna tillkom i juli 2018
den så kallade ”Nationalstatslagen”, som
förklarar Israel för ett land för exklusivt
judiskutveckling, förordar utveckling av
judiska samhällen och avskaffar arabiskan
som nationellt språk. Israel kan därmed
sägasha tagit ett avgörande steg till att formellt vara en apartheidstat.
Utvecklingen på marken går tydligt åt fel
håll. Antalet israeliska bosättare på Väst
banken uppgår nu till närmare 700 000, och
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ytterligare utbyggnad av bosättningar planeras, inte minst i det politiskt känsliga ”E1området” mellan Jerusalem och bosättningen
Ma’ale Adumim – ett projekt som, om det
verkställs, skulle dela Västbanken på mitten
och omöjliggöra en livskraftig sammanhållen
palestinsk stat vid sidan om Israel.
Den israeliska arméns framfart med nattliga räder mot palestinska samhällen, arresteringar, fängslanden och tortyr – även av
barn – fortsätter som tidigare. Omkring
6 000 palestinier sitter i kraft av rådande
militärlagar i israeliska fängelser – flera
hundraav dem i så kallat ”administrativt
förvar” utan rättegång och dom. Israel är det
enda land i världen som systematiskt ställer
barn inför militärdomstolar.
I Gaza fortsätter den humanitära katastrofen orsakad av 13 år av israelisk blockad –
med brist på el, rent vatten, avlopp, fungerande skolor och sjukvård. Arbetslösheten är
skyhög och en majoritet av familjerna lever
under fattigdomsgränsen och beroende av
olika former av bistånd. Sedan mars 2018
pågår den så kallade ”Återvändarmarschen”,
med återkommande demonstrationer utefter
gränsen till Israel. Protesterna har från första
stund mötts med brutalt våld från den israe
liska armén med urskillningslös eldgivning in

mot Gaza. Såväl barn som journalister, medicinska hjälparbetare och funktionshindrade
har fallit offer för israeliska kulor. Även på
Västbanken har demonstrationer mötts med
skarp eldgivning, och våldet från organiserade och beväpnade bosättare ökat. Totalt beräknas omkring 350 palestinier ha dödats
under denna period och över 30 000 skadats.
Sedan USA lämnat rollen som tänkbar
medlare, och ställt sig helt på Israels sida,
hänger utvecklingen nu på hur andra aktörer,
inte minst EU, kommer att agera. Politiskt
har dock hittills inte mycket, utöver olika uttalanden, blivit uträttat – inga fler EU-länder
har erkänt Palestina och EU har, utöver det
fortsatt aktiva förmånliga handelsavtalet
med Israel, också inlett nya nära samarbeten
inom flygtrafik, turism och vetenskap. Inga
sanktioner eller andra verksamma åtgärder
har hittills varit aktuella.
Då den palestinska myndigheten, med anledning av de israeliska annekteringsplanerna,
sagt upp säkerhetssamarbetet med Israel finns
också en påtaglig möjlighet att de olika militanta palestinska grupperna växer i styrka–
vilket skulle innebära en eskalering av våldet i
området. Situationen i Gaza kan mycket väl
leda till ytterligare israeliska militära aktioner,
och en ytterligare intifada kan inte uteslutas.
Foto: Anna Wester
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Palestinagruppernas verksamhet i Sverige
Informations- opinions- och påverkansarbetet har planerats utifrån PGS program och
den verksamhetsplan som antogs av kongressen 2018. Under perioden har två projekt
(per år) beviljats för arbetet i Sverige; informationsprojektet via Forum Syd och verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin.
Ett övergripande mål med PGS informationsarbete är att ge palestinier en röst i Sverige och att öka kunskapen och engage
mangetför Palestina och en rättvis fred
utifrån internationell rätt och mänskliga
rättigheter. Målet är att öka opinionen hos
allmänheten för palestiniernas rättigheter
och påverka politiker och beslutsfattare att
agera för ett slut på ockupation och apart
heid. Under perioden har vi också gjort satsningar för att stärka lokalgrupperna och öka
samarbetet mellan grupperna och PGS
centralt.
PGS har centralt och lokalt ordnat föreläsningar 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 ut flygblad, demonstrerat och manifesterat. Hemsidan och sociala medier såsom
Facebook och Twitter är viktiga verktyg för
informationsspridning och interaktion med
intresserade. En ny hemsida har lanserats
under perioden.
Medlemmar och lokalgrupper
Palestinagrupperna har runt 1 200 medlemmar och cirka 500 månadsgivare som regelbundet ger pengar till Palestinainsamlingen
och på så sätt stödjer de organisationer på
Västbanken, i Gaza och Libanon som PGS
samarbetar med.
De 16 lokala grupperna är stommen i PGS.
Under perioden nystartade grupper i Umeå
och i Uppsala. Två personer ur styrelsen har
haft huvudansvaret för kontakten med grup-

perna. De lokalgrupper som haft aktiviteter
under 2018–2019 är PG Borås, PG Göteborg, PG Halmstad, PG Hässleholm/Kristian
stad, PG Kronoberg, PG Lund, PG Malmö,
PG Norrköping, PG Skellefteå, PG Stockholm, Sundsvalls Palestinagrupp, PG Umeå,
PG Varberg, PG Västerås, PG Örebro,
PG Uppsala och PG Nybro. Varje lokalgrupp
har en egen styrelse och håller årsmöten där
verksamhetsberättelser antas.
Under 2019 ordnades två lokalgruppsträffar, en i Stockholm och en i Malmö:
25/5 Lokalgruppsträff i Stockholm
Aktiva medlemmar från lokalgrupperna i
Sundsvall, Stockholm, Uppsala, Umeå och
Västerås träffades för diskussioner och erfarenhetsutbyten. Föredrag med Lars Gösta
Hellström om Palestinagruppernas historia.
Gustav Eriksson och Anna Wester talade om
media och sociala medier och Louise Thorn
om Palestinagruppernas biståndsprojekt och
hur lokalgrupperna kan bli mer aktiva i det
arbetet.
7–8/9 Lokalgruppsträff i Malmö
Aktiva medlemmar från lokalgrupperna i
Malmö, Lund, Hässleholm/Kristianstad,
Kronoberg, Nybro, Stockholm, Uppsala,
Västerås, Varberg, Göteborg, Örebro och
Sundsvall samt förbundsstyrelseledamöter
och anställda träffades för diskussioner och
erfarenhetsutbyten. Föredrag och workshop
av Samir Eskanda, från PACBI om media
och kampanjarbete. Föredrag av PGS ord
förande Anna Wester om BDS och aktivism,
samt föredrag av PGS programansvarig
LouiseThorn om biståndsarbetet och
Palestinainsamlingen.
Utvärdering
Inom det Forum Syd-finansierade informationsprojektet anlitades Johanna Wallin för
att göra utvärderingen Lokalgruppernas del i
Palestinagruppernas informationsarbete
2019. Utvärderingen visade att majoriteten
13
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Sommarläger 2018.

