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Kort om Palestinagrupperna i Sverige (PGS)  

Palestinagrupperna i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation 
som sedan 1976 arbetar för ett fritt Palestina, för mänskliga rättigheter och en rättvis fred.  

Palestinagrupperna har till syfte att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till 
nationellt oberoende genom opinionsbildning, utvecklingssamarbeten och bistånd. PGS verkar för att 
Israel ska lämna alla ockuperade områden och att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på 
Västbanken och i Gaza med Östra Jerusalem som huvudstad. Övriga punkter i programmet handlar om 
flyktingarnas rätt att återvända eller få kompensation i enlighet med FN:s resolution 194, samt att främja 
en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat genom olika former av samarbeten 
med organisationer i det palestinska civilsamhället. Allt vårt arbete utgår från mänskliga rättigheter, FN-
resolutioner, internationell rätt och de globala målen. 

 

Rapportens avgränsningar 
Rapporten beskriver kortfattat vad PGS har åstadkommit och dess effekter under 2021. Effektrapporten 
syftar till att inför medlemmar, givare, allmänheten och andra intressenter visa på organisationens nytta 
och resultat under året. Både för arbetet i Sverige och internationellt, med våra systerorganisationer i 
Europa och med våra samarbetsorganisationer i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon. 
Rapporten kompletteras av PGS verksamhetsberättelse samt årsredovisning. Då PGS sedan 2016 är 
medlem i Giva Sverige har vi förbundit oss till att följa Giva Sveriges kvalitetskod vilket innebär att 
leva upp till dess krav om professionalitet, samt riktlinjer för intern kontroll och styrning. 

Vår förändringsteori 
 
PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende 
genom opinionsbildning, utvecklingssamarbeten och bistånd.  

Genom informationsarbete vill PGS ge palestinierna en röst i Sverige och öka kunskapen hos lärare, 
studenter, politiker, journalister, föreningsaktiva och allmänhet om ockupationen och situationen för det 
palestinska folket. Utgångspunkten för PGS arbete är internationell rätt och mänskliga rättigheter.  

PGS ska vara en viktig kunskapsresurs. Målet är att fler människor i Sverige ska bli aktiva i 
solidaritetsarbetet för ett fritt Palestina och att en stark opinion ska sätta press på makthavare i Sverige 
och EU att agera i enlighet med FN-resolutioner och internationell rätt.  

Vision: Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en solidaritetsorganisation. Vår vision är ett slut på Israels 
ockupation av Palestina och en rättvis fred.   

Solidaritetscirkeln: PGS är en svensk medlemsbaserad civilsamhällesorganisation som utöver enskilda 
stödmedlemmar från hela landet också har aktivt engagerade medlemmar i lokalgrupper som finns från 
norr till söder. PGS är också del av den internationella solidaritetsrörelsen för ett fritt Palestina. Vi vill 
att Sverige ska vara en stark röst för palestiniernas rättigheter och agera för en rättvis fred utifrån FN-
resolutioner och internationell rätt. Organisering och hög kunskapsnivå kring palestiniernas rättigheter 
är en förutsättning för att kunna bedriva ett bra påverkansarbete gentemot beslutsfattare, i syfte att få 
dem att agera för ett slut på ockupationen och skapa rättvis fred. 
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Partnerskap och samarbete: PGS samarbetar med organisationer, grupper och individer i Sverige, 
Europa och övriga världen, som delar våra värderingar och mål. I Palestina och Libanon samarbetar 
PGS med lokala gräsrotsorganisationer som genom sitt arbete i lokalsamhället lägger en grund för ett 
framtida jämlikt och demokratiskt samhälle. De organisationer som PGS samarbetar med inom PCO-
programmet arbetar med att stärka barn och unga. Vi anser att det är viktigt att investera i den unga 
generationen, eftersom unga kan spela en viktig roll i att uppnå och bevara fred och säkerhet. Det är 
också ett relevant fokusområde eftersom nästan hälften av den palestinska befolkningen är under 15 år. 
Undervisning är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan också ett viktigt instrument för att 
stärka unga och skapa fredliga samhällen.  

Kunskap och medvetenhet: Allt PGS arbete har palestiniernas rättigheter i fokus och vi verkar för att 
mänskliga rättigheter ska respekteras, oavsett om det gäller palestinier som lever under ockupation på 
Västbanken och i Gaza eller palestinier som lever i flyktingläger utanför Palestina. Utgångspunkten för 
allt vårt informationsarbete är internationell rätt, FN-konventioner och resolutioner, samt internationella 
överenskommelser. Vi lyfter också fram de Globala målen, med speciellt fokus på mål 1: Ingen 
fattigdom, 4: God utbildning, 5: Jämställdhet, 10: Minskat ojämlikhet och 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen. För att uppnå ovanstående arbetar vi för en långsiktig och hållbar förändring som leder till 
ökad kunskap och engagemang på flera nivåer i samhället. 

