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Palestinagrupperna i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation
som sedan 1976 arbetat för ett fritt Palestina och en rättvis fred. I Sverige genom informationsinsatser,
opinionsbildning och påverkansarbete. I Palestina och Libanon genom samarbeten och stöd till lokala
projekt.
Organisationens högsta beslutande organ är kongressen som hålls vartannat år, senast 2020. På
grund av coronapandemin sköts kongressen upp från maj 2020 till 10 oktober 2020. På kongressen
2020 antogs Palestinagruppernas stadgar, program och en verksamhetsplan för 2020-2021 med flera
uppsatta mål. Program och verksamhetsplan har legat till grund för hela organisationens arbete under
perioden.
Programmet slår fast att 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. PGS arbetar för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i
Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna, och att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på
Västbanken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad. PGS har också till syfte att:
– 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 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 och organisationen tar endast ställning i
frågor som rör Palestina och det palestinska folkets rättigheter. Palestinagrupperna bekämpar i sitt
arbete all form av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.
Allt PGS arbete utgår från internationell rätt och samarbetet med demokratiska organisationer i det
palestinska civilsamhället.
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPERIODEN
PGS har under perioden arbetat utifrån den av kongressen antagna verksamhetsplanen. På grund av
pandemin och rådande restriktioner har vi inte kunnat genomföra allt som planerat.
Genom informations- opinions och påverkansarbete har vi gett palestinierna en röst i Sverige och ökat
allmänhetens kunskap om det palestinska folkets situation i eller utanför Palestina. Vi har bildat
opinion för ett slut på ockupation och apartheid och bedrivit påverkansarbete för att förmå
beslutsfattare att agera. Detta har vi uppnått genom att:
- Stå upp för palestiniernas rättigheter och hävda dem i debatter och uttalanden.
- Delta vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och MR-dagarna.
- Anordna webbinarier och onlinemöten.
- Skriva debattartiklar, skicka pressmeddelanden och förmedla kontakter till journalister.
- Vara aktiva på sociala medier.
- Delta i kampanjer som initierats av den internationella BDS-rörelsen.
- Ingå i demokratiska internationella samarbeten.
Palestinagrupperna har samarbetat med och gett stöd till organisationer och projekt i Palestina och i
Libanon. Under perioden har vi sökt stöd för ett program som innefattar sex samarbetsorganisationer.
Vi har värvat månadsgivare och ordnat insamlingar till 90-kontot.
PGS lokalgrupper och medlemmar är basen i Palestinagrupperna och avgörande för att
Palestinagrupperna ska vara en stark organisation och att aktiviteterna ska vara spridda över hela
landet. Vi har stärkt lokalgrupperna genom att:
- Värva medlemmar.
- Avsätta en del av PGS budget till lokalgruppsaktiviteter.
- Ansöka om bidrag för lokalgruppsaktiviteter inom informationsprojekt.
- Ordna lokalgruppsträffar och utbildningstillfällen, digitalt och fysiskt.

Förtroendevalda
På kongressen 2020 valdes Henrik Carlborg till ordförande. Till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
valdes Per Anders Skytt (vice ordförande), Per Gustin (kassör), Yngve Hansson, Frida Fredin, Ida
Dahlberg, Olivia Saad, Margareta Sjöberg (personalansvarig), Anna Danielsson, Helena Larsson,
Ahmad Bark och Gunnar Olofsson.
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Förbundsstyrelsen är PGS högsta beslutande 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 Henrik Carlborg, Per Skytt, Frida Fredin och Per Gustin. Anna Wester
har varit adjungerad till samtliga styrelsemöten och vu-möten.
Biståndsutskottet (BU) arbetar med PGS biståndsverksamhet. BU utses av förbundsstyrelsen och har
under kongressperioden bestått av Margareta Sjöberg, Anna Danielsson, Charlotte Axelsson, Alfonso
Lozano Basanta, David Henley, Henrik Pelling, Olle Bowallius, Ida Dahlgren, Louise Thorn och Frida
Fredin.

Kontor och personal
Palestinagrupperna har kontor på Tegelviksslingan 20 på Södermalm i Stockholm. Fyra personer har
varit anställda under kongressperioden. Anna Wester har arbetat heltid med ansvar för
informationsarbetet i Sverige inom ett ForumCiv-finansierat informationsprojekt. Louise Thorn har haft
en heltidstjänst med ansvar för utvecklingssamarbetet (genom det ForumCiv-finansierade
PCO-programmet). Under 2021 har Johanna Wallin arbetat halvtid som redaktör och kommunikatör
inom verksamhetsbidraget från Folke Bernadotteakademin och Susanne Bergholtz har under hela
perioden varit timanställd som ekonom med ansvar för den löpande bokföringen, samt boksluten.