av lokalgrupperna är mycket aktiva eller
aktivaoch att grupperna når ut brett, bland
annat i media. Under 2018–2019 har alla
utomtvå lokalgrupper blivit publicerade i
lokal- eller rikspress. Sammantaget har majo
riteten av lokalgrupperna 1–5 publiceringar i
riksmedier. Palestinagruppen Hässleholm/
Kristianstad sticker ut, med drygt 20 publiceringar i media.
Palestinadistribution
PGS har försäljning av litteratur, hantverk,
sjalar, tvålar och olivolja via hemsidan, på
kontoret och vid informationsbord och i
montrar vid mässor. Flera lokalgrupper säljer
regelbundet hantverk på kommission. Olivoljan köps in från den ideella organisationen
Jord & Frihet och hantverket köps in från
ett kvinnokooperativ i Ramallah, från Gaza
och Abu Dis. Försäljningen drivs inte med
vinst utan överskottet används till att köpa
in nya varor.
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Palestina Nu och nyhetsbrev
Palestina Nu har kommit ut med fyra ordinarie nummer. Det mesta av arbetet med tidningen görs helt på ideell basis. Tidningen
fungerar både som medlemstidning med
information om det lokala arbetet och som
informationsmaterial för intresserade.
Redaktionen för de ordinarie numren har
bestått av Anna Wester (redaktör), Yvonne
Fredriksson, Kerstin Dahlberg, Gunnar
Olofsson och Eva Byberg (layout).
Som komplement till medlemstidningen
skickar PGS ut ett rikstäckande nyhetsbrev
med information om vad som händer inom
förbundet, i lokalgrupperna och i Palestinarörelsen i stort, samt uppdaterad information
om vad som händer i Palestina.

Open Shuhada Street 2018
2018 deltog Palestinagrupperna i kampanjen
Open Shudada Street men inte alls med samma åtagande som 2017. Det stora (ekonomiska) ansvaret togs 2018 av Emmaus
Björkå, men PGS lokalgrupper ordnade flera
öppna möten och PGS deltog och ordnade
möten med utrikesdepartementet och riksdagsledamöter. Ett värdefullt samarbete som
med små resurser gav stora resultat.
Utbildningshelg med Palestina i fokus
10–12 augusti 2018
För fjärde året i rad ordnade PGS ett sommarläger/utbildningshelg tillsammans med
studieförbundet Ibn Rushd (i huvusak finansierat av verksamhetsstödet från Folke
Bernadotteakademin). 30 unga deltog. På
programmet var föreläsningar men också
mycket diskussioner där alla var delaktiga.
En representant från Judar för IsraeliskPalestinsk fred berättade om deras arbete för
en rättvis fred och den palestinska författaren och forskaren Ahmad Hussein berättade
om ”sin väg till Sverige” – från flyktingläger
i Libanon till doktorand på Umeå universitet. Ungdomsorganisationen Peace Work höll
en workshop om rasism och antirasism där
alla deltagare var mycket aktiva och
berättadeom egna erfarenheter. Tre före
läsare från PGS pratade om situationen i
Palestina, med bakgrund och samtal om hur
man kan engagera sig i en svensk kontext.
En föreläsning handlade om PGS och Sveriges bistånd till Palestina och palestinska flyktingar. På eftermiddagar och kvällar var det
utomhusaktiviteter som tipspromenad,
kanotpaddling och fotboll.
Sjöviksseminariet 15–17 juni 2018
Efter några års uppehåll arrangerades ett
seminarium på Sjöviks folkhögskola. Temat
var Rättvis fred i Palestina och Israel kräver
mod och handling. PGS deltog med talare
och informationsbord, samt var behjälpliga

vid planeringen. PGS ordförande Anna
Westerhöll ett föredrag Palestinskt ickevåldsmotstånd och solidaritet i handling,
samt deltog i två panelsamtal. 1. Vad kan
stoppa ockupationen och bosättningarna?
Anna tillsammans med Magnus Nilsson,
utrikesdepartementet, Thomas Hammarberg
och Anna Karin Hammar, Kairos Palestina
Sverige. 2. Hur ser vi framåt? Anna tillsammans med Yasri Khan, Sveriges Muslimer för
fred och frihet och Staffan Granér, Judar för
Israelisk-Palestinsk Fred. Andra gäster på
seminariet var Naim Ateek, palestinsk präst i
Anglikanska kyrkan, Nasser Nawaja, fält
arbetare för B’Tselem Susiya, Amira Hass,
israelisk journalist med flera.
Det deltog 120 personer på seminariet och
sista dagen gjordes ett gemensamt uttalande:
Open letter to all people of good will in
Palestine, Israel and the World Community.
Detta spreds i alla medverkande organisationers egna kanaler.
Arrangörer: Kairos Palestina Sverige, Judar
för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf), Svenska
Muslimer för Fred och frihet, Kristna Freds,
Sabeels Vänner, Palestinska föreningen
Stockholm, Svenska Palestinakommittén,
Svenska Kyrkan – Västerås stift, Diakonia
aktivisterna, Kista Folkhögskola och Sjöviks
folkhögskola.
Konferens: Palestina – solidaritet och
strategier
Den 24 november 2018 anordnade Pales
tinagrupperna en konferens på hotell Sheraton med inbjudna deltagare. Medlemmar
från PGS lokala grupper och andra organisationer vi samarbetar med. Temat var internationell rätt och folkrättsjuristen Paul Wrange
höll en föreläsning om Palestina och folkrätten. Alys Estape från den palestinska organisationen BNC berättade om BDS som en del
av ickevåldsmotståndet mot ockupationen
och för en rättvis fred.
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Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
2018 deltog PGS med monter och två programpunkter på Globala Torget under Bokmässan i Göteborg. Vi upplät en del av vår
monter till Judar för Israelisk-Palestinsk fred
(JIPF) och ordnade en av programpunkterna
tillsammans med dem. Nya temaskriften
Palestina – Motstånd var huvudmaterial.
Montern bemannades av aktiva från lokalgrupperna i Göteborg, Borås, Halmstad och
Varberg samt enskilda aktivister och förbundsstyrelseledamöter.
Programpunkt 1. Är en tvåstatslösning ännu
möjlig i konflikten Israel/Palestina?
Medverkande: Kenneth Hemele, Global
Studies Göteborg och Anna Wester, ord
förande Palestinagrupperna i Sverige
Moderator: Staffan Granér, Judar för
Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF)
Detta seminarium hamnade på topp 20-listan över mest besökta föredrag.
Programpunkt 2. Sydafrika då. Israel nu.
Om solidaritet och BDS-rörelsen.
Om den växande BDS-rörelsen (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) och varför
ickevåld är en bra metod i kampen för ett
fritt Palestina.
Medverkande: Anna Wester, ordförande
Palestinagrupperna i Sverige
Moderator: Joakim Medin, journalist
2019 delade Palestinagrupperna, Judar för
Israelisk-Palestinsk fred och Frihetsteaterns
vänner monter på Globala torget. PGS hade
en programpunkt på lilla scenen med Anna
Wester som pratade om senaste temaskriften
Palestina. Drömmar om framtiden.
PGS deltog också i Globala torgets gym
nasieprogram tillsammans med Sida, Amnesty,
Raoul Wallenberg Academy och Olof Palmes
internationella center. Anna Wester, Gustav
Eriksson och Frida Fredin deltog för PGS och
höll sammanlagt elva föreläsningar för över
300 studenter och deras lärare.
Politikerveckan i Järva
10–14 juni 2019 deltog PGS med informationstält vid politikerveckan i Järva. Det var
ett samarbete mellan PGS centralt och Pales16