Mobilisera och organisera: Palestinagruppernas informations-, opinions- och påverkansarbete i 
Sverige bedrivs på olika nivåer och med olika metoder. Vi har 17 aktiva lokalgrupper runt om i landet. 
Vi producerar informationsmaterial och bedriver kampanjer på sociala medier där vi har många tusentals 
följare och hög interaktion. Vi skriver regelbundet debattartiklar i riks- och lokalmedia. Vi ger finansiellt 
stöd till lokala organisationer i Palestina, Libanon och Israel som delar vår värdegrund. Det stöd vi ger 
till dessa organisationer bidrar till ett stärkt civilsamhälle som är en förutsättning för att i framtiden 
skapa pålitliga och stabila institutioner på alla nivåer.  

Påverkan: Genom att erbjuda trovärdigt informationsmaterial och skapa lättillgängliga forum för 
samtal och debatt där olika perspektiv presenteras, når vi viktiga målgrupper som får ökad kunskap och 
förutsättningar för ett långvarigt engagemang. Genom kapacitetshöjande aktiviteter och ökade 
samarbeten mellan lokalgrupper över hela landet och PGS centralt når vi ut brett med 
informationsinsatserna och bidrar till en stark demokratisk palestinarörelse som en viktig del av det 
svenska civilsamhället. Organisering och hög kunskapsnivå kring palestiniernas rättigheter är en 
förutsättning för att kunna bedriva ett bra och seriöst påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att få 
dem att agera för ett slut på ockupationen och en rättvis fred.   

Under Palestinagruppernas 46 år som organisation har vi varit en viktig del av en stark solidaritetsrörelse 
och ett levande civilsamhälle i Sverige. PGS arbete utvecklas ständigt, vi kan de frågor vi arbetar med 
väl och har lång erfarenhet som visar på många positiva resultat och framsteg, även när palestinafrågan 
i ett större perspektiv har motvind. 

Resurser och kapacitet under året  
 
PGS har 17 lokalgrupper runt om i Sverige där allt arbete görs med ideella krafter. Kontoret är placerat 
i Stockholm med fyra anställda, två som arbetar med informationsarbetet och en med biståndsarbetet. 
Vi har också en ekonom som är timanställd efter behov. 

 



Palestinagruppernas Effektrapport, 2021                                                                                                                                                            
sida 4 

 

 
 

Under 2021 var PGS verksamhetskostnader (inkl. stöd till våra partnerorganisationer från Palestina och 
Libanon) på 8 685 000 kr varav 321 000 av dessa var administrationskostnader – se mer i vår 
årsberättelse. 

Under året har PGS fått bidrag från ForumCiv för ett informationsprojekt och ett programstöd för sex 
barn- och ungdomsprojekt i Palestina och palestinska flyktingläger i Libanon (PCO programmet). Vi 
fick också verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin, samt stöd från Svenska Institutet till ett 
projekt mot könsrelaterat våld i Gaza. 

Genom 90-kontot har vi samlat in pengar till egeninsatsen till PCO-programmet som är fem procent av 
projektens totala kostnad. För övriga insamlade medel har vi betalat ut bidrag till organisationer och 
rörelser i Palestina, Libanon och Israel som delar Palestinagruppernas värderingar.   

Palestinagrupperna bedriver informations- och påverkansarbete utifrån de riktlinjer som vår kongress 
fastställer i program och verksamhetsplan. Tillsammans med andra organisationer är vi med och 
påverkar viktiga politiska beslut i Sverige och EU. Palestinagrupperna är också en viktig kunskapsresurs 
för allmänheten. Vi arbetar för att frågor kring Palestina alltid ska vara på den politiska dagordningen 
och få utrymme i media och vi deltar vid forum där internationella frågor diskuteras. Exempel på stora 
beslut som PGS varit delaktiga i är Sveriges erkännande av Palestina som stat och EU:s regler för 
märkning av produkter från illegala bosättningar.  

För verksamhet utanför projektens ramar, användes PGS egna medel som framför allt kommer från 
medlemsavgifter. Det övergripande målet med vårt informationsarbete var att ge palestinier som lever 
under ockupation eller i flyktingläger utanför Palestina en röst i Sverige och öka kunskapen om det 
palestinska folkets rättigheter utifrån internationell rätt, FN-resolutioner och de Globala målen, så att 
fler engagerar sig för en rättvis fred.  