Läget i Palestina
Kongressperioden har präglats av fortsatt våld, rivningar och fördrivningar, fängslanden och dödande
av palestinier på ockuperade områden – och fortsatt splittring och oenighet inom den palestinska
politiska ledningen.
Den globala coronapandemin har ökat palestiniers utsatthet på flera sätt. Pandemin har inneburit en
ökad börda för hälso- och sjukvården, haft ekonomiska konsekvenser och också lett till ökat våld från
ockupationsmakten och israeliska bosättare. Skillnaderna mellan palestiniers och israeliska bosättares
livsvillkor ställdes på sin spets när Israel vaccinerade hela sin befolkning medan palestinier inte fick
samma möjlighet. I enlighet med internationell rätt har Israel skyldighet att tillhandahålla sjukvård och
se till att befolkningen i områden under dess kontroll fick möjlighet att vaccineras, vilket bland annat
FN, Amnesty International, Human Rights Watch och andra israeliska, palestinska och internationella
människorättsorganisationer påpekade.
På grund av Israels blockad, trångboddheten och den svåra humanitära situationen var Gaza särskilt
utsatt under pandemin. Bristen på rent vatten, mat, mediciner och utrustning tillsammans med en
fallfärdig infrastruktur har gjort att hälsoläget var väldigt dåligt redan innan pandemin. I början av
pandemin var smittspridningen relativt låg i Gaza men i augusti 2020 försämrades läget och samhället
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stängdes ned helt under en tid. Många människor har förlorat sina arbeten och den redan utbredda
fattigdomen har ökat som följd av pandemin.
2020 beslutade den israeliska regeringen att den 1 juli börja annektera stora delar av Västbanken.
Planerna gällde i första hand den bördiga Jordandalen och andra delar av C-området där de flesta
israeliska bosättningar är belägna. Den israeliska regeringen förklarade att det var USA:s dåvarande
president Donald Trump som genom sin så kallade ”fredsplan” givit klartecken till annekteringen.
Annekteringen stoppades, i alla fall tillfälligt, och antagligen spelade stora internationella protester en
stor roll.
När Joe Biden tog över efter Donald Trump som USA:s president återkallades stödet för
annekteringen, och man bekänner sig åter till en framförhandlad tvåstatslösning. I praktiken har dock
inte mycket förändrats. USA:s ambassad finns fortfarande kvar i Jerusalem, dit Trump flyttade den,
och det militära stödet till Israel har fortsatt. Byte av regering i Israel från en Netanyahu-ledd ministär
till en koalition, där även ett arabiskt parti ingår, har hittills inte förbättrat situationen för palestinierna –
även om det finns spänningar inom koalitionen som på sikt skulle kunna resultera i en förändrad
politik.
Rivningar och förstörelse av palestinsk egendom på Västbanken har, enligt FN:s kontor för
samordning av humanitära frågor, OCHA, ökat med 30-40% under 2021 jämfört med året innan.
I Östra Jerusalem har bosättare envist och aggressivt försökt skaffa sig tillträde till palestinska hem,
ibland med stöd av utslag i domstol om ”rätt” till egendom som tillhörde judar före delningen av
Palestina, kriget och Al Nakba 1948. I vissa fall har bosättare helt enkelt tagit över delar av palestinska
bostäder, vars invånare alltså tvingats dela sina hem med beväpnade ockupanter. Någon
motsvarande ”rätt” för palestinier till egendom som förlorades i den västra delen av Jerusalem 1948
har förstås aldrig varit på tal.
Speciellt kritisk har situationen varit, och fortsätter vara, i stadsdelen Sheikh Jarrah, där drygt 200
familjer hotas av tvångsförvisning från sina hem. Situationen i Sheikh Jarrah och andra stadsdelar,
tillsammans med provokationer av bosättare och militär kring Tempelberget / Haram al-Sharif,
eskalerade i maj 2021 till konfrontationer i Jerusalem, i städer i Israel, och till en israelisk
militäroffensiv mot Gaza som varade i elva dagar. 260 människor dog i Gaza och runt 2000 skadades.
PGS samarbetspartner Palestinian Medical Relief Society i Gaza vädjade till det internationella
samfundet att utöva press på Israel för att öppna gränserna så att medicinsk utrustning och
förnödenheter kunde föras in och patienter få adekvat sjukvård. Bombattackerna innebar, utöver de
mänskliga tragedierna, enorma skador på människors hem och på offentlig infrastruktur. Över 500
bostäder bombades, liksom sju skolor, en hälsoklinik, en vattenavsaltningsanläggning, ett labb för
analys av covidprover, brunnar och vattenledningar, gator, elnät och avlopp. Detta i Gaza, som redan
innan var svårt sargat av närmare 15 års blockad och tre tidigare anfallskrig.
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Gaza 2021 Foto: Activestills
2021 blev även det dödligaste året för palestinska barn sedan 2014. Enligt Palestinas motsvarighet till
Rädda Barnen, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) – dödades totalt 86 barn, varav
69 barn under anfallskriget mot Gaza och 17 i samband med våld från soldater och beväpnade
bosättare på Västbanken.
Under 2021 konstaterade både den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem och den
internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch att Israel bedriver apartheid mot
palestinierna. Åklagare vid den internationella brottmålsdomstolen offentliggjorde ungefär samtidigt att
de ska börja utreda situationen i Palestina, vilket kan inkludera en utredning av brottet apartheid, som
klassas som ett brott mot mänskligheten. Ingenting av detta har på något sätt fått EU, eller den
svenska regeringen, att ändra sin politik och införa sanktioner eller andra åtgärder.
Hösten 2021 visade en rapport av koalitionen Don’t Buy Into Occupation att svenska företag och
banker är aktiva i den israeliska bosättningsindustrin. Ungefär samtidigt valde den israeliska
regeringen att terrorstämpla sex palestinska människorättsorganisationer – bland dem just DCI-P.
Organisationernas arbete förklarades vara olagligt, liksom stöd till dem. Organisationernas kontor har
stormats och datorer och insamlad information beslagtagits. Syftet har varit att försvåra omvärldens
insyn i den israeliska regimens behandling av palestinierna. Palestinagrupperna och andra
civilsamhällsorganisationer har gjort ansträngningar för att få klarhet i den svenska regeringens
position i frågan, vilket också enskilda riksdagsledamöter har. Som svar på en skriftlig fråga
meddelade utrikesminister Ann Linde i november 2021 att Sverige ser med oro på det snabbt
krympande utrymmet för palestinska civilsamhällsorganisationer och begärt, men inte fått, mer
information av Israel om grunderna till bannlysningen. Utrikesministern tillade: “Tidigare anklagelser
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om felaktig användning av svenska biståndsmedel till palestinska civilsamhällsorganisationer har efter
noggrann granskning inte kunnat styrkas.”
Några val i Palestina har inte kunnat genomföras, annat än begränsade lokalval i vissa områden.
Orsaken är delvis åtgärder från ockupationsmakten men också oförmåga från den palestinska
ledningen att enas om en godtagbar politisk process. Tvärtom har både den palestinska myndigheten
och styret i Gaza infört nya repressiva åtgärder – och det finns anledning att oroa sig för demokratins
framtid i Palestina.

Coronapandemin
Coronapandemin slog hårt mot hela världen, inte minst mot palestinier som lever under ockupation
eller i flyktingläger i närområdet. Palestinagrupperna påverkades och fick som alla andra lägga om
strategier och ta ansvar för att inte bidra till smittspridning. När pandemin utbröt kallade styrelsen till ett
extra möte för att diskutera hur PGS skulle agera på hemmaplan. Styrelsen beslutade att hela
organisationen skulle följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebar att personalen
arbetade hemifrån och att alla utåtriktade evenemang ställdes in under perioden. Inga
demonstrationer hölls och alla flygbladsutdelningar stoppades.

PALESTINAGRUPPERNAS VERKSAMHET I SVERIGE
Informations-, opinions- och påverkansarbetet har planerats utifrån PGS program och den
verksamhetsplan som antogs av kongressen i oktober 2020. Under hela perioden har vi haft bidrag
från ForumCiv till ett informationsprojekt och under 2021 hade vi ett verksamhetsstöd från Folke
Bernadotteakademin.
Informationsarbetet ska ge palestinier en röst i Sverige och öka kunskapen och engagemanget för
Palestina och en rättvis fred utifrån internationell rätt och mänskliga rättigheter. Målet med projekten
och informationsarbetet var också att stärka opinionen hos allmänheten för palestiniernas rättigheter
och påverka politiker och beslutsfattare att agera för ett slut på ockupation och apartheid. Detta
lyckades vi bra med trots coronapandemin.
Under pandemins första år, 2020, lärde vi oss att ställa om från fysiska möten och aktiviteter till att
verksamheten utfördes med hög kvalitet och med samma resultat online. Detta hade vi nytta av under
2021 då verksamheten till stor del behövde anpassas efter fortsatta restriktioner. Vi har saknat fysiska
möten men har tagit tillvara de möjligheter som digitala mötesformer ger, exempelvis att lättare mötas
över geografiska gränser och också nå dem som föredrar att klicka på en möteslänk framför att gå på
ett fysiskt möte.
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PGS och lokalgrupperna har ordnat föreläsningar och seminarier, främst digitala, och i mindre
utsträckning deltagit vid mässor och andra informationstillfällen. Vi har gjort uttalanden, skrivit
insändare och debattinlägg samt medverkat i intervjuer. Vi har framställt flera nya faktamaterial som
kommer att vara viktiga resurser under lång tid framåt. Informationsspridning via sociala sociala
medier såsom Facebook, Instagram och Twitter har varit centrala verktyg. Vi har också provat metoder
och kanaler som var helt nya för oss, framförallt en podcast.