Olle Katz, Jipf och Gustav Eriksson, PGS på
Bokmässan 2018.

tinagruppen Stockholm, men medlemmar
från andra lokalgrupper deltog också. Tre av
fem dagar var det ett specifikt tema i tältet:
Barn, Hälsa och BDS med utställning och
anpassat material. En frågesport med priser
fanns också i tältet. Under Järvaveckan delades det även ut flygblad och styrelserepresentanter och medlemmar gick runt och pratade
med politiker och företrädare för andra
organisationer.
MR-dagarna i Linköping
14–15/11 2019 deltog PGS med en informationsmonter på MR-dagarna i Linköping.
Montern var välbesökt, framför allt av lärare
och studenter. Anna Wester höll ett seminarium på stora scenen under rubriken Motstånd och solidaritet.

Kampanjer

Palestina i EU-parlamentsvalet
I samband med valet till EU-parlamentet
skickade Palestinagruppen Stockholm ut en
enkät till fem toppkandidater i nio partier.
Svaren sammanställdes och distribuerades
till medlemmar och allmänhet.
Volvo
PGS har under perioden på olika sätt uppmärksammat Volvo på att deras maskiner används av den israeliska armén vid husrivningar
och fördrivning av människor. Senast i beduinbyn Khan Al Ahmar där fördrivningen enligt
folkrättsjurister är att betrakta som krigsbrott.
Den 30 oktober 2018 skrev vi ett öppet brev
som Volvo har svarat på.
BDS – bojkott, desinvestering och sanktioner
Palestinagrupperna är en självständig del av
den internationella BDS-rörelsen som leds av
palestinier. En bred samling av palestinska
organisationer står bakom kravet på omvärlden att införa bojkott, desinvestering och

Foto: Kerstin Andersson

Palestina i riksdagsvalet 2018
Inför riksdagsvalet gjordes en enkät med fyra
frågor som skickades till samtliga riksdagspartier och feministiskt initiativ. Partierna
fick svara på följande frågor: Vad utmärker
ert partis Mellanösternpolitik? Hur ser ni på
blockaden av Gaza? Vad anser ni att Sverige,
EU och FN bör göra mot de illegala bosättningarna? Anser ni att det bör införas sanktioner mot Israel? Svaren publicerades på
hemsidan och spreds till PGS medlemmar
och i sociala medier.
På sociala medier bedrevs kampanjen –
Rösta för Palestina. Fyra kortfilmer spelades
in och spreds på Facebook och Instagram.
Tre palestinier och en israel förklarade varför svenskar bör rösta på ett parti som står
upp för palestiniernas mänskliga rättigheter
och internationell rätt. Issa Amro från
Hebron, Miko Peled från Israel, Narimen
Tamimi från Nabi Saleh och Hind Khodary
från Gaza.

Anna Wester lämnar över namnunderskrifter till
SVT med uppmaningen att bojkotta Eurovisions
finalen i Israel.

sanktioner mot Israel så länge ockupationen
och folkrättsbrotten pågår. PGS deltar i kampanjer som initieras inom BDS-rörelsen.
Under perioden har PGS också arbetat för
att fler organisationer, partier och enskilda
ska ansluta sig till BDS-rörelsen, bland annat
genom formella och informella möten,
genom öppna föreläsningar och uttalanden.
Genom flygblad, rapporter och artiklar i
Palestina Nu, på hemsidan och i sociala
medier har vi spridit information generellt
om BDS och specifika uppmaningar om att
bojkotta vissa produkter. De största kampanjerna under kongressperioden var Nej till
Eurovisionfinalen i Israel och Bojkotta Puma.
I informationsarbetet kring att Eurovisionfinalen hölls i Israel fokuserade vi på att
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 erätta om palestiniernas situation utifrån
b
internationell rätt. Vi hade ett möte med
ansvariga på Sveriges television som var särskilt intresserade av att lära sig mer om
framför allt de illegala bosättningarna som
Israel ville inkludera i PR för festivalen. De
sa att vår information var ”värdefull”. Vi
lämnade över en namninsamling med över
7 000 namnunderskrifter. Dessa lades sedan
till det internationella uppropet som undertecknades av fler än 130 000 personer.
Kampanjen drevs också i media, på sociala
medier och av lokalgrupper ute på gator och
torg. Informationsinsatsen bidrog till att frågan diskuterades i alla tänkbara forum. 200
artister och kulturarbetare anslöt sig till
kampanjen och kända debattörer uttalade
sig i linje med PGS ståndpunkter.

Seminarier, debatter, föreläsningar och filmkvällar
2018
19/2 Kultur under ockupation. Internationella gruppen gruppen inom miljöpartiet
Stockholm. PGS ordförande Anna Wester
pratade om situationen i Palestina med fokus
på de projekt PGS stödjer och deras kulturarbete.

21–22/4 Palestinagrupperna i Sverige kongress
i Stockholm. Föreläsning med Mattias Gardell
och Rashid Musa om antirasistiskt arbete.

27/2 Apartheid, trakasserier och fördrivning
– vittnesmål från det ockuperade Hebron.
Öppet möte Sofielunds Folkets Hus i Malmö.
Aktivisterna Zleikha Muhtaseb och Anas
Amro från ickevåldsrörelsen Youth Against
Settlements visade film och berättade om
livetunder ockupation i Hebron. Arr: Palestinagruppen i Malmö i samarbete med
Amnesty, Grupp 194, Ibn Rushd Södra,
Kvarnby folkhögskola, Nyckeln till friheten,
Palestinagruppen i Lund, Palestinska
Rättvisecentret, Smålands nation, Sofielunds
Folkets hus, Ung Vänster och Vänsterpartiet.

10/10 Livet under ockupation. Öppet möte i
Missionskyrkan i Uppsala med Amjad Rfie
och Nidal Mosen från PGS projekt på Västbanken. Arr: PGS och Missionskyrkan.