Målet för vårt arbete i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon under 2021 var att fortsätta 
utveckla samarbetena med lokala civilsamhällsorganisationer som arbetar med projekt riktade till att 
stärka och uppmärksamma särskilt utsatta grupper, i syfte att öka ansvarstagandet hos de rätta 
ansvarshavarna. 

Målet för insamlingsarbetet genom Palestinainsamlingen var att i mån av resurser ge stöd till andra 
organisationer som arbetar i enlighet med våra ändamål. 

Adminstrationskostnader -
3 %

Ändamålskostnader 
94 %

Överförd till 2022 
3 %

Resultat PGS 2021
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Palestinagrupperna samarbetar med gräsrotsorganisationer som delar PGS värdegrund och målsättning 
att verka för ett fritt Palestina och en rättvis fred. De projekt som får stöd är lokalt förankrade initiativ. 

Prestationer, utfall och effekter under 2021 
 

Påverkan i Sverige  
 
Under 2021 har vi fortsatt stärka samarbeten och nätverk. Under de senaste åren har PGS 
informationsarbete bidragit till ökad kunskap om situationen i Palestina och Israel utifrån internationell 
rätt och mänskliga rättigheter, samt gett palestinierna en röst i Sverige. PGS har bidragit till viktiga 
politiska beslut och uttalanden om till exempel illegala israeliska bosättningar. I olika forum där 
Palestina och Israel diskuteras, har PGS bidragit med korrekt fakta och gett en nyanserad bild av 
situationen. Informationsarbetet har bidragit till en stärkt opinion och engagemang för en rättvis fred, 
genom distribution av temaskrifter, medverkan vid seminarier och föreläsningar, debattartiklar och 
aktivitet i sociala medier samt genom lokalgruppernas utåtriktade arbete som synliggjort Palestinafrågan 
över hela Sverige.  

PGS ingår i många samarbetskonstellationer både i Sverige och internationellt. Det gäller specifika 
projekt eller arrangemang och några mer bestående samarbeten som har påbörjats eller fördjupats.  

Under coronapandemin anpassades våra aktiviteter efter myndigheternas rekommendationer. En stor del 
av arbetet skedde genom digitala möten, webinarier och i sociala medier. Utöver utåtriktad verksamhet 
ordnade vi också interna onlinemöten för medlemmar. Bland annat hade vi utbildning i hur man arbetar 
med sociala medier och skriver debattartiklar. Vid andra möten var fokus diskussioner och 
erfarenhetsutbyten och vid några tillfällen bjöd vi in våra partnerorganisationer från Palestina och 
Libanon att delta. I slutet på året, när restriktionerna lättade, återgick vi delvis till tidigare arbetssätt med 
fysiska möten.  

Sammantaget har vårt informations- och påverkansarbete i Sverige fortsatt med samma intensitet som 
tidigare år. Vi har bidragit till att höja medvetenheten om vad som händer i Palestina och Israel samt 
stärkt vårt nätverk och erbjudit faktamaterial till andra som på olika sätt har beröringspunkt med vår 
verksamhet.  

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.  

Under 2021 publicerade vi tre nya faktaskrifter: Vad säger folkrätten? Palestina: Ockupation, och 
Palestina: Motstånd. Skrifterna har fyllt ett behov genom att de på ett lättillgängligt sätt presenterar 
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 offentliga 
evenemang eller via mejl.  

Faktaskrifterna har gjorts tillgängliga digitalt och beställts i tryckt form av lokalgrupper, medlemmar, 
föreningsaktiva och allmänheten. De två skrifterna Palestina: Ockupation och Palestina: Motstånd har 
också antagits av Utbudet vilket möjliggör att de under 2022 distribueras till lärare, skolelever och 
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folkhögskolestudenter. Skrifterna har också delats ut vid offentliga evenemang och spridits via våra 
lokalgrupper runtom i landet.  

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. 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. 
 
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. 
 
På årets hybrida Bokmässa deltog PGS på Globala torget. Där arrangerade vi seminariet Att leva under 
ockupation och apartheid som sågs av många och finns på YouTube. Vi var också del av Globala torgets 
gymnasieprogram med temat Demokrati. Vår punkt var Solidaritet och mänskliga rättigheter. Vi nådde 
250 elever och deras lärare. Utvärderingar visar ett positivt resultat med ökad kunskap och flera av 
eleverna började följa PGS på sociala medier.   

Under perioden har PGS förbundsstyrelse och kansli arbetat aktivt för att få medieutrymme 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.  