Medlemmar och lokalgrupper
Palestinagrupperna har närmare 1 300 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 17 lokala grupperna är stommen i PGS. Under perioden har vi gjort satsningar för att stärka
lokalgrupperna och öka samarbetet mellan grupperna och PGS centralt. Två personer ur styrelsen har
haft huvudansvaret för kontakten med grupperna.
De lokalgrupper som haft aktiviteter under 2020-2021 är Borås Palestinagrupp, PG Göteborg, PG
Halmstad, PG Hässleholm, 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 2020 ordnades två digitala lokalgruppsmöten och ett aktivistmöte med fokus på
Puma-kampanjen, dit den europeiska samordnaren för kampanjen var inbjuden. Under 2021 ordnades
ett digitalt medlemsmöte, en digital lokalgruppsträff och en lokalgruppsträff i Stockholm. Vid det
digitala medlemsmötet deltog nytillkomna medlemmar som fick information om PGS och
lokalgruppernas verksamhet. I Stockholm deltog aktiva medlemmar från PG Borås, PG Göteborg, PG
Stockholm, PG Sundsvall, PG Varberg, PG Hässleholm/Kristianstad, PG Lund, PG Örebro, PG Malmö
och PG Norrköping som utöver erfarenhetsutbyte fick möjlighet att träffa PGS samarbetspartners från
Palestina och Libanon. Utöver träffarna arrangerades flera digitala utbildningstillfällen.
Flera lokalgrupper har ordnat både utåtriktade digitala seminarier och interna diskussionsmöten,
ibland med inbjudna talare och med olika teman. Bland annat bjöd PG Göteborg in Henrik Carlborg att
prata om internationella brottmålsdomstolen och Gunnar Olofsson att berätta om Jordens dag, båda
dessa finns på PGS YouTubekanal. Henrik besökte också Palestinagruppen i Varberg 2021.
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Palestina Nu och nyhetsbrev
Palestina Nu har kommit ut med fyra ordinarie nummer. Det mesta av arbetet med tidningen görs
ideellt. Tidningen fungerar både som medlemstidning med information om det lokala arbetet och som
informationsmaterial till externa målgrupper. Redaktionen för de ordinarie numren har bestått av Anna
Wester (redaktör), Yvonne Fredriksson, Kerstin Dahlberg, Gunnar Olofsson, Helena Larsson, Johanna
Wallin och Eva Byberg (layout).
Som komplement till medlemstidningen skickar PGS regelbundet ut ett nyhetsbrev med information
om vad som händer inom förbundet, i lokalgrupperna och i Palestinarörelsen i stort, samt om vad som
händer i Palestina.

Mässor, webbinarier och onlinemöten
Under perioden ordnade vi två serier av interna onlinemöten, sammanlagt nio träffar, för aktiva
medlemmar (utöver erfarenhetsutbyten och kampanjmöte). Teman på mötena var: Sociala medier för
nybörjare, Media och påverkan, Hur når vi ut och vad ska vi fokusera på? och Från tanke till färdig
artikel. Vid fem mötestillfällen var företrädare för våra samarbetspartners i Palestina och Libanon
inbjudna för att berätta om läget i Palestina eller Libanon och organisationernas arbete.
PGS centralt ordnade tre öppna webbinarier under 2020:
31 maj 2020 Zooma in Palestina. Digitalt seminarium tillsammans med Ship to Gaza.
4 juli 2020 Occupation and annexation med Mustafa Barghouthi.
7 december 2020 Justice for Palestinians a question of law med Henrik Carlborg och dr Alice
Panepinto, Queens University.
Företrädare för Palestinagrupperna deltog även i andra organisationers evenemang, både digitalt och
fysiskt. Till exempel var Henrik Carlborg och Henrik Pelling inbjudna som talare vid två livesamtal om
Palestina som ordnades av StreetGäris och ABF Botkyrka/Salem i deras seminarieserie Vad händer i
Palestina?
Globala torget på Bok- och biblioteksmässan
På grund av pandemin genomfördes bokmässan utan utställningsmontrar 2020 och 2021.
Palestinagrupperna är en del av Globala torget som 2020 genomfördes digitalt i en studio i Stockholm
med mindre publik och 2021 på Världskulturmuseet i Göteborg. 2020 höll Anna Wester och Catrin
Ormestad höll seminariet Palestina, Ockupation och corona , som hamnade på plats 11 och 12 av
torgets 62 programpunkter när det gäller livepublik och antal visningar. 2021 arrangerade PGS också
ett seminarium med Anna Wester och Catrin Ormestad, Att leva under ockupation och apartheid som
sågs av många och finns på YouTube.
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Gymnasieprogrammet och skolbesök
Sedan 2019 är PGS med i Globala torgets gymnasieprogram. Lärare erbjuds att komma med sina
elever som under en halvdag får möta myndigheter och organisationer från civilsamhället och lära sig
om ett visst tema. 2020 var temat de globala målen och 2021 demokrati. Sammanlagt deltog 700
elever från hela landet. Övriga deltagare var Sida, Amnesty, Olof Palmes internationella center,
Afrikagrupperna, Union to Union med fler.
Företrädare för Palestinagrupperna är regelbundet ute i skolor över hela Sverige och håller
föreläsningar eller deltar vid temadagar. Under perioden har Anna Wester vid flera tillfällen besökt en
folkhögskola i Malmö och en gymnasieskola i Järfälla och båda skolorna har gjort PGS material och
besök som en återkommande del av deras utbildning om mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättighetsdagarna
Under perioden deltog PGS i MR-dagarna digitalt (april 2021) och fysiskt på Svenska Mässan i
Göteborg (december 2021) då vi lanserade de nya skrifterna Palestina: Ockupation och Palestina:
Motstånd. Till den digitala montern producerade vi en kortfilm om Palestinagrupperna som nu finns på
YouTube.
Schysst jul i Stockholm
PGS deltog i Schysst Jul i Stockholm 2021, med informationsbord och försäljning.

Kampanjer och påverkansarbete
Bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS)
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 sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår. Under
perioden har PGS deltagit i kampanjer som initierats inom BDS-rörelsen. Genom flygblad, rapporter
och artiklar i Palestina Nu, på hemsidan och i sociala medier har vi spridit information generellt om
BDS och specifika kampanjer.
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Bojkotta Puma
Den största BDS-kampanjen under perioden var Bojkotta Puma som leds av PACBI, Palestinian
Campaign for Academic and Cultural Boycott. För PGS har Ida Dahlgren ansvarat och nästan alla
lokalgrupper har varit aktiva i kampanjen. Det har arrangerats flera aktionsdagar där medlemmar har
ringt och skrivit till Pumas huvudkontor i Helsingborg, ordnats kampanjer på sociala medier och när
det inte varit restriktioner har lokalgrupper ordnat flygbladsutdelningar.
Pumakampanjen har en egen facebooksida.