3/3 Livet under ockupation. Öppet möte
Viktoriahuset i Göteborg med aktivisterna
från Youth Against Settlements. Arr: PG
Göteborg, Emmaus Björkå med flera.
7/3 Livet under ockupation. Öppet möte på
ABF-huset i Stockholm. Aktivisterna Zleikha
Muhtaseb och Anas Amro från ickevålds
rörelsen Youth Against Settlements visade film
och berättade om livet under ockupation i
Hebron. Arr: Palestinagrupperna i Sverige,
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf), Olof
Palmes internationella center och ABF Stockholm.
9/3 Föreläsning om situationen i Palestina
med fokus på Hebron. Zleikha och Anas
från Youth Against Settlements höll tillsammans med Anna Wester och Ida Dahlgren
från PGS ett föredrag för all personal på
Amnesty Sverige. Mötet hölls i Stockholm,
men andra kontor deltog via uppkoppling.
19/3 Situationen i Palestina. Frihetsteaterns
vänner Stockholm. PGS ordförande Anna
Westervar inbjuden föreläsare till deras
årsmöte.

25/6 En judisk röst om Palestina – Israel:
Racism, violence and occupation. Föreläsning med Miko Peled i Västerås.
Arr: PG Västerås i samarbete med ABF.

13/10 Israel som demokrati – vad betyder
den nya lagen? PGS ordförande Anna Wester
i diskussion med Illan Cohen från Judar för
Israelisk-Palestinsk Fred och Anders Sjöberg
om Israels nya nationalstatslag. Utbildning
för Bildas resepedagoger. Arr: Studieförbundet Bilda.
13/10 Ung under ockupation. Möte med
ungdomsledarna och PGS samarbetspartners
på Västbanken Amjad Rfie och Nidal Mosen i
Skärholmen. Arr: PG Stockholm och SvenskPalestinska fotbollsföreningen i Skärholmen.
16/10 Ung under ockupation. Öppet möte i
Garaget i Malmö med Amjad Rfie och Nidal
Mosen från de projekt PGS stödjer på Västbanken. Sportklubben i Abu Dees och aktivitetcentret i flyktinglägret Askar. Arr: PG
Malmö.
17/10 Mordet på FN-diplomaten Folke
Bernadotte. Seminarium i Stockholm. Journalisten och författaren Göran Burén som skrivit boken Mordet på Folke Bernadotte samtalade med journalisten Gunnar Vagerstam.
Arr: PG Stockholm och ABF Stockholm.
25/10 PGS biståndsarbete med barn och
unga i Palestina. Margareta Sjöberg berät
tade om PGS samarbetsprojekt på Västbanken. Arr: PG Kronoberg.
30 /10 PGS arbete och ståndpunkter. Internationell rätt och mänskliga rättigheter. PGS
ordförande Anna Wester inbjuden gästföre
läsare för delar av Amnesty Sveriges personal.
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8/11 Västbanken, Gaza och Libanon. Föreläsning med PGS projektsamordnare Louise
Thorn på studiecirkel i Göteborg. Arr: PG
Göteborg.
9/11 Om PGS. Fred, ickevåld och ledarskapskursen på Ekumeniska centret. PGS
ordförande Anna Wester inbjuden av Kristna
Freds för att tala om PGS analys av situationen i Palestina och Israel, samt om BDSrörelsen.
10/11 Möjliga vägar till fred. Seminarium i
Halmstad. Samtal mellan PGS Yvonne
Fredriksson och Staffan Granér från Judar
för Israelisk-Palestinsk Fred. Moderator
Björn Lindh, Olof Palmecenter.
Arr: PGS Halmstad.
26/11 Filmkväll i Västerås. Visning av
Tornetom situationen för de palestinska
flyktingarna i Libanon. Arr: PG Västerås i
samarbete med ABF Västerås.
28/11 Solidaritetskonsert med Mikael Wiehe
i Varberg. 70 000 kronor samlades in till
Palestinainsamlingen och PGS samarbetspartner Gaza Community Mental Health
Programme. Över 300 personer kom!
Arr: PG Varberg
5/12 The Duty to End the Occupation.
Öppetmöte med nobelpristagaren i Kemi
George P. Smith i Stockholm. Arr: Palestinagrupperna i Sverige och ActionGroup at
KTH.
1–2/12 Schysst jul i Stockholm. PGS deltog
med informationsbord och försäljning

4/4 Kulturkväll för Palestina. Dikter, musik
och dansuppvisning. Palestinsk mat. Tal av
Birgitta Falck, ordförande för Palestinagruppen i Göteborg och Michael Greenberg. Blå
Stället i Göteborg. Arr: PG Göteborg med
flera.
22/5 Workshop Argumentation. Anna Wester talade om argumentationsteknik med
medlemmar i Palestinagruppen i Stockholm.
27/8 PGS utvecklingssamarbete. PGS programansvarig Louise Thorn berättade om
PGS biståndsarbete för lokalgruppen i Västerås. ABF Västerås. Arr: PG Västerås.
10/9 PGS utvecklingssamarbete. Louise
Thorn besökte Svenska Muslimer för fred
och frihet och berättade om Palestinagrupperna med fokus på biståndsarbetet.
2/10 Författarsamtal. Bernt Hermele talade
om sitt nya projekt, en podd om överlevare
från Al Nakba. Arr: Palestinagruppen Stockholm och Judar för Israelisk Palestinsk Fred,
Jipf.
6/10 Israel – en demokrati för alla? Öppet
möte i Nybro med Gunnar Olofsson som
bland annat pratade om Israels rättssystem.
Folkets hus Kristallen. Arr: PG Nybro
12/10 Palestinagruppernas biståndsprojekt i
flyktingläger. Föredrag ETC-bokcafé i Stockholm. Aisha Amin talade om hälsosituationen
i Palestina, med särskilt fokus på Gaza. Louise
Thorn pratade om de biståndsprojekt som
förbundet driver i Palestina och palestinska
flyktingläger i Libanon. Arr: PG Stockholm.

10/12 Schysst jul i Uppsala. PGS deltog med
informationsbord och försäljning

24/10 Tarek Al Jarochi berättar om sin resa
till Palestina. If Metall-huset Halmstad.
Arr: PG Halmstad.

2019

4/11 Palestine next generation. Frukostseminarium för Forum Syds personal och andra
inbjudna. PGS samarbetspartners i Palestina
och Libanon berättade om situationen i
Palestina och i palestinska flyktingläger i
Libanon, samt hur de arbetar med att stärka
barn och unga som lever under svåra förhållanden. Arr: Forum Syd i samarbete med
Palestinagrupperna.