Vår höga nivå av aktivitet i sociala medier bidrar till bra resultat för informationsarbetet. Antalet följare 
ökade mycket under perioden och graden av interaktion är hög. I slutet av 2021 var antalet följare: PGS 
facebooksida: 9 000, Lokalgruppernas facebooksidor: 6 500, Instagram: 1 600, Twitter: 1 300, 
Prenumeranter på digitalt nyhetsbrev: 900 

PGS har tillsammans med samarbetspartners i Palestina och Libanon en digital plattform där text och 
bilder från projekten publiceras. Målgruppen är samarbetsorganisationerna själva som en del av ett 
kunskapsutbyte, samt information till givare och allmänhet. 

Hemsida: palestinagrupperna.se  
Facebook: www.facebook.com/palestinagrupperna  
Twitter: @palgrupperna  
Instagram: @palestinagrupperna 
Blogg: Palestinian Youth Now www.pgsyouthnow.com 
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Under 2021 var vår försäljning av litteratur, hantverk, sjalar, tvålar och olivolja fortsatt reducerad på 
grund av coronapandemin. Vi har ändå haft en del försäljning när det varit möjligt. Oljan köper vi från 
den ideella organisationen Jord och Frihet som i sin tur köper den från palestinska bönder på 
Västbanken. Hantverket köper vi från kvinnokooperativ i Ramallah, Abu Dees och av producenter i 
Gaza och sjalarna från försäljare i Palestina. Försäljningen går inte med vinst men ger möjlighet att 
stärka utsatta grupper i det palestinska samhället på annat sätt än genom ekonomiska bidrag. Säljandet 
är också ett bra sätt att nå nya målgrupper i Sverige. 

PGS europeiska nätverk 
 
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.  
 
PGS är även 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. AIDA bidrar till att internationella organisationer tillgodoser palestiniernas rättigheter. PGS 
har under perioden ställt sig bakom och deltagit i flera kampanjer som AIDA har tagit initiativ till. 
 
 

Internationellt stöd 
 
Stöd till barn och ungdomsorganisationer  

PGS samarbetar med organisationer som delar våra värderingar. De projekt som söker och får 
projektstöd eller bidrag från PGS, via Palestinainsamlingen, via Sida/ForumCiv, Svenska Institutet eller 
andra givare, ska vara framtagna av lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala 
samhället och ett stöd till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället. 

Målet för vårt arbete i Palestina och i palestinska flyktingläger i Libanon under 2021 var att fortsätta 
utveckla samarbetena med lokala civilsamhällsorganisationer som arbetar med barn- och 
ungdomsprojekt. Alla stärker och uppmärksammar särskilt utsatta grupper, i syfte att hjälpa dessa men 
även att öka ansvarstagandet hos de rätta ansvarshavarna. 

Coronapandemin och restriktioner 2021 innebar fortsatta utmaningar. Våra målgrupper, barn och 
ungdomar, har varit extra hårt drabbade då många har halkat efter i skolan med anledning av 
distansundervisning. Precis som pandemin gjorde det nödvändigt för oss i Sverige att ställa om, fick 
våra partners anpassa verksamheten i sina utvecklingsprojekt. De hittade många nya lösningar för att nå 
uppsatta mål och för att kunna genomföra planerad verksamhet. En del nya arbetssätt gjorde att vi även 
nådde fler människor, medan andra innebar begränsningar och ändrade planer. Trots pandemin har vi 
nått målen inom våra samarbetsprojekt i Palestina och Libanon med råge. 

Parallellt med utmaningarna som pandemin inneburit, har våra samarbetspartners haft andra utmaningar 
kopplade till kontexten de arbetar i. Under 2021 eskalerade den ekonomiska krisen i Libanon, vilket 
ledde till ökad prisinflation. Det försämrade människors levnadsvillkor och för oss blev det svårare att 
föra över pengar till projekten.  

I Palestina har politiska oroligheter kopplat till ockupationen fortsatt eskalera under året och påverkat 
områdena där våra samarbetsprojekt verkar. I maj 2021 inledde israeliskt stridsflyg bombanfall mot 
Gaza och på många platser, till exempel i Östra Jerusalem, har det blivit allt svårare för palestinier som 
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lever under hot om fördrivning. I oktober 2021 meddelade den israeliske försvarsministern Benny Gantz 
att sex stora palestinska människorätts- och civilsamhällsorganisationer skulle bannlysas. Beslutet var 
ett direkt slag mot civilsamhället och innebar att organisationerna och deras verksamhet i praktiken 
förbjöds av israeliska myndigheter. Detta påverkade inte våra samarbetspartners direkt, men indirekt 
upplever alla våra partnerorganisationer i Palestina ökad övervakning och hot från israeliska 
myndigheter.  Gemensamt för både Libanon och Palestina är att en del grundskolor i FN:s flyktingorgan 
UNRWA:s regi, som projekten samarbetar med, fick minskade ekonomiska bidrag och många barn och 
ungdomar tvingades lämna skolan när de inte klarade proven, till följd av distansundervisningen. Det 
gjorde att fler barn, ungdomar och familjer sökte sig vissa av våra samarbetspartners och att pressen på 
dem ökade utan att de fått tillgång till mer resurser. 