Hot om annektering
När Israel hotade att annektera hela eller delar av Västbanken mobiliserade civilsamhället i Sverige.
PGS var en viktig del i det och skrev bland annat en debattartikel i Aftonbladet, tillsammans med
namnkunniga personer. Vi deltog också i möten med utrikesministern och andra beslutsfattare. Ann
Linde skrev själv en debattartikel efter ett av mötena med civilsamhällesorganisationer där hon
fördömde Israels planer.

Stoppa den etniska rensningen i Östra Jerusalem
Situationen i Östra Jerusalem har under flera år blivit svårare för palestinier som lever under hot om
fördrivning. I maj 2021 blev läget akut i Sheikh Jarrah och Silwan när bosättare återigen hotade ta
över palestinska familjers hus. PGS var aktiva på sociala medier och deltog i kampanjen
#SaveSheikhJarrah. Vi startade ett upprop som riktades till utrikesministern. Ann Linde: Agera mot
den etniska rensningen i Östra Jerusalem!. Det samlade drygt 24 000 underskrifter och fick stor
spridning i sociala medier. Utrikesministern svarade på uppropet i ett brev till Palestinagrupperna där
hon skrev att “Israels bosättningspolitik och vräkningar strider mot folkrätten” och att Sverige kommer
att arbeta för en tvåstatslösning i EU och FN.

Solidaritet med Gaza
I maj 2021 inledde israeliskt stridsflyg bombanfall mot Gaza och många människor i Sverige kände
stor förtvivlan och maktlöshet. På grund av restriktioner gick det heller inte att träffas i stora
manifestationer som många är vana vid när något sådant händer. Folk ville göra något!
Förutom att vi direkt inledde en kampanj för att informera om vad som hände och uppmana
beslutsfattare att agera, startade vi också snabbt en insamling till två lokala organisationer med lång
erfarenhet och som når ut brett i Gaza: Palestinian Medical Relief Society och Gaza Community
Mental Health Programme.
Insamlingen genomfördes helt via sociala medier och via nyhetsbrev till våra medlemmar och andra
som följer PGS. Genom inlägg med text och bild fick kampanjen enorm spridning på sociala medier.
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Andra organisationer, partiföreningar och offentliga personer ställde sig bakom och uppmanade sina
medlemmar och följare att skänka bidrag och engagera sig i kampanjen. Genom detta nådde vi ut till
nya målgrupper som tidigare inte känt till Palestinagrupperna eller vad vi arbetar med och står för.
Under de två månader som kampanjen pågick visste kreativiteten inga gränser. Maktlöshet och
frustration förvandlades till agerande. Fler än 7 000 personer bidrog och det ordnades lotterier,
försäljning, auktioner och utmaningar till förmån för insamlingen. Skolelever sålde hembakade bullar,
restauranger skänkte sina intäkter, ett kafé lottade ut fika och en tatueringsstudio lottade ut tatueringar.
Konstnärer auktionerade ut sina verk, det såldes sticklingar, hölls kulturevenemang och gjordes en
mängd födelsedagsinsamlingar till förmån för akutinsamlingen. Under två månader, maj och juni
samlade vi in 1 812 000 kronor

#Standwiththe6
I oktober 2021 meddelade den israeliske försvarsministern Benny Gantz att sex stora palestinska
människorätts- och civilsamhällsorganisationer skulle bannlysas. Dessa organisationer är Al-Haq,
Defence for Children International – Palestine, Addameer, Union of Agricultural Work Committees,
Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women’s Committees. Beslutet
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innebar att organisationerna och deras verksamhet i praktiken förbjöds av israeliska myndigheter och
deras anställda nu lever med hot om att gripas. Finansiering till, eller att offentligt uttrycka stöd för
organisationernas verksamhet, förbjöds också.
PGS agerade tillsammans med våra kollegor i European Coordination of Committees and
Associations for Palestine (ECCP), och uppmanade EU och medlemsländerna att kräva att beslutet
omedelbart återkallades, och att garantera säkerheten för palestinska människorättsförsvarare.
Det här är inte första gången falska anklagelser riktas gentemot organisationer som dokumenterar och
kritiserar Israels brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Israel har tidigare kommit med
liknande anklagelser mot andra palestinska hjälp- och civilsamhällsorganisationer, som internationella
givares granskningar förklarat vara grundlösa. Israel har också en lång historia av att gripa, fängsla
och trakassera människorättsförsvarare. Förföljelse av kritiska röster utgör en del av brottet apartheid,
enligt definitionen i FN:s konvention om bekämpande och bestraffning av brottet apartheid.

Don’t Buy Into Occupation
Koalitionen Don't Buy Into Occupation, som PGS ingår i via ECCP, publicerade 2021 en rapport som
avslöjade att 672 europeiska finansinstitut har ekonomiska relationer med 50 företag som är aktivt
involverade i israeliska bosättningar. Investeringarna uppgår till mångmiljardbelopp, trots att israeliska
bosättningar är illegala enligt internationell rätt. Flera svenska finansinstitut ingår – däribland
Swedbank, Investor AB, Industrivärden AB och Alecta, som finns med bland de tio pensionsfonder,
banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare som investerat allra mest i företag som är aktiva i
bosättningar. PGS kontaktade de svenska aktörer som förekommer i granskningen men har inte fått
svar från någon av dem.

FN:s Globala mål
FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. PGS och våra samarbetspartners verksamhet berör flera
av målen och under perioden har vi på olika sätt uppmärksammat detta. I vårt informationsarbete har
vi förmedlat att palestinier som lever under ockupation saknar makt, inflytande och fysisk säkerhet,
samt hur ockupationen kränker såväl palestiniernas mänskliga rättigheter som internationell rätt, vilket
är ett hinder för att de globala målen ska uppnås. I samband med MR-dagarna lyfte vi i
informationsmaterial på plats och i sociala medier, de globala mål som vi arbetar med och hur de är
relevanta ur ett palestinskt perspektiv, i synnerhet mål 1: Ingen fattigdom, mål 5: Jämställdhet, samt
mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
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Insamlingskampanj
Under 2020 genomförde lokalgrupperna en kampanj på sociala medier
med bilder på bössor och en gemensam text om att gruppen i vanliga
fall hade stått på torget med banderoller och samlat in pengar, men på
grund av pandemin skedde det istället på nätet.

Möten
Styrelseledamöter och anställda deltar regelbundet i möten med andra organisationer, myndigheter,
politiker och beslutsfattare för att diskutera frågor som rör Palestina och för att uppmana till handling.
Under perioden har vi till exempel haft flera möten med politiker och tjänstemän på
utrikesdepartementet.
Manifestationer
PGS har under perioden, både centralt och lokalt, uppmärksammat viktiga palestinska dagar såsom Al
Nakba-dagen, Jordens dag, Palestinska fångars dag, den internationella dagen för solidaritet med det
palestinska folket, FN-dagen med fler. På grund av pandemin har detta främst skett genom inlägg i
sociala medier, upprop och debattartiklar.