10/2 PG Stockholm årsmöte och föredrag.
Följeslagaren Hans Jonsson berättade om
aktuella erfarenheter som EAPPI-följeslagare
i South Hebron Hills. Läkaren Allesandro
Pieri talade om sitt arbete i Gaza på uppdrag
av Läkare utan Gränser och PGS ordförande
Anna Wester talade om motstånd och aktivism. Hälsans hus i Stockholm.
Arr: PG Stockholm.
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21/11 Palestina – Motstånd och solidaritet.
Anna Wester talade om situationen för palestinier som lever under ockupation och i flyktingläger. Hur ser det fredliga motståndet
mot ockupationen ut och vad finns det för
hopp för framtiden? Tankarnas trädgård i
Örebro. Arr: PG Örebro.
23/11 Socialistiskt forum i Stockholm.
Panelsamtal Palestinska barn under ockupa
tion med Amanda Elfström (jurist), Josefin
Mannberg (psykolog) och Otto Widmark
(Palmecentret). Moderator Anna Wester
(PGS). Informationsbord.
23/11 Filmvisning Tornet. Roxy Bio.
Arr: PG Hässleholm i samarbete med FN-
föreningen i Kristianstad och ABF Kristianstad.
27/11 Presentation av PGS biståndsprojekt.
Medlemsmöte PG Varberg. Louise Thorn
berättade om PGS samarbetsprojekt i Palestina och Libanon.
29/11 Palestinakväll i Uppsala Filmvisning
av Gaza we want to live. Föreläsning av
DavidHenely och Henrik Pelling om PGS
samarbete med GCMHP.
30/11–1/12 Schysst jul i Stockholm. Julmarknad med palestinskt hantverk.

8/12 Fred och solidaritet – En resa i Palestina. Helena Larsson berättar om sin resa till
Palestina och om PGS biståndsprojekt. Folkets hus Kristallen. Arr: PG Nybro och ABF
Kalmar.
12/12 Schysst Jul i Uppsala. PG Uppsala deltog i Schysst Jul och sålde hantverk och samtalade med intresserade.
Möten
Under perioden har anställda och förtroende
valda deltagit i möten både i Sverige och inter
nationellt. Möten har hållits med politiker och
andra beslutsfattare, ibland med gäster från
Palestina. PGS har deltagit i möten med euro
peiska solidaritetsorganisationer i Bryssel och
Madrid och vid forum och mötenmed andra
svenska civilsamhällesorganisationer.
På gator och torg
PGS har under perioden, både centralt och
lokalt uppmärksammat viktiga palestinska
dagar såsom Al Nakba-dagen, Jordens dag,
Palestinian prisoners day med fler. Detta
genom inlägg på sociala medier, öppna brev,
demonstrationer och manifestationer.
De flesta lokalgrupper är regelbundet ute
och delar flygblad, samlar in pengar till Palestinainsamlingen och pratar med intresserade.
Foto: PG Sundsvall
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I SVERIGE RUPPERNA

Anna Wester och Catrin Ormestad arbetar med temaskriften 2019.

Temaskrifter
2018 och 2019 fick PGS bidrag från Forum
Syd för att göra temaskrifter som utbildningsmaterial, Palestina – Motstånd (2018)
och Palestina. Drömmar om framtiden
(2019). Varje skrift trycktes i 12 000 exemplar och distribuerades till gymnasieskolor,
journalister, politiker och allmänhet. Förutom att PGS själv skickade ut till skolorna, så
kunde lärare beställa den från Utbudet, en
tjänst för skolor att beställa material från
organisationer och företag. Över 400 skolor
beställde temaskriften varje år via Utbudet.
Skrifterna finns också att läsa i pdf-format
på hemsidan.
I temaskrifterna 2018 och 2019 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
faktagranskning.
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Faktabroschyr
Inom verksamhetsbidraget från Folke Bernadotteakademin producerades häftet Pales
tina. Handbok för dig som söker fakta om
Palestina. Idéer och länkar. Där är förslag på
ämnen att skriva om, samt tips på trovärdiga
informationskällor. Finns även på hemsidan.

Palestina
Handbok för dig som söker fakta
om Palestina. Idéer och länkar.
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Hemsida, blogg och sociala medier
Tack vare ett bidrag från Folke Bernadotte
akademin har PGS under perioden kunnat
lansera en ny hemsida (www.palestinagrupperna.se) som är mer lättarbetad än den
förra.
Tillsammans med samarbetspartners inom
PCO-programmet i Palestina och Libanon
har PGS också startat bloggen Palestinian
Youth Now. Children and Youth in Palestine
and Lebanon (www.pgsyouthnow.com) där
partnerorganisationerna lägger upp bilder
och skriver om vad de gör.
Antalet följare på Facebook (www.facebook.com/palestinagrupperna) har ökat
under hela perioden och ligger nu på fler än
8 300. På Twitter (@palgrupperna) har PGS
drygt 1 000 följare och på Instagram
(@palestinagrupperna) 900. Majoriteten av
lokalgrupperna har egna Facebooksidor och
några har även Instagram och Twitter.
Räckvidden på inläggen har ökat under
perioden, speciellt när det gäller antalet personer som läst inlägg. Vi får mest interaktion
när vi lägger ut ett eget uttalande. Det mest
lästa inlägget under perioden var ett uttalande om att Israel skjuter ihjäl obeväpnade
demonstranter i Gaza. Det fick en räckvidd
på 114 049 personer, Fler än 18 000 inter
agerade. (4 931 reaktioner och 13 400 inläggsklick, det vill säga besökaren har klickat
på något i inlägget).