PGS samarbetar sedan länge med två barn- och ungdomsorganisationer i Abu Dees-området utanför 
Östra Jerusalem varav en riktar en del av verksamheten till utsatta beduinsamhällen. En tredje 
organisation arbetar i flyktinglägret New Askar camp utanför Nablus. Sedan början på året har även 
organisationen Youth Vision Society i Gaza kommit med i vårt barn- och ungdomsprogram. I Libanon 
stödjer PGS en organisation i flyktinglägret Al Jalil i Bekaa-dalen samt en organisation som har projekt 
i flyktingläger i Tyre-området i södra Libanon. Under året fokuserade vi särskilt på att stärka barn och 
ungdomar, kvinnligt ledarskap och miljö men även rikta oss till föräldrar och ställa krav på 
beslutsfattare. Årets mål, att starta ett nytt program med sex olika barn- och ungdomsprojekt i Libanon 
och Palestina, samt att vidareutveckla det som hittills har skapats, har uppfyllts. Rapporter, intervjuer 
och annan dokumentation för året visar på väl genomförda projekt som stämmer med verksamhetsplaner 
och ingångna avtal. Vi har nått fler barn och unga än planerat och bidragit till ökad livskvalitet, bättre 
psykosocial hälsa och förbättrade förutsättningar och framtidsutsikter för dem som deltagit i projekten. 
Under 2021 har vi även utvecklat vår samverkan och kunskapsutbyte mellan organisationerna inom 
programmet. Vi hade hösten 2021 ett stort möte i Sverige där partnerorganisationer kunde utbyta 
erfarenheter och även knyta an till svenska aktivister genom möten och samtal. Det har bidragit till 
positiv resultatuppfyllnad och har uppskattats av våra samarbetsorganisationer i Palestina och Libanon.  

Flera tusen barn och ungdomar har tack vare PGS stöd till lokala samarbetsorganisationer under 2021, 
fått hjälp att klara sin skola, fått möjligheter att stärkas och utvecklas socialt samt fått ingå i en sund 
gemenskap. Resultatmätningar för året visar att vi har bidragit till att öka våra partners kapacitet så de 
har stärkts i sina roller. Vårt stöd har bidragit till att förbättra förutsättningar för en bättre demokratisk 
utveckling genom ökat perspektiv på barn, flickor och kvinnor helt i linje med FN:s konventioner. En 
stor del av de barn och ungdomar som har varit knutna till partnerorganisationernas verksamhet har 
stärkt sin självkänsla och motståndskraft vilket i sin tur har påverkat både hemmiljö och studieresultat. 
Vi har även arbetat på att skapa förutsättningar för en fortsättning och vidareutveckling av det stödet 
som är en långvarig insats. 

Genom vår insats och vårt samarbete med lokala organisationer i Palestina och Libanon har vi bidragit 
till att stärka civilsamhället på de platser vi arbetar genom att uppmana våra samarbetsorganisationer till 
att samverka brett. Som ett oväntat resultat har detta bidragit till att familjer och lokalsamhällen fått stöd 
under pandemin, både materiellt och psykosocialt. Partnerorganisationer på flera håll har tagit på sig att 
vara en samlande kraft i den kris som pandemin inneburit, genom att organisera, styra upp och samordna 
olika lokala insatser såsom utdelning av egeninsamlad mat och hygienartiklar samt stödja barn som fått 
digital distansundervisning.  

Då ett av våra mål var att stärka den interna demokratin har våra samarbetsorganisationer utvecklat sin 
kapacitet till en mer transparent och mer professionell nivå, vilket gör att organisationerna har blivit mer 
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demokratiska och fått möjlighet att söka stöd och samverkan hos andra aktörer inom sina 
verksamhetsområden.  

Här är de organisationer som under 2021 har ingått i vårt PCO-program med stöd till barn och ungdomar: 

Abu Dees Youth Club (ADYC), Västbanken 

Ungdomsklubbens målsättning är att främja en lokal demokratisk utveckling genom meningsfulla 
aktiviteter för ungdomar, flickors delaktighet i aktiviteterna och genom att frigöra killar från destruktiva 
maskuliniteter. Klubben bedriver olika former av idrottsverksamhet, sommarläger och även utbildning 
i demokrati, mänskliga rättigheter, genus och miljö för att nå målen.  