På Nakbadagen den 15 maj 2020 genomförde PG Göteborg en manifestation med avstånd.
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Hemsida, blogg och sociala medier
Hemsidan palestinagrupperna.se fick nytt utseende i slutet av 2019 och har blivit en än mer viktig
informationskanal. Hemsidan har uppdaterats regelbundet med nyheter, kampanjmaterial och
faktamaterial. Tillsammans med samarbetspartners inom PCO-programmet i Palestina och Libanon
har PGS också drivit bloggen Palestinian Youth Now- Children and Youth in Palestine and Lebanon (
www.pgsyouthnow.com) där partnerorganisationerna lägger upp texter och bilder från sin verksamhet.
Vår aktivitetsnivå i sociala medier (Instagram, Twitter, Facebook) har ökat mycket och det avspeglas i
antalet följare och räckvidden på våra inlägg. Under 2021 fick PGS 3 000 nya följare på Instagram och
33 472 personer besökte vår profil. Räckvidden för våra mest delade inlägg på Facebook var 169 000
personer.
Under attackerna mot Gaza i maj 2021 intensifierades arbetet i sociala medier och PGS fungerade
som en resurs också för andra aktörer som fick hjälp med uttalanden och kontakter på plats.
I slutet av perioden var antalet följare:
PGS facebooksida: 9 000
Lokalgruppernas facebooksidor: 6 500
Instagram: 1 600
Twitter: 1 300
Prenumeranter på digitalt nyhetsbrev: 900

Skrifter
Temaskrifter
2020 och 2021 fick PGS bidrag från ForumCiv för att producera två
temaskrifter som utbildningsmaterial, Palestina – Ockupation och corona
och Palestina – Apartheid och ockupation. Skrifterna trycktes i 10 000
exemplar vardera och distribuerades till medlemmar, lokalgrupper,
gymnasieskolor, journalister, politiker och allmänhet. Lärare kunde beställa
temaskrifterna via Utbudet, som distribuerar företags, organisationers och
myndigheters informationsmaterial till skolor. Över 400 skolor per år
beställde temaskriften via Utbudet. Skrifterna gjordes också tillgängliga i
pdf-format på hemsidan.
Faktaskrifter
Under 2021 publicerade vi tre nya faktaskrifter: Vad säger folkrätten?, Palestina: Ockupation, och
Palestina: Motstånd. Skrifterna har fyllt ett tomrum genom att de på ett lättillgängligt sätt presenterar
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grundfakta om Palestina, ockupationen, internationell rätt och varför det måste bli fred. Arbetet med att
ta fram skrifterna utgick ifrån de vanligaste frågorna Palestinagrupperna brukar få vid föreläsningar
och offentliga evenemang eller via mejl.
Faktaskrifterna har gjorts tillgängliga digitalt och beställts i tryckt form av lokalgrupper, medlemmar,
föreningsaktiva, allmänheten, lärare, skolelever och högskolestudenter. Skrifterna har också delats ut
vid offentliga evenemang och spridits digitalt.

Palestinapodden
2021 lanserades PalestinaPodden, en podcast där vi erbjuder både övergripande och fördjupande
information om Palestina och ockupationen. Vi har nått nya målgrupper och lyft fram röster som
berättat om sina erfarenheter på ett sätt som inte är möjligt i skrift. Ett exempel är Olle Katz från Judar
för Israelisk Palestinsk fred som berättade om Jipfs perspektiv i arbetet för en rättvis fred. I ett annat
avsnitt berättade Eva Hammad från Palestinagruppen i Göteborg om sina smärtsamma upplevelser i
det palestinska flyktinglägret Tel al-Zaatar i Libanon under 1970-talet, och om de palestinska
flyktingarnas situation idag. Våra samarbetspartners i Palestina och i Libanon kom till tals i ett
poddavsnitt om bistånd och solidaritet, och i ett annat pratade vi om folkrätt i relation till Palestina.
Avsnittet Ockupationens ABC, med grundfakta om situationen i Palestina utifrån internationell rätt och
mänskliga rättigheter, kan användas som ett utbildningsmaterial i studiecirklar och i skolor.
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YouTubekanal
Inför de digitala MR-dagarna våren 2021 lanserades en kort film om PGS på vår nystartade
Youtubekanal, där vi också har lagt upp flera webbinarier. I filmen berättar både ideellt engagerade,
personal och vår samarbetspartner i Gaza om situationen i Palestina och om Palestinagruppernas
arbete. Vi har också lagt upp webbinarier, bland annat från Globala torget och föreläsningar som
hållits i olika sammanhang på teman som land och vatten, hälsa och mänskliga rättigheter, den
internationella brottmålsdomstolen och internationell rätt, samt alla avsnitt av podcasten
PalestinaPodden.

Palestinagrupperna i media
Under perioden har PGS förbundsstyrelse och kansli arbetat aktivt för att få mediautrymme och, i
synnerhet i samband med dramatiska händelser, nått ut brett. PGS centralt och lokalgrupperna
publicerade fler än 15 debattartiklar under perioden och flera fick stort genomslag. En debattartikel i
ETC ledde till ett officiellt svar från företrädare för regeringen, via replik på vår debattartikel och en
inbjudan till dialogmöte. En artikel i Aftonbladet som vi undertecknade tillsammans med namnkunniga
personer fick stor spridning och lyftes i flera debatter.
Under kriget mot Gaza och våldsamheter i Östra Jerusalem våren
2021 förmedlade vi kontakt med palestinier till svenska journalister.
TT intervjuade Tareq Abuhalima från vår samarbetsorganisation i
Gaza, och den intervjun spreds till rikstäckande medier. Vi förmedlade
också kontakt med unga kvinnor i Östra Jerusalem som intervjuades i
flera svenska medier.
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Den 11 maj 2021 deltog PGS ordförande Henrik Carlborg i inslaget Upptrappning i
Palestina-Israelkonflikten i SR P1 och debatterade mot Lars Adaktusson.
Ett urval av debattartiklar och reportage:
2020
7 februari Flamman: Vad palestinierna erbjuds är ett permanent tillstånd av apartheid
Kerstin Dahlberg och Gunnar Neymark PG Hässleholm/Kristianstad
10 februari ETC: Skrota Trumps apartheidplan för Israel och Palestina
Anna Wester, Kerstin Dahlberg och Gunnar Olofsson
6 maj Aftonbladet: EU måste vara redo för sanktioner mot Israel
Anna Wester, Pierre Schori, Marita Ulvskog, Anna Karin Hammar, Olle Katz m.fl.
13 maj Syre: Skorna skaver, Puma!
Palestinagrupperna i Skåne
29 juni Arbetaren: Varför vänta, verktyg finns fortfarande
Kerstin Dahlberg, PG Hässleholm och Ernesto Katzenstein, PG Västerås
2021
27 januari ETC: Vad gör Sverige för att stoppa Israels vaccinapartheid?
Jeannette Escanilla, Ship to Gaza Sverige, Henrik Carlborg och Dror Feiler, Jipf
29 mars ETC: Får Palestinierna äntligen rättvisa?
Henrik Carlborg
10 maj Kristianstadsbladet: Israel tillfångatar barn medan världen blundar
Kerstin Dahlberg och Yvonne Fredriksson PG Hässleholm/Kristianstad
11 maj SR P1 Studio Ett: Upptrappning i Palestina-Israelkonflikten
PGS ordförande Henrik Carlborg i debatt
23 maj Radio Noden: en heldags radiosändning med fokus på Palestina
Louise Thorn
10 maj ETC: artikel om PGS upprop till Ann Linde och regeringen med uppmaningen att stoppa den
etniska rensningen i Östra Jerusalem
29 maj Syre: Folkrättsbrott i direktsändning
Anna Wester
22 maj: TT intervjuar Tareq Abuhalima från PGS partner i Gaza, Youth Vision Society. Intervjun
publiceras i Norran, SvD, Vasabladet, Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Norra Skåne,
Kristianstadsbladet, Göteborgsposten och Hallandsposten, samt mindre nättidningar.
8 augusti Göteborgsposten: Följ Ben and Jerrys exempel - sluta stödja Israels ockupation
Gunnar Olofsson, PG Borås
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20 augusti Syre: Nu får det vara nog med dödandet på Västbanken
Kerstin Dahlberg och Yvonne Fredriksson
24 oktober ETC: Armbåge mot armbåge med en ockupationsmakt
Anna Wester och Johanna Wallin