Palestinagrupperna i media
Under perioden har PGS förbundsstyrelse
och senare den tillsatta mediagruppen arbetat aktivt för att få mediautrymme och nå ut
med viktiga ståndpunkter. Under 2018 presenterade Israel en lista på 20 organisationer
som skulle nekas inresa i Israel och därmed
Palestina. Palestinagrupperna var en av de
organisationerna i sällskap med 19 andra
demokratiska organisationer. Detta blev en
rikstäckande nyhet som det rapporterades
om i alla stora tidningar, samt flera lokaltidningar. Representanter för PGS fick uttala sig
i artiklar och i radio, samt skrev en egen
debattartikel. Vi lyckades vända fokuset till
att berätta om ockupationen och palestiniernas begränsade rörelsefrihet. Under 2019
handlade det mesta om Eurovision, där PGS
både centralt och lokalt nådde ut med kampanjens budskap.
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Detta har vi uppmärksammat under perioden:
2018
7/1 TT. Palestinagrupperna får inte åka till Israel. Artiklar i Göteborgs-Posten.
Helsingborgs Dagblad, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Norrländska Social
demokraten, Vasabladet, Ekot, Ystads allehanda, Tidningen Syre, Norrbottens
kuriren, Västervikstidningen, Bohuslänningen, Hallands nyheter, Borås Tidning,
Västerbotten kuriren, Norrköpings tidningar (med fler).
8/1 Nyheter Ekot Sveriges Radio. Palestinagrupperna får inte åka till Israel. Intervju
med PGS ordförande Anna Wester om att PGS nekas inresa i Israel (och Palestina).
17/1 ETC. Låt inte Israel tysta solidaritetsrörelsen. Debattartikel av PGS ordförande
Anna Wester angående att PGS och andra demokratiska solidaritetsorganisationer svartlistats av Israel.
Nyhetsbrev 1/2018 Swedish Christian Study Centre. Bilda i Jerusalem. Skriver om
svartlistningen av PGS med citat av Anna Wester från Sveriges Radio.
30/3 Uttalande av PGS angående israeliska arméns attacker mot obeväpnade
demonstranter i Gaza.
22/4 Uttalande PGS kongress. 70 år av glädje och förtryck. Hemsidan.
9/5 Palestina i svenska hjärtan – Konflikt podcast. PGS Yvonne Fredriksson intervjuad
om Palestinagruppernas historia och nutid i en serie om Sverige och Palestina.
14/5 Uttalande PGS. Stoppa blodbadet i Gaza.
15/5 Nyheter Ekot Sveriges Radio. Palestinavänner protesterade på Sergels torg.
Intervjumed Anna Wester om Gaza. Även artikel på nätet.
15/5 SVT Nyheter. Stor manifestation på Sergels torg. Artikel om PGS Al Nakbamanifestation. Intervju med PGS Yvonne Fredriksson.
17/5 Uttalande av ECCP där PGS är medlemmar. After Israels massacre in Gaza the
EU must impose military embargo on Israel.
29/5 Uttalande PGS. Stoppa demoleringen av Khan al Ahmar.
15/6 Aktuellt Fokus. Anna Wester: ”Sådan skam att omvärlden tillåter att detta sker.”
Intervju om Annas besök i Gaza och Israels attacker mot demonstranterna i Återvändandemarschen i Gaza.
9/8 Debattartikel. Bojkotta Eurovision i Israel. Glitter och glamour tio mil från ett sönderbombat Gaza är motbjudande. PG Hässleholm och PG Västerås.
30/8 Tidningen Omvärlden. Omvärlden granskar. Stort reportage i nio delar om
hur biståndet till Palestina attackeras, organisationer som arbetar för Palestina
smutkastas och hotas. PGS ordförande intervjuad i delen De hotade: smutskastning
och dödshot.
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19/11 ETC. Debattartikel. Bojkotta Eurovision i Israel 2019. Skriven av Palestinagrupperna. Undertecknad av ordförande Anna Wester och medieansvarig Gunnar
Olofsson.

2019
17/1 PGS uttalande. Gärna Eurovisionsfest – men inte i Israel.
31/1 PGS undertecknade ett upprop tillsammans med 60 människorättsorganisationer i Europa om Eurovision i Israel. I början av året spreds denna bland annat i
Middle East Monitor där den delades 17 000 gånger.
1/2 Öppet brev till regeringen från Palestinagrupperna angående den allvarliga situationen
i Palestina.
12/2 Sverige måste reagera på situationen i Palestina. Tidningen Syre/Global. Gunnar
Olofsson.
13/2 PGS uttalande. Ambassadflytt hot mot tvåstatslösningen.
2/3 Jerusalem är inte Israels huvudstad. ETC. PG Hässleholm/Kristianstad
6/3 Bojkotta Eurovision i Israel. Debattartikel i NWT Nya Wermlandstidningen.
PG Borås.
29/3 Oro i Gaza efter raketattacker. Arbetaren Kommentar av PGS ordförande
Anna Wester om situationen för civilbefolkningen i Gaza.
25/3 PGS uttalande. Dödandet i Gaza kan vara krigsbrott.
25/4 Dödandet i Gaza kan vara krigsbrott. Tidningen Global/Syre. Anna Wester och
Gunnar Olofsson.
14/6 Bojkotta Puma för Palestinas skull. Uppsala nya tidning. Gunnar Olofsson.
15/6 Uttalande PGS. Internationell kampanjdag mot Puma.
1/7 Palestina är inte till salu. JP. Gunnar Olofsson.
23/7 Uttalande PGS. Israel förstör Palestinska hem.
21/9 Uttalande PGS. Valet i Israel: mellan pest eller kolera.
12/10 ”Spela inte tennis mot Israel”. Proletären. intervju med bland annat PGS ordförande Anna Wester.
16/10 Uttalande PGS. Ann Linde måste ställa krav på Israels ambassadör.
25/10 Ge Puma en känga. Debattartikel i Kristianstadsbladet. PG Hässleholm/
Kristianstad.
1/11 Ge Puma en välförtjänt känga. Norra skåne. PG Hässleholm/Kristianstad.
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Internationella samarbeten
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. Medlemmarna är europeiska solidaritetsorganisationer i olika storlekar och ECCP är registrerad
som en lobbyorganisation med ett kontor
och en anställd på halvtid i Bryssel. Under
perioden har flera gemensamma upprop
gjorts och brev har skrivits till politiker i EU.
Bland annat kräver ECCP ett förbud mot
handel med israeliska bosättningar.

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 organisationerna gör på plats i Palestina. Genom att vara en
gemensam röst för medlemsorganisationerna
och koordinera samarbetet, bidrar AIDA till
att internationella organisationer tillgodoser
palestiniernas rättigheter på bästa sätt. PGS
har ställt sig bakom och deltagit i flera kampanjer som AIDA har tagit initiativet till.
Foto: Anna Wester
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Palestinagruppernas biståndsverksamhet
Palestinagruppernas informationsarbete och
biståndsarbete förutsätter varandra. Biståndet är inte enbart ett stöd till palestinierna
utan spelar även en viktig roll för det opinionsbildande arbetet i Sverige. Samarbetet
med organisationer i Palestina och Libanon
ger en unik kunskap och kompetens om
situationen för människor som lever under
ockupation eller i flyktingläger och det ger
ett viktigt och stort kontaktnät. Projekt som
får stöd av PGS bygger på lokalt framtagna
idéer som långsiktigt gynnar det palestinska
samhällets demokratiska utveckling. De är
viktiga för att stärka civilsamhället idag och
förutsättningarna för en palestinsk stat den
dagen ockupationen upphör.
Under 2018 och 2019 har PGS fortsatt
samarbetet med palestinska enskilda organisationer som arbetar med projekt riktade till
särskilt utsatta grupper på Västbanken, i
Gaza och i Libanon. Fokus har främst varit
barn och unga.
Palestinainsamlingen
Biståndsverksamheten möjliggörs av insamlade medel via Palestinagruppernas 90-konto
(Palestinainsamlingen 90 11 57-8). Pengar
samlas in genom bidrag från cirka 500
månadsgivare, enskilda gåvor via plusgiro,
swish eller Facebook samt i bössor. De regelbundna bidragen från månadsgivarna gör det
möjligt att säkra egeninsatserna till de projekt som får stöd Från Forum Syd via PGS.
Övriga bidrag gör det möjligt att ge stöd till
andra organisationer i Palestina, Libanon och
Israel som vi vet gör ett bra och viktigt
arbete. Månadsgivarna får Palestina Nu och
fyra givarbrev om året med information om
projekten. I Palestina Nu görs reportage från
projekten och kampanjer för att värva givare.
PGS är medlem i Svensk Insamlingskontroll (SIK) och i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd – FRII).