ADYC har under 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), Västbanken 

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 
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 hot om att bli vräkta av israelisk 
militär.  
 
Aktivitetscentret stödjer och stärker barn genom läxhjälp, konstlektioner, journalistik, datakunskap 
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.  
 
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. 
Under året har målgruppen fått alltmer ansvar och målen har uppfyllts.  
 

Askar Social Development Centre (Askar), Västbanken 

Organisationen har som målsättning att utgöra en del i den demokratiska utvecklingen av det palestinska 
samhället och på olika sätt verka för rättigheter och möjligheter för barn, funktionshindrade, flickor och 
kvinnor som är utsatta grupper. Detta genomförs via olika delprojekt såsom bibliotek, datortek, teater, 
musik, scouting men också genom utbildning om miljö och jämställdhet etcetera för att nå målet.  

Under 2021 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 
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i tidig ålder minskat i lägret och där har centret spelat en roll genom information till ungdomar och 
föräldrar.  

PGS har haft regelbundna dialog och onlinemöten och träffats under hösten 2021 i syfte att följa upp 
bidragen och har konstaterat att centret har nått uppsatta mål inom projektet. 

 
Youth Vision Society (YVS) Gaza 
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. Projektet Youth Influencers for change ingår sedan 2021 i vårt PCO-
program tillsammans med partners från Västbanken och Libanon. 
 
PGS har under 2021 även haft ett annat samarbetsprojekt med Youth Vision Society. Projektet Let Me 
Tell You My Story som fokuserar 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.  
 

Developmental Action without Borders - Naba´a (Naba´a), palestinska flyktingläger i Libanon 

Palestinska flyktingar i Libanon är en stor och diskriminerad grupp, som trots livslång vistelse i landet 
fortsätter ha flyktingstatus. Sedan 2019 har läget i landet ytterligare försämrats, med finanskris, pandemi 
och en omfattande explosion i Beirut. 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 far illa. Under perioden har situationen 
för barn och unga försämrats ytterligare som konsekvens av landets kris, 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 i södra Libanon. Inom sitt program 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.  

Children of Al Jaleel Center (al-Jalil) / Al Jaleel Association, palestinska flyktingläger i Libanon 

Children of Al Jaleel Center / Al Jalil Association är ett barn- och ungdomscenter som på olika sätt 
arbetar för att stödja barn och ungdomar i flyktinglägret Wavel och i andra områden av Bekaa-dalen där 
palestinier bor. Då flyktinglägret liksom de andra lägren i Libanon har tagit emot många flyktingar från 
Syrien, inkluderas numera också dessa barn och ungdomar i centrets verksamhet. Organisationen 
genomför bland annat hälsokampanjer, workshops om barns rättigheter, läsning, extra läxhjälp, 
sportdagar och utflykter. För att förbättra administrationen har organisationen också satsat på utbildning 
för anställd personal och volontärer.  
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Trots pandemi och att det är mycket komplexa konfliktområden organisationerna verkar i, har de under 
året uppvisat bra resultat inom områden som stärkt psykosocialt arbete, mer fokus på barns rättigheter, 
ökat jämställdhet, miljö och klimat, ökad intern demokrati samt ökat ansvarsutkrävande. 

Stöd till andra som arbetar i enlighet med våra ändamål 
 
Utgångspunkten för PGS arbete är mänskliga rättigheter, internationell rätt och FN:s resolutioner om 
Palestina och Israel. PGS samarbetar med organisationer som delar PGS värderingar. De projekt som 
söker och får projektstöd eller gåvor från PGS via Palestinainsamlingen, via Sida/ForumCiv eller andra 
givare ska vara framtagna av lokala demokratiska organisationer och vara en del av det lokala samhället, 
samt ett stöd till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället. 

Bidragen har under 2021 har både varit humanitärt- och utvecklingsbistånd.  

Här är de organisationer som har fått bidrag från PGS Palestinainsamling under 2021: 

 

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) 

 
GCMHP är med sitt unika program en av de ledande organisationerna i Palestina med sitt sätt att arbeta 
för att förbättra den mentala hälsan för, barn, kvinnor och de som fallit offer för brott mot mänskliga 
rättigheter. GCMHP’s vision är ett samhälle med respekt för mänskliga rättigheter, där människor lever 
ett värdigt liv fritt från förtryck och deras mentala välbefinnande främjas. För arbetet med mental ohälsa 
bland barn använder GCMHP i första hand strategin att utbilda lärare, föräldrar och andra 
nyckelpersoner i samhället i preventivt arbete för att underlätta barnens dagliga liv. PGS stöd har 
bidragit till GCMHP:s kärnverksamhet. 