Palestinadistribution
PGS har i vanliga fall försäljning av litteratur, hantverk, sjalar, tvålar och olivolja via hemsidan, på
kontoret och vid informationsbord och i montrar vid mässor, och flera lokalgrupper brukar sälja
hantverk på kommission. Under pandemin minskade försäljningen eftersom få utåtriktade aktiviteter
var möjliga, och onlineförsäljningen pausades. När så varit möjligt har PGS centralt och
lokalgrupperna sålt hantverk, som köps in från ett kvinnokooperativ i Ramallah, från Gaza och Abu
Dis, och olivolja som köps in från den ideella organisationen Jord och Frihet. Försäljningen drivs inte
med vinst utan överskottet används till att köpa in nya varor.

Samarbeten i Sverige
PGS har under perioden ingått i ett nätverk med andra organisationer som på olika sätt har beröring
med vår verksamhet. Vid regelbundna möten har vi delat erfarenheter, uppdaterat oss om läget och
diskuterat olika former av samverkan. Kairos Palestina Sverige är sammankallande. Exempel på
organisationer vi samarbetat med under perioden är Judar för Israelisk Palestinsk Fred (Jipf), Ship to
Gaza och Black Lives Matter Sverige. Vi är också aktiva i nätverket kring Globala torget och framför
allt inom gymnasieprogrammet. PGS är medlem i ForumCiv och Concord Sverige, en plattform som
samlar 81 organisationer som tillsammans påverkar Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar
och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Internationella samarbeten
PGS är medlem i det europeiska nätverket European Coordination of Committees and Associations
for Palestine (ECCP), som består av drygt 40 solidaritetsorganisationer från 18 länder. 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 och har under perioden förberett ett
europeiskt medborgarinitiativ som lanserades 2022.
PGS samarbetar hela tiden kring BDS-arbetet, men BNC och PACBI som leder arbetet och med andra
organisationer i framför allt Europa. 2020 deltog Anna Wester och Per Skytt i ett Europamöte om BDS
i Berlin.
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PGS är medlem i AIDA, ett nätverk där 80 icke-statliga organisationer med verksamhet i Palestina
ingår. Syftet 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 initiativ till.
I framställningen av tryckt och digitalt informationsmaterial har vi samarbetat med fotokollektivet
Activestills, som kostnadsfritt eller mot en mindre ersättning upplåtit sina bilder, och Visualizing
Palestine, vars infographics vi översatt till svenska. Vi har också bistått andra organisationer med
översättningar av material från engelska till svenska.

PALESTINAGRUPPERNAS BISTÅNDSVERKSAMHET

Palestinagruppernas informationsarbete och biståndsarbete förutsätter varandra. Biståndet är inte
enbart ett stöd till palestinierna, det spelar även en viktig roll för det opinionsbildande arbetet i Sverige.
Samarbetet med lokala organisationer ger unik kunskap om situationen för människor som lever under
ockupation i Palestina eller i flyktingläger i Libanon och ger också ett viktigt kontaktnät. Projekt som får
stöd av PGS bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets

20

demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och bidra till goda
förutsättningar för en palestinsk stat den dagen ockupationen upphör.
Under 2020 och 2021 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. De projekt som PGS gett stöd är lokalt förankrade initiativ och i linje med
målsättningen att verka för bildandet av en suverän, livskraftig demokratisk palestinsk stat utifrån FN:s
resolutioner och de globala utvecklingsmålen.

Palestinainsamlingen
Biståndsverksamheten möjliggörs av insamlade medel via Palestinagruppernas 90-konto
(Palestinainsamlingen 90 11 57 -8). Pengar samlas in genom bidrag från cirka 450 månadsgivare,
enskilda gåvor via plusgiro, Swish eller Facebook samt i bössor. De regelbundna bidragen från
månadsgivare gör det möjligt att säkra egeninsatser till de projekt som samfinansieras med ForumCiv
via PGS. Övriga bidrag gör det möjligt att ge stöd till andra organisationer i Palestina, Libanon och
Israel som gör ett viktigt arbete. Månadsgivarna får tidningen 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 med i Svensk Insamlingskontroll (SIK) och i Giva Sverige (tidigare
Frivilligorganisationernas insamlingsråd - FRII)