PCO-avtal med Forum Syd
Sedan 2018 har PGS programavtalsstatus
(PCO-status) hos Forum Syd, vilket innebär
att de projekt som tidigare fick stöd från
PGS och Forum Syd slogs samman i en programverksamhet. Under kongressperioden
har fem projekt med barn- och ungdomsverksamhet i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon ingått i PCO-programmet. En del av syftet med programmet är att
möjliggöra kunskapsutbyte och samarbeten
mellan organisationerna. Det har varit väldigt uppskattat och skapat positivt mervärde
och synergieffekter under programperiodens
första två år.
Det har varit möjligt att, som en del i det
nya PCO programmet, arrangera nätverksmöten med våra samarbetsorganisationer. Vi
har under 2018–2019 haft två möten där
syftet har varit erfarenhetsutbyte och
kunskapshöjande insatser. De båda mötena
genomfördes i egen regi på Sida Partnership
Forum i Härnösand. Mötena förbereddes
och genomfördes tillsammans med samarbetsorganisationerna.
Följande organisationer har ingått i PCOprogrammet 2018–2019:
Abu Dis Youth Club (ADYC)
Abu Dis är ett av de områden på Västbanken
som drabbas mycket hårt av den israeliska
ockupationen. Staden omges av muren och
flera israeliska bosättningar. Ungdomsklubben Abu Dis Youth Club arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och självförtroende, främst genom idrott. De arbetar i en
kontext där vardagen präglas av våldsamma
inslag, så klubbens aktiviteter blir en trygg
zon och ventil att lindra ångest och oro för
barn och unga. Klubben har de senaste åren
satsat extra på att stärka tjejers självförtroende. Till exempel har flicklaget i fotboll åkt till
England för att delta i en turnering. På klubben finns också aktiviteter där tjejer och kil27

lar deltar tillsammans, något som är ovanligt
i ett samhälle med könsuppdelade skolor.
Abu Dis Youth Club har under 2018 och
2019 genomfört en mängd sportaktiviteter
och deltagit i stora nationella och internationella tävlingar, bland annat i bordtennis,
fäktning och fotboll. De har även tävlat i traditionell dans. Scoutverksamheten, som inkluderar en orkester, har utvecklats så att
flerahar möjlighet att delta. I närområdet
har ADYC avtal med skolor och universitet
och kan använda deras lokaler och spel
planer när skolorna har stängt för dagen.
Kapacitetstöd till den lokala projektledningen har varit en prioriterad del av programmet, vilket har lett till ökad kompetens
och bättre planering. Representanter för PGS
har besökt klubben ett flertal gånger under
perioden för att följa upp bidragen och har
konstaterat att klubben har nått uppsatta
mål inom projektet.
Al Nahda Charitable Society
(tidigare Abu Dis Läsestuga)
Barn- och ungdomsaktivitetscentret Al Nahda
Charitable Society i Abu Dis blev från 2019
fullvärdig medlem i PCO-programmet. Al
Nahda har länge drivit ett aktivitetscenter för
barn i Abu Dis och de senaste åren har de
också arbetat med barn från beduinbyarna
som ligger på Abu Dis marker. Inom projektet
har barn från beduinbyarna och barn från
staden träffats och lärt känna varandra, något
som varit uppskattat från båda håll. Det har
ökat förståelsen för varandras situation och
det har blivit ett gemensamt lärande.
Beduinerna har också stärkts i sin utsatta
situation med hotet att bli vräkta av israelsk
militär samtidigt som kunskapen om beduinernas situation har ökat hos befolkningen i
staden.
Aktivitetscentret erbjuder läxhjälp, konstlektioner, journalistik, datorkunskap och sommarläger. Under perioden har de arbetat med
genus- och miljöfrågor och de har bedrivit
socialt arbete för att motverka våld i hemmet.
Kvinnor från beduinsamhällena har tagit flera
initiativ för att själva ansvara för ökad sysselsättning. Volontärer har deltagit i projektet där
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de fått eget ansvar, vilket har stärkt även dem.
Kapacitetstöd till lokala projektledningen
har varit en prioriterad del av projektet.
Al Nahda har under året utökat sitt sam
arbete med andra organisationer vilket har
inspirerat och förbättrat verksamheten. PGS
har besökt organisationen vid ett flertal tillfällen under 2018 och 2019 och konstaterat
att de uppnått målen för projektet.
Askar Social Development Center
Barn- och ungdomscentret ligger i flyktinglägret New Askar i utkanten av Nablus på
Västbanken. Centret arbetar för att stärka
och engagera och förbereda den nya generationen för framtiden med fokus på barns
rättigheter. Barn och unga i lägret erbjuds läxhjälp, idrott och kulturaktiviteter. Allt i
samarbete med två närliggande grundskolor.
Centret inkluderar barn med funktionshinder
i aktiviteterna och även föräldrarna och
beslutsfattare i lägret är en målgrupp för projektet. Utvärderingar visar att barn och unga
anser att de fått mer inflytande och stärkts
som individer genom att delta i projektets
aktiviteter. Även anställda, volontärer och föräldrar är nöjda med det arbete som centret
genomför.
PGS har besökt centret ett flertal gånger
under perioden och konstaterat att de uppfyllt målen för projektet.
Developmental Action Without Borders –
Naba’a
Palestinska flyktingar i Libanon är en stor
och diskriminerad grupp, som trots livslång
vistelse i landet fortsätter ha flyktingstatus
och är uteslutna från ett 70-tal yrken och
från att äga fastigheter. Naba’a har som mål
att stärka barn och unga med olika bakgrunder för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och att deras roller i samhället ska
stärkas. Naba’a arbetar med stöd till unga
som löper risk att utsättas för våld eller på
andra sätt försummas. Projektet som PGS
stödjer är verksamt i palestinska flyktinglägret Bourj Al Shamali camp och i pales
tinska så kallade gatherings: Qasmieh, Kfar
Badda och Boroghlieh i södra Libanon.

Foto: Anna Wester

Barn- och ungdomscentret i Al Jalil.