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) 

PMRS är en gräsrotsbaserad palestinsk hälsoorganisation. PMRS grundades 1979 av en grupp 
palestinska läkare och hälso- och sjukvårdspersonal som försöker komplettera den förfallna och 
otillräckliga hälsoinfrastrukturen orsakad av år av israelisk militär ockupation. Det bygger på är ideella 
krafter och en av de största hälso-icke-statliga organisationerna i Palestina. PMRS nationella 
hälsoprogram fokuserar på förebyggande arbete, utbildning, samhällsdeltagande och att en individ ska 
känna att denne har makt över sin egen situation. 

Hamoked 

Center for the Defense of the Individual är en israelisk människorättsorganisation med huvudsyftet att 
hjälpa palestinier i de ockuperade områdena vars rättigheter kränks på grund av Israels politik. 

Al Waleed Charity 

Organisationen fick stöd för ett projekt som hade som målsättning att skapa bra och trygga aktiviteter 
för barn som har varit utsatt för våld, i Khuza’a området. Organisationen är en partnerorganisation till 
Gaza Community Mental Health Programme och arbetar med extremt utsatta barn och deras familjer. 

Children of Al Jaleel Center (al-Jalil) /Al Jaleel Association 

Children of Al Jaleel Center / Al Jalil Association är ett barn och ungdomscenter som på olika sätt 
arbetar för att stödja barn och ungdomar i Wavel flyktinglägret och i andra områden av Bekaa-dalen 
där palestinier bor. Då flyktinglägret liksom de andra lägren i Libanon har tagit emot många flyktingar 
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från Syrien inkluderas numera också dessa barn och ungdomar i centrets verksamhet. PGS gav under 
2021 ett extrastöd till en förskola i flyktinglägret, som samarbetar med Children of Al Jalil Center. 

Vårt insamlingsresultat för året, som kunde förmedlas som stöd under 2021 är fantastiskt, särskild 
under vår Gaza-insamling under våren och sommaren. Förutom insamlade medel skapades också 
mycket engagemang och information om Palestina. 

Stöd till de organisationer som inte är en del av vårt fasta stöd till PGS PCO-program, sker efter 
beredning i PGS biståndsutskott och beslut i förbundsstyrelsen. Endast projekt som ligger i linje med 
PGS policydokument för vad som ska stödjas tas upp för beslut. Projekten följer en mall med allt från 
kontakt och dialog med mottagare, godkännande av mottagande organisations bankkonto, mottagande 
av bankkvittens samt organisationens kvittens till PGS fram till inlämnad och godkänd rapport. 
Tillsammans med PGS biståndsutskott följer biståndsansvariga upp stöd som har beviljats och utbetalas. 
Organisationer som mottagit stöd måste redovisa hur ändamålet har främjats. 

 

Utvärdering av årets resultat 
 
2021 kunde vi, tack vara ökade resurser, utveckla informations- och påverkansarbetet, exempelvis i 
sociala medier, i media, i dialog med beslutsfattare och med produktion av informationsmaterial. Även 
vår insamling slog rekord. Detta hängde till stor del samman med bombanfallen mot Gaza under maj 
2021 då många människor i Sverige kände stor förtvivlan och maktlöshet och ville göra något.  

2021 var ett år som i ett större globalt perspektiv bidragit till försämringar vad gäller de frågor vi arbetar 
med. Med den fortsatta pandemin tvingades vi och våra samarbetspartners att tänka nytt och att hitta 
arbetssätt som även framöver kan vara till god nytta. Digitala event och möten har potential att nå ut till 
fler och bredare målgrupper och kan bli ett komplement till tidigare metoder. Under året har vi även lagt 
resurser för att utvärdera vårt arbete och att söka om fortsatt bidrag för vårt informationsarbete från olika 
aktörer, såsom ForumCiv och Folke Bernadotteakademin. De ansökningar som gjordes under 2021 
beviljades vilket innebär möjlighet att fortsätta utveckla arbetet under 2022. 

I Palestina och Libanon var målet under 2021 att fortsätta samarbeta med våra partnerorganisationer i 
projektform, riktade till civilsamhällsorganisationer på Västbanken, i Gaza och i flyktingläger i Libanon. 
Under året fokuserade vi särskilt på att utveckla våra arbetssätt för att nå uppsatta mål med att stärka 
barn och ungdomar, men även nå föräldrar och beslutsfattare i större utsträckning, vilket vi har lyckats 
med. Ett oväntat resultat året innan var att samarbetsorganisationerna var mycket aktiva i sina 
lokalsamhällen med anledning av pandemin och var en samlande kraft och organisatör för både socialt 
arbete och nödhjälp. Detta fortsatte även 2021.  