PCO-avtal med ForumCiv
Sedan 2018 har PGS programavtalsstatus hos ForumCiv. Detta innebär att de projekt som tidigare fick
stöd från PGS och ForumCiv slogs samman i en programverksamhet med ett gemensamt mål. Under
kongressperioden har sex projekt med barn- och ungdomsverksamhet i Palestina och i palestinska
flyktingläger i Libanon ingått i PCO-programmet. Den första programperioden, 2018-20, avslutades
med en extern utvärdering som visade bra resultat. En ny programperiod påbörjades 2021 med
samma fem organisationer som ingått under den tidigare perioden samt ungdomsorganisationen
Youth Vision Society i Gaza. Från och med 2021 innefattar PCO-programmet sex projekt med sex
organisationer.
Pandemin har försämrat mycket för våra partnerorganisationers målgrupper. Barnen och ungdomarna
har behövt kämpa extra med skolan, i huvudsak på distans, och fler barn och unga har sökt det stöd
partnerorganisationerna kunnat erbjuda i form av läxhjälp och psykosocialt stöd. Under pandemin har
organisationerna också samlat in och delat ut nödhjälp med mat och hygienartiklar. De har agerat stöd
till familjer som fysiskt och psykiskt har drabbats extra hårt av pandemin. De har även i flera fall agerat
samordnare för utdelningar av förnödenheter och koordinerat dessa insatser, vilket betyder att våra
partnerorganisationer har en stark förankring i sina lokalsamhällen och har fått det informella
förtroendet att vid kris agera som samordnare.
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En del av syftet med PCO-programmet är att möjliggöra kunskapsutbyte och samarbeten mellan
organisationerna, som arbetar med samma målgrupper. Det har varit väldigt uppskattat och skapat
positivt mervärde och synergieffekter. PGS har arrangerat nätverksmöten med våra
samarbetsorganisationer även under 2020 och 2021. Vi har under perioden haft två möten, där syftet
var erfarenhetsutbyte om arbetet med barn och ungdomar i respektive område, samt haft olika
relaterade fortbildningar. Mötet 2020 var digitalt men 2021 genomfördes på Sida Partnership Forum i
Härnösand. Mötena förbereddes och genomfördes i nära samverkan med samarbetsorganisationerna.
Följande organisationer har ingått i PCO-programmet 2020-2021:
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 barns och ungas rättigheter och självförtroende, främst genom idrott.
De verkar i en kontext där vardagen präglas av våldsamma inslag, och klubbens aktiviteter blir en
trygg zon och en ventil för att lindra ångest och oro. Klubben har de senaste åren satsat extra på att
stärka tjejers självförtroende, bland annat genom sport. 2019 bjöds flicklaget i fotboll till England för att
delta i en internationell turnering. Detta arbete har fortsatt fast med färre resor på grund av pandemin.
På klubben finns också aktiviteter där tjejer och killar deltar tillsammans, något som är ovanligt i ett
samhälle med könsuppdelade skolor.
ADYC har under 2020 och 2021 genomfört en mängd sport- och kulturaktiviteter, deltagit i diverse
tävlingar, bland annat i traditionell dans, bordtennis, fäktning och fotboll. De har även en
scoutverksamhet som inkluderar en orkester. Den har utvecklats så att fler barn och unga har
möjlighet att delta. I närområdet har ADYC avtal med skolor och universitet och kan använda deras
lokaler och spelplaner när skolorna har stängt för dagen eller på helgerna. Under perioden har fler
unga blivit invalda i kommunalvalet. Av dessa kom hälften från ADYC, som under många år har satsat
mycket på ungt ledarskap.
Kapacitetstöd till ADYC har varit en prioriterat del av programmet, vilket lett till ökad kompetens och
bättre planering. Representanter för PGS har under perioden besökt klubben vid ett tillfälle samt haft
regelbundna onlinemöten i syfte att följa upp bidragen, och har konstaterat att klubben har nått
uppsatta mål inom projektet.
Al Nahda Charitable Society (Al Nahda)
Al Nahda Charitable Society i Abu Dis har driver ett aktivitetscenter för barn i Abu Dis och de arbetar
också med barn från beduinbyarna som ligger på Abu Dis marker. Inom programmet har barn från
beduinbyarna och barn från staden träffats och lärt känna varandra, något som varit uppskattat från
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båda håll. Det har ökat kunskap och förståelse för varandras situation och bidragit till ett gemensamt
lärande. Beduinerna har också stärkts i sin utsatta situation med hotet att bli vräkta av israelisk militär.
Aktivitetscentret stödjer och stärker barn genom 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. Programmet har också hjälpt till med att lyfta frågor om
beduinsamhällens utsatthet, på lokal nivå. Fokus har bland annat varit på hotet att när som helst
tvingas bort från sina marker, barnens ringa möjligheter till utbildning och dålig infrastruktur. Kvinnor
från beduinsamhällena har tagit flera initiativ att själva ansvara för ökad sysselsättning. Volontärer har
deltagit i projektet där de fått eget ansvar, vilket har stärkt även dem.
Kapacitetsstöd till den lokala projektledningen har varit en prioriterat del av programmet. Al Nahda har
utökat sitt samarbete med andra organisationer vilket har inspirerat och förbättrat verksamheten.
Representanter för PGS besökte Al Nahda i början på 2020 och har haft regelbundna onlinemöten i
syfte att följa upp bidragen och har konstaterat att klubben har nått uppsatta mål inom programmet.
Askar Social Development Center (Local Committee of Rehabilitation)
Askar Social Development Center är ett barn- och ungdomscenter som ligger i flyktinglägret New
Askar i utkanten av Nablus på Västbanken. Området i och runt Nablus är präglat av oroligheter till följd
av illegala bosättningar och ockupationen. Centret arbetar för att stärka och engagera och förbereda
nya generationer för framtiden med fokus på barns och ungas rättigheter. Barn och unga i lägret
erbjuds läxhjälp, idrott och kulturaktiviteter. Allt i samarbete med två närliggande grundskolor. Barn och
unga med funktionshinder deltar i aktiviteterna.
Under perioden har antalet barn i behov av extra stöd blivit fler och samarbetet med de närliggande
skolorna ökat till följd av pandemin. Utvärderingar visar att deltagarna anser att de fått mer inflytande
och att de har blivit stärkta som individer genom att delta i projektets aktiviteter. Bland annat har
antalet giftermål i tidig ålder minskat i lägret och där har centret spelat en roll genom information till
ungdomar och föräldrar.
Representanter för PGS besökte projektet i Askar i början på 2020 och har haft regelbundna
onlinemöten i syfte att följa upp bidragen och har konstaterat att klubben har nått uppsatta mål inom
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. Sedan hösten 2019 har läget i landet ytterligare försämrats, med finanskris,
pandemi och explosionen i Beirut i augusti 2020. Naba’a har som mål att stärka barn och unga med
olika bakgrund för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och att deras roll i samhället ska stärkas.
Naba’a ger stöd till unga som löper risk att utsättas för våld eller på andra sätt behandlas dåligt. Under
perioden har situationen för barn och unga försämrats ytterligare som konsekvens av landets kris,
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särskild för de cirka 1,4 miljoner flyktingarna. Många barn och unga har fått sluta skolan i förtid då de
inte haft möjlighet att följa den digitala undervisningen. Programmet genomfördes i de palestinska
flyktinglägren Bourj Al Shamali och El-Buss nära staden Tyre samt i palestinska så kallade gatherings:
Qasmiyeh, Shabreha, Kfar Badda och Boroghlieh i södra Libanon.
Inom programmet arbetar Naba’a med yrkesträning för unga vilket lett till att flera har fått jobb eller
någon typ av försörjning. En annan del av verksamheten är socialt arbete. Barn och unga ges
möjlighet att utvecklas och att växa upp i en trygg, hälsosam och inkluderande miljö. Programmet
bidrar till att främja lokal demokratisk utveckling med meningsfulla aktiviteter, både för pojkar och
flickor.
Representanter för PGS besökte Naba’a och verksamheterna i början av 2020 och har haft
regelbundna digitala möten under perioden i syfte att följa upp bidragen och kunnat konstatera att de
har nått uppsatta mål. Naba´a har fått extrastöd från Palestinainsamlingen för utrustning till
yrkesskoleelever som har fullgjort sin utbildning.
Al Jalil Social Welfare Association ( Al Jalil)
Al Jalil Social Welfare Association arbetar i det palestinska flyktinglägret Al Jalil i Bekaa-dalen i
Libanon. Området runt Baalbeck är ökänt för oroligheter mellan olika väpnade grupper vilket påverkar
situationen för människorna i flyktinglägret. Sedan hösten 2019 har läget försämrats ytterligare och
behovet av stöd till barn och ungdomar är stort. Målet med programmet och Al Jalils arbete är att
stärka barn och ungdomar i lägret. Al Jalil arbetar med stöd till socioekonomiskt utsatta barn och unga
samt föräldragrupper. Organisationen har även verksamhet i en palestinsk ”gathering” i Taalabaya.
Aktiviteterna är läxhjälp, sport, kultur samt stödgrupper för föräldrar, detta i nära samarbete med den
närliggande UNRWA-grundskolan. Bland annat har elevråd bidragit till beslut om förbättringar och
beslutsfattare på lokal nivå har fått barn- och ungdomsfrågor på agendan. Sedan 2021 har
programmet innefattat yrkesträning för tjejer i lägret som har behövt sluta skolan i förtid och utbildat sig
till frisörer eller inom kosmetika. Information om rättigheter ingår också i det projektet samt ett utbyte
med ungdomar från Naba’as yrkesskolor i andra delar av landet.
Kapacitetsstöd för den lokala projektledningen är en prioriterat del av programmet, som lett till
förbättringar inom ekonomi, rapportering och kompetens att arbeta med barn och unga.
Representanter för PGS har under perioden besökt projektet och Al Jalil i början av 2020 samt haft
regelbundna digitala möten i syfte att följa upp bidragen och har konstaterat att projektet har nått
uppsatta mål.
Extrastöd har getts till Al Jalil för ett bokföringsprogram samt didaktiskt material till förskoleverksamhet
i lägret.
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Youth Vision Society Gaza (YVS)
Youth Vision Society är en ideell ungdomsorganisation i Gaza, grundad 2009. Samarbetet mellan PGS
och YVS startade 2019. YVS arbetar främst med kapacitetsutveckling, kultur, konst, mänskliga
rättigheter och medborgardeltagande. De vänder sig till ungdomar, samhällsledare, kvinnor och
representanter för fackföreningar. YVS genomför även regelbundna möten med beslutsfattare i syfte
att tillgodose ungdomars behov.
Sedan 2021 har YVS ingått i PCO-programmet och bidragit med viktiga perspektiv från Gaza, som
tidigare saknades i programmet.
PGS har under 2021 även haft ett annat samarbetsprojekt med Youth Vision Society. Projektet heter
Let Me Tell You My Story och fokuserade på könsrelaterat våld. 25 kvinnliga aktivister utbildades i
frågor kring könsrelaterat våld och hur man bedriver kampanjer kring detta på ett bra och effektivt sätt.
Projektet ledde till en studie om könsrelaterat våld i samband med coronapandemin som delades med
våra PCO-partnerorganisationer i Libanon och Palestina samt andra civilsamhällesorganisationer i
Gaza. Projektet var samfinansierat med Svenska Institutet och vi hoppas på en fortsättning på
projektet, som även ska inkludera filmskapande som ett medel att nå ut.