Inom projektet arbetar Naba’a med yrkesträning för unga vilket lett till att flera har
fått jobb. En annan del av verksamheten är
socialt arbete. Barn och unga 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. PGS har
besökt Naba’a flera gånger och kan konstatera att de uppfyllt målen för projektet.
Children of Al Jalil Center/Al Jalil Social
Welfare Association
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 ökänt för oroligheter
mellan olika väpnade grupper vilket påverkar situationen för flyktingar negativt. Målet
med projektet och Children of Al Jalil’s
arbete är att stödja och stärka barn och ungdomar i Al Jalil flyktingläger med omnejd.
Children of Al Jalil Center eller Al Jalil
SocialWelfare 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 och stödgrupper
för föräldrarna. Dettai ett nära samarbete
med två närliggande UNRWA-skolor. 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 u
 tveckling och innefattar
mål med identitetsstärkande och lärande
aktiviteter för barn- och ungdomar, både
pojkar och flickor. Även flyktingar från
Syrieninkluderas i verksamheten.
Kapacitetstöd för den lokala projektledningen är en prioriterad del av projektet som
har blivit bättre på ekonomi, rapportering
samt tematisk kompetens. PGS har förutom
ett flertal besök under 2018 och 2019 även
haft kontinuerlig dialog och gemensamma
nätverksmöten. Utvärderingar tillsammans
med organisationen och målgrupperna
bekräftar uppnådda resultat.
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Övriga samarbeten och bidrag från Palestinainsamlingen
Gaza Community Mental Health Programme
(GCMHP)
PGS har samarbetat i många år med Gaza
Community Mental Health Programme som
arbetar med mänskliga rättigheter och för att
förbättra den psykiska hälsan för människor
i Gaza. Tack vare ett generöst bidrag till
Palestinainsamlingen från Brödet och Fis
karnai Västerås har PGS under perioden
kunnat stödja GCMHP. Ett utbildningsprojekt kring barn med autism har utvärderats
under 2019 och planer på fortsatt samarbete
kring det har diskuterats. Under 2019 deltog
David Henley och Henrik Pelling i
GCMHP:s internationella konferens ”Palestinian Mental Health Without Borders” där
de talade om de olika initiativ och stöd PGS
gett genom åren.
Bidrag från Brödet och Fiskarna till
GCMHP har varit 250 000 kr (2018) och
250 000 kr (2019).
Ytterligare bidrag på 70 500 kr till
GCMHP samlades in av PG Varberg genom
en stödkonsert med Mikael Wiehe 2018.
www.gcmhp.ps/
B’Tselem
B’Tselem är en israelisk människorättsorganisation som bland annat dokumenterar
övergrepp som palestinier utsätts för av
israeliska myndigheter, soldater och bosät
tare. De arbetar aktivt för ett slut på ockupationen och en rättvis fred.
Bidrag: 50 000 kronor. www.btselem.org/
SkateQilya
SkateQiliya är en organisation i Qalqilia på
norra Västbanken som genom skateboard
åkning arbetar för att stärka barn och unga
och också lära dem om konst, samhällsengagemang och ledarskap.
Bidrag 25 000 kronor
www.skateqilya.org/
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Developmental Action Without Borders –
Naba’a
Förutom stödet genom PCO-programmet
har Naba’a fått extrastöd vid två tillfällen.
PGS bidrog genom Palestinainsamlingen till
att yrkeselever med dåliga ekonomiska förhållanden fick var sitt startpaket så att
eleverna kunde börja arbeta direkt efter avslutad utbildning. Det andra stödet var för
krispaket till svältdrabbade familjer i
flyktingläger i södra Libanon.
Bidrag totalt 150 000 kronor
www.nabaa-lb.org/
Al Saraya Center
Al Saraya Center ligger i Gamla stan i Östra
Jerusalem. Centret arbetar med att stärka
palestinska barn genom utbildning och fritidsaktiviteter, såsom drama, målning, historieberättande och läsning.
Bidrag 50 000 kronor
www.alsaraya-center.org/
Al Waleed Charity – Gaza
Al Waleed Charity verkar i Khuzaområdet i
Gaza där människor drabbades extremt hårt
under attackerna 2014. Organisationen fick
stöd för projektet ”Safety space for children”
som hade som målsättning att skapa bra och
trygga aktiviteter för barn som har varit
utsatta för våld. Projektet pågick i tre månader och nådde 50 barn.
Bidrag 50 000 kronor
www.facebook.com/alwaleed.ch
ActiveStills
Activestills är ett israeliskt aktivistkollektiv
som använder fotografi som medel för social
och politisk förändring. I kollektivet ingår
israeliska, palestinska och internationella foto
grafer. 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 Palestina Nu.
Bidrag 25 000 kronor
www.activestills.org/

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 där
palestinier erbjuds fri vård.
Bidrag 50 000 kronor
www.phr.org.il/en/
Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) är
en palestinsk hälsoorganisation som PGS
samarbetat med i många år. PMRS arbetar
med mobila kliniker som når områden där
det inte finns någon annan vård att få. De
arbetar med volontärer som får utbildning i
ledarskap och är viktiga resurser i pales
tinska byar och städer. Under 2019 höll PGS
Louise Norman en utbildning i avancerad
första hjälpen för PMRS personal. Louise
resa finansierades av Palestinainsamlingen.
Bidrag 200 000 kr (till PMRS Gaza) och
150 000 kr ( till PMRS Jerusalem)
www.pmrs.ps/
Al-Zahra Women’s Association Charity i New
Askar camp
Kvinnocentret Al-Zahra arbetar med aktiviteter som stärker kvinnor och bidrar till att
de kommer ut från hemmet. En del aktiviteter riktar sig också till barnen. Centret har
ett stort socialt värde för de deltagande eftersom de kan prata om saker där som sällan
pratas om i andra sammanhang.
Bidrag 20 000 kronor
Defence for Children International Palestine
(DCI Palestine)
Defence for Children Palestine strävar efter
att säkerställa en rättvis och livskraftig framtid för palestinska barn på ockuperad mark.
De dokumenterar och utreder kränkningar
av mänskliga rättigheter och ställer både
israeliska och palestinska myndigheter till
svars för övergrepp. Organisationen erbjuder
barn fri juridisk hjälp.
Bidrag 50 000 kr
www.dci-palestine.org/

+972 Magazine
+972 Magazine är ett bloggbaserat webb
magasin som ägs gemensamt av en grupp
journalister, bloggare och fotografer vars mål
är att tillhandahålla uppdaterade nyheter
och analyser av vad som händer i Israel och
Palestina. Kollektivet är engagerat i mänskliga rättigheter och motsätter sig ockupationen. Dock representerar +972 Magazine
ingenorganisation, politiskt parti eller specifik agenda. +972 är en plattform för att dela
analyser, rapporter, idéer, bilder och videor
på sina kanaler.
Bidrag 25 000 kr
www.972mag.com/
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 i den israeliska fredsrörelsen och sammanför kvinnor med olika bakgrund och
från olika grupper.
Bidrag 50 000 kronor
www.coalitionofwomen.org/
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 samhällsdel
tagande. YVS håller också regelbundna
möten med beslutsfattare för att tillgodose
ungas behov. Under perioden beslutades att
Youth Vision ska ingå i PCO-programmet
från och med 2021.
Bidrag 50 000 kr
www.yvs.ps/eng/home
Stöd till sommarläger för fem organisationer
i Palestina och i Libanon
De fem organisationer som ingår i PCO-programmet fick 20 000 kr var för att genom
föra aktiviteter för barn och unga under
sommaren 2019.
Bidrag 100 000 kr
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