HANDLINGSPLAN 2018
Universitetssamarbeid
Universitetet i Stavanger har fått tildelt Erasmus+ stipend og senere også konsortium status for utveksling av studenter og ansatte
mellom An Najah National University i Nablus og UiS. Konsortiet innebærer at samarbeidet utvides til andre universitet og høgskoler i
Norge. Tildelingen er delvis begrunnet i samarbeid med Nablusforeningen og Stavanger kommunes status som vennskapsby. For våren
2018 studerer fem ungdommer fra Nablus ved UiS, tre i Bergen og tre i Halden.
Forutsatt at samarbeidsprosjektet med UiS gjennom Erasmus+ prosjektet videreføres, vil Nablusforeningen også i 2018 bistå UiS når
dette er ønsket. Samarbeidet består i å stille opp for studentene med besøkshjem og bistå som vertskap for ansatte fra Nablus når de
kommer til Stavanger. Vi vil også bistå UiS med kontakter og tilrettelegging i Nablus ved eventuelle delegasjoner fra Stavanger til
Nablus.
UiS bistår Nablusforeningen med program for studenter i utvekslingsprogrammet med Jæren Folkehøgskole.

Samarbeid med Jæren Folkehøgskole
Nablusforeningen har gjennom mange år samarbeidet med Jæren Folkehøgskole om å ta imot studenter fra Nablus. Folkehøgskolen gir
opphold og transport. Studentene inngår i Internasjonal Uke og følger skolens undervisning.. Nablusforeningen bistår økonomisk og
praktisk gjennom invitasjon, reise og felles planlegging av program i Stavanger for studenter og ledere. En dag med workshop på UiS er
del av programmet, og en åpen solidaritetsfest er fast innslag i programmet.
Nablusforeningen vil videreføre samarbeidsprosjektet med Jæren Folkehøgskole også i 2018. Vi vil også se nærmere på mulighetene for
et mer omfattende spleiselag i årene som kommer.
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Co2
Det har i inneværende år blitt utført et betydelig arbeid for å istandsette rapporteringsansvarlige i Nablus slik at de kan sende Stavanger
kommune det minimum av planer og rapporter som er nødvendig for å motta fortsatt støtte.
I 2018 legger vi til grunn at det kreves mindre innsats fra vår side, men vil også i år følge tett opp slik at ikke denne viktige støtten til
Nablus uteblir.

Skolesamarbeid
Austbø, Kristianslyst, Gosen og Tastaveden har vennskapsskoler i Nablus. Disse skolene fikk i 2017 forlenget prosjektstøtte av Stavanger
kommune fram til 2020, slik at vi kan opprettholde den gode kontakten mellom skolene.
De fleste av vennskapsskolene i Stavanger har innført det nye valgfaget internasjonalt samarbeid. Dette har åpnet for enda bedre
anledning til å pleie vennskapssamarbeidet mellom skolene. Nablusforeningen ønsker å støtte skolene i dette arbeidet og bidra som før
til å holde kontaktene med skolekontaktene i Nablus.
Skolene holder fortløpende kontakt, fortrinnsvis gjennom sosiale medier.
Vi planlegger å invitere en delegasjon fra vennskapsskolene i Nablus til Stavanger høsten 2018.
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TAP – The Art Project
Med TAP ønsker vi å videreutvikle samarbeidet mellom Nablus-regionen og Stavanger innenfor kunstfeltet. Prosjektet innebærer
utveksling av kunstnere i to måneders opphold i de respektive byene. Samarbeidsavtale er signert mellom kunstakademiet ved An Najah
Universitetet i Nablus, Nablusforeningen og aktuelle parter i Stavanger (Stavanger kommune og Rogaland kunstsenter). TAP-kunstner i
2018 er Hege Haraldsen, som etter planen reiser til Nablus for et to måneders opphold. Haraldsen har en bachelor i fotografi fra RMIT
University i Melbourne, Australia, og har - ved siden av egen kunstneriske karriere - utviklet Arthou, en internasjonalt orientert
plattform for kunstnerisk samarbeid og promotering av kunst.
Nablusforeningen arbeider nå med å få finansieringen på plass. Foruten søknader til legater og fond, har foreningen opprettet en egen
Vipps-konto, hvor de som ønsker det kan bidra: Nablusforeningen, TAP - The Art Project #134259

Utdanning av kokker
Målet er å etablere en kokkefaglig utdanning på videregående nivå/fagbrev for unge kokker i Nablus og nærliggende kommuner. Vi har
søkt prosjektmidler under “Building Skills For Jobs” programmet som administreres av SIU (Senter for Internasjonalisering av
Utdanning, som er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet) og forventer svar på søknaden tidlig i 2018.
Prosjektplan vil bli etablert gitt positivt svar på søknad om støtte.
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Nablus Cultural Festival
Nablusforeningen har deltatt på festivalen i 2016 og 2017 og har valgt ut musikerne Eddie Andresen og Elisabeth Barstad til å
representere Stavanger i 2018. Øystein Bru Frantzen vil også i 2018 delta sammen med våre musikere. Vi vil i januar konkludere
endelig på deltakelse basert på tilsagn om økonomisk støtte.

Utadrettet virksomhet, Nablusnytt, Facebook og nettside
Nablusnytt
Vi planlegger å utgi to nummer av Nablusnytt i 2018. Vi tenker det er viktig å fortsette å gi ut Nablusnytt i dette formatet, selv om det
koster i både trykk og porto.
Facebook
Målet for 2018 må være å opprettholde samme nivå og oppdateringsfrekvens som vi har hatt i 2017. Alle styremedlemmer i
Nablusforeningen kan redigere. Dette har vært et riktig og godt grep. Foreningen er ikke inne på Twitter, foreløpig har ikke behovet
meldt seg, men en konto vil kunne opprettes dersom det vil være formålstjenlig for eksempel med øyeblikksinformasjon fra reiser.
Nettsiden
I likhet med mange andre virksomheter blir de gamle dedikerte nettsidene litt glemt etter inntoget av de sosiale mediene. Vi mener
likevel det er verdifullt å ha en nettside, blant annet for å gi en annen type informasjon enn den som kommer fram på Facebook-sidene.
Ved utgangen av 2017 er det to som har redigerer-tilgang, vi vil åpne for flere for å skape ny dynamikk på www.nablusforeningen.net.
Åpne møter
Nablusforeningen tar i 2018 sikte på å arrangere fire åpne møter om ulike tema knyttet til Nablus og Palestina. Det første møtet i 2018
blir med Mads Gilbert.
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Medlemsutvikling
Inneværende år har vi også hatt vekst i betalende medlemmer. Medlemmene utgjør ryggraden i foreningens virksomhet og styret vil
videreføre arbeidet med å rekruttere nye medlemmer.
Samarbeid med fagbevegelsen
Den palestinske fagbevegelsen PGFTU sendte i 2017 en invitasjon til Stavanger LO og Rogaland LO. Det forventes at LO vinteren 2018 tar
standpunkt til om de skal sende en delegasjon. I så fall vil siktemålet være å etablere et prosjekt. LO Stavanger var aktive i
vennskapsarbeidet under oppstarten på åttitallet, og Nablusforeningen vil gjerne bistå dersom LO går videre med dette.
Økonomi
Det vises til budsjett for 2018.
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