Övriga samarbeten och bidrag från Palestinainsamlingen
Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)
PGS har länge samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme, som har fokus på
mänskliga rättigheter och mental hälsa i Gaza. Under pandemin och i synnerhet under attackerna
våren 2021 har människor i Gaza varit utsatta för en extremt svår situation. Tack vare generösa bidrag
från privatpersoner till Palestinainsamlingen, samt bidrag från Brödet och Fiskarna i Västerås, har
PGS under perioden kunnat stödja GCMHPs arbete. Bidrag från Brödet och Fiskarna till GCMHP var
250 000 kr (2020) och 250 000 kr (2021) och har använts till GCMHPs kärnverksamhet. Ytterligare 1,8
miljoner kronor samlades in genom akutinsamlingen i maj och juni 2021. Bidraget har använts till
GCMHPs akutinsatser i efterdyningarna av de israeliska attackerna.
Developmental action Without Borders - Naba’a
Förutom stödet genom PCO-programmet har Naba’a fått extrastöd till insatser för drabbade familjer i
samband med explosionen i Beirut i augusti 2020. De fick även stöd till material för nyexaminerade
elever vid yrkesskolor.
Bidrag 120 000 kronor.
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Al Waleed Charity - Gaza
Al Waleed Charity verkar i Khuza-området i Gaza där människor drabbades extremt hårt under
attackerna 2014. Organisationen fick under perioden stöd för sommarläger 2020 och 2021 med
målsättning att skapa bra och trygga aktiviteter för barn som varit utsatt för våld.
Bidrag 90 000 kronor.
Palestine Medical Relief Society (PMRS)
PMRS är en av de största ickestatliga hälsoorganisationerna i Palestina och har samarbetat med PGS
i många år. PMRS nationella hälsoprogram fokuserar på förebyggande arbete, utbildning,
samhällsdeltagande och att människor ska känna makt över sin egen situation. PMRS bedriver mobila
kliniker som når områden där det inte finns någon annan vård att få.
Bidrag 1 000 600 kr.

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
hemifrån. En del aktiviteter riktar sig också till barn. Centret har ett stort socialt värde för de
deltagande eftersom de kan prata om saker där som sällan pratas om i andra sammanhang. PGS har
under perioden gett bidrag till inkomstgenererande verksamhet för kvinnorna.
Bidrag 30 000 kr.

Defense for Children International Palestine (DCI Palestine)
Defence for Children Palestine strävar efter att säkerställa en rättvis och livskraftig framtid för
palestinska barn på ockuperat område. De dokumenterar och utreder kränkningar av mänskliga
rättigheter och ställer både israeliska och palestinska myndigheter till svars för övergrepp.
Organisationen erbjuder barn kostnadsfri juridisk hjälp.
Bidrag 20 163 kr.

Jord och Frihet
Jord och Frihet är en ideell förening vars kärnverksamhet består av import, distribution,
marknadsföring och försäljning av olivolja och andra varor från Palestina. De arbetar med solidarisk
handel baserad på ömsesidig respekt, som utgör ett direkt stöd till de personer och grupper de
samarbetar med. PGS gav ett stöd till palestinska bönder genom Jord och Frihet.
Bidrag 30 000 kr.

Youth Vision Society - Gaza
Youth Vision Society Gaza är en ideell ungdomsförening som främst bedriver kulturella aktiviteter med
fokus på mänskliga rättigheter och samhällsdeltagande. YVS håller också regelbundna möten med
beslutsfattare för att tillgodose ungas behov.
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Bidrag 50 000 kr.

Shatilastiftelsen
Children and Youth Center i Libanon, CYC har funnits sedan 1997. Organisationen registrerades 2008
som en NGO hos de libanesiska myndigheterna och bytte då namn till The Children & Youth
Association. Organisationen har sin verksamhet i Shatila med en underavdelning i flyktinglägret Nahr
el Bared, sedan lägerkriget där 2007. CYC erbjuder en mötesplats för flyktinglägrets barn och unga.
På sin fritid får de hjälp med skolarbete och deltar i annan meningsfull och utvecklande sysselsättning.
PGS gav ett stöd till CYC genom Shatilastiftelsen i Sverige.
Bidrag 30 000 kr.
HaMoked
Center for the Defense of the Individual, Hamoked, är en israelisk människorättsorganisation med
huvudsyftet att hjälpa palestinier i de ockuperade områdena vars rättigheter kränks på grund av
Israels politik.
Bidrag 50 000 kr.
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