Oväntat var även vårt insamlingsresultat för året, särskilt Gaza-insamlingen under våren och sommaren. 
Förutom insamlade medel skapades också mycket engagemang för Palestina och informations spreds 
brett genom vår höga nivå av aktivitet.  

Hur vi mäter resultat  
 

Varje år sätts hanterbara och mätbara mål och delmål för vårt arbete i stort och för våra projekt. 
Utvärdering av hur väl vi når målen involverar målgrupperna på olika sätt. Ett exempel på ett delmål är 
ökat kunskap om Palestina där vi genom produktion av en temaskrift som distribueras når ut till ett stort 
antal skolor och bibliotek och resultatuppfyllelsen analyseras dels utifrån kvantitativa mått, dels 
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kvalitativa såsom utvärderingar från lärare och annan återkoppling från målgrupperna för aktiviteten. 
Ett annat exempel är ett projekt där en partnerorganisation på Västbanken arbetar med psykosociala 
insatser riktade till ett antal barn i en utsatt målgrupp, och involverar den lokala skolan och barnens 
familjer. Tillsammans har de tre aktörerna satt upp mål för hur de ska arbeta för att göra barnens situation 
bättre samt hur de ska mäta barnens utveckling. I dialog med lokala skolor, föräldrar och lokala 
beslutsfattare analyseras resultaten. 

För att säkerställa att PGS gör framsteg och når de uppsatta målen fokuserar vi på noggrann planering, 
uppföljning och utvärdering, både i Sverige och för arbetet med partnerorganisationerna i Palestina och 
Libanon.  

PGS arbetar proaktivt med riskanalyser i både planerings, genomförandefasen och i uppföljningsstadiet, 
för att minimera och förebygga risker som kan komma att påverka måluppfyllelsen negativt. PGS har 
regelbunden kontakt med partnerorganisationer, besöker deras aktiviteter/projekt samt har 
uppföljningsmöten. 

De projekt som samfinansieras med ForumCiv följs dels upp kvartalsmässigt med kvantitativa 
resultatrapporter, halvårsrapporter inkluderande ekonomirapporter, dels genom besök av 
programansvarig en till två gånger per år. Mellan dessa reglerade uppföljningar finns kontinuerlig 
kontakt och dialog på månads- och ibland veckonivå utifrån behov. 2021 hade vi ett fyradagarsmöte 
med alla partners inom PCO-programmet i Sverige. Mötet fokuserade på uppföljning och 
kunskapsutbyten. 

Våra samarbetsorganisationers rapporter inkluderar även en årlig rapport från en extern auktoriserad 
revisor, en lokal revisor som är bosatt nära projektet, samt en svensk auktoriserad revisor. ForumCiv 
granskar i sin tur revisionen samt PGS hantering och uppföljning av projekten.  

I samband med redovisning av projekt görs omfattande utvärderingar där indikatorer och måluppfyllelse 
analyseras. Det är både våra egna data och våra partnerorganisationer som sammanställs, analyseras och 
utvärderas. 

PGS har utvecklat en handbok med regler och mallar för att kunna ha effektiva och enhetliga rutiner för 
vårt arbete.   

Analys- och utvärderingsarbete har under året genomförts. Halvårs- och årsrapporter och revisioner från 
partnerorganisationerna har hjälpt oss att säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta planer och mål. 
Interna och externa utvärderingar av måluppfyllelse, intervjuer och enkäter genomförs också för att 
kunna säkra projektens utveckling och resultat trots att vi arbetar i konfliktområden. På detta sätt kan 
PGS och våra samarbetspartners och givare få en tydlig bild av verksamhetens utveckling och 
måluppfyllelse. 

Förutom vår egen uppföljning, samt lokala och svenska revisioner av oberoende auktoriserade revisorer, 
granskade även två externa utvärderingar måluppfyllelse av våra PCO-program och projekt på 
Västbanken och i palestinska flyktingläger i Libanon 2020 och 2021. Dessa bekostades av ForumCiv. 
Resultatet var övervägande positivt. I den externa utvärderingen ingick även rekommendationer kring 
hur vi och våra partnerorganisationer kan utveckla vårt arbete i framtiden, vilket vi arbetade med under 
2021.  

När rapporter och utvärderingar har inkommit görs en övergripande konklusion på styrelsenivå och 
projekt avslutas först när PGS förbundsstyrelse godkänt genomförandet och rapporteringen. 

För mer information om PGS verksamhet se vår årsberättelse och vår hemsida. 
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