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Innledning
Dette dokumentet omfatter Nablusforeningen sin Årsmelding for 2021 og Handlingsplan
for 2022.
Arbeidet vårt har også i 2021 er sterkt preget av COVID19 situasjonen som har satt en
stopper for reisevirksomhet begge veier. Pandemien har truffet innbyggerne i Palestina
hardt, og det er dessverre få lyspunkter i den politiske situasjonen.
Vi har bestrebet oss på å holde så mange aktiviteter som mulig i gang og å opprettholde
kontakt mellom de to vennskapsbyene ved hjelp av digitale møteplasser. Dette har vi
opplevd som verdifullt både for oss og våre venner i Nablus.
I Handlingsplanen har vi valgt å legge til grunn at det vil være mulig å gjenoppta
reisevirksomheten fra høsten 2022.
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Styrets sammensetning 2021
Navn styremedlemmer

Rolle/ansvarsområde

Øyvind Kirkhus

Leder
Politikk

Maria Aano Reme

Nestleder
CO2
Kultur (ink. TAP)
Nablusnytt

Kian Reme

Regnskap/økonomi
Politikk
Fagbevegelse
Nye prosjekter

Anndi Lomeland
Jacobsen

Regnskap/økonomi/bilag
Skole/UiS
Frivillighetskoordinator
Søknad om midler
Kokkeprosjekt

Karin Sunderø

Kultur (inkl TAP)
Skole/UiS
Jæren - hovedansvar

May Renate Bringeland

Skole/UiS
Utadrettet virksomhet (FB, instagram

Anita Middelthon

Kokkeprosjekt - hovedansvar
Frivillighetskoordinator

Vera Halvorsen

Utadrettet virksomhet (FB, nettside, Nablusnytt) Tormod bidrar
Frivillighetskoordinator

Varamedlemmer
Silje Rostøl Svela

Skole/UiS

Kristina Holmevik

Kokkeprosjekt
Jæren
Ambassadør

Valgkomité: Kirsti Kastrup Sømme, Stanko Matic, Anna Songe Møller, Elisabeth
Aaserød. Revisor: Einar Leknes
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Nablusforeningen ønsker å trekke til seg medlemmer som ansvarlige og medarbeidere
for enkelte prosjekt.
Eddie Andresen, Elisabeth Barstad og Øystein Bru Frantzen har i flere år vært
støttespillere i forhold til musikk.
Tormod Eikill bidrar til arbeidet med Nablusnytt sammen med Maria Aano Reme. Anne
Dorthe Magnussen Ask og Bente Bjørseth er viktige medspillere i kokkeprosjektet.

Møtevirksomhet
Årsmøtet ble avholdt digitalt 15. februar 2021. Årsmøte for 2022 er planlagt gjennomført
8.2.
Fra årsmøtet i februar og ut året har vi hatt 7 styremøter. Grunnet pandemien har mange
av styremøtene vært avholdt digitalt. Vi legger i 2022 opp til færre ordinære styremøter,
men vil supplere med digitale møter etter behov
Vi har også gjennomført flere digitale møter med samarbeidspartnere og venner i Nablus.
Dette har vist seg å være et nyttig og verdifullt alternativ som vil bli videreført. Når smitte
situasjonen bedrer seg planlegger vi å arrangere 2-3 åpne temamøter i 2022.

Delegasjonsreiser til og fra Nablus
Det har ikke vært mulig å gjennomføre delegasjonsreiser i 2021. Dersom det er mulig å
reise fra høsten 2022 vil vi legge opp til en delegasjonsreise med bred deltakelse.

Samarbeid med Stavanger kommune
Stavanger kommune signerte vennskapsbyavtale med Nablus i 1996 og det har i alle
disse årene vært god kontakt mellom de to byene. I Stavanger kommune har Eirik Faret
Sakariassen vært kontaktperson mot Nablusforeningen. Eirik er engasjert i arbeidet og
en viktig pådriver for godt samarbeid og oppnådde resultater.
Stavanger kommune og Nablusforeningen samarbeider om konkrete prosjekter.
Kommunen gir ulike tilskudd til foreningens arbeid, og opprettholder kontakt med Nablus
kommune ved ordfører og administrasjon.
CO2-prosjektet følges opp direkte av kommunen, og innebærer at det årlig avsettes et
beløp for alle flyreiser. Disse midlene overføres til treplanting i Nablus og Antsirabe –
kommunens to vennskapsbyer i Sør.
Vi legger opp til å videreføre samarbeidet med Stavanger kommune i 2022 tilsvarende
som i 2021. Vi planlegger et digitalt ordførermøte mellom de to byene våren 2022 og vil
prøve å få deltakelse fra kommunen på en delegasjonsreise høsten 2022 dersom det lar
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seg gjøre.

Samarbeid med andre organisasjoner
Nablusforeningen har besluttet å melde organisasjonen inn i Fellesutvalget for Palestina
(FUP). Dette er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter
palestinernes sak. Organisasjonen ble etablert i 1980 og har for tiden 24
medlemsorganisasjoner. Vi ser det som verdifullt å få tilgang til FUP’s nettverk og
gjennom det styrke vennskapsby arbeidet vårt.

Nablusnytt, nettsiden, Facebook og Instagram
Det er i 2021 sendt ut to utgaver av Nablusnytt. Vi har en god avtale med trykkeriet, og
selv om mye nå foregår digitalt, er det viktig å fortsette å gi ut Nablusnytt i dette formatet.
For å holde på medlemmene våre, er det også viktig at det ved årsskiftet legges ved giro
for innbetaling, og at medlemmer kan velge mellom Vipps og vanlig kontoinnbetaling.
Facebook fungerer som et godt kontaktnett mellom medlemmer og styret. Det meste
skrives på engelsk og er dermed også et kontaktpunkt mellom Stavanger og Nablus. Vi
benytter også Instagram for å profilere foreningens arbeid.
Nettsiden (www.nablusforeningen.net) oppdateres regelmessig og anses som en viktig
informasjonskilde for medlemmer og andre interesserte.
Bruk av Facebook, Instagram og nettside, samt distribusjon av Nablusnytt vil bli
videreført i 2022 basert på erfaringene fra 2021.

Medlemsutvikling
Nablusforeningen hadde ved utgangen av 2021 104 betalende medlemmer. Dette er en
nedgang og ikke tilfredsstillende. I 2022 blir det derfor viktig å jobbe aktivt for å øke antall
medlemmer.
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Medlemskontingenten er fremdeles kr. 200,- for ordinære medlemmer og kr. 100,- for
pensjonister/studenter. Disse satsene planlegges videreført i 2022.

Skolesamarbeid
Grunnet Covid19 og reiserestriksjoner i 2021 har det ikke blitt gjennomført skolebesøk fra
Nablus som planlagt.
Samarbeidet mellom skolene har i 2021 foregått via sosiale medier. Vi har benyttet
Facebook-gruppa “Twinning Schools” som kommunikasjonskanal. Her har skolene fra
Stavanger og Nablus lagt ut elevarbeid og kommunisert med hverandre. Elevene har
blant annet laget tekst, tegninger og videoer om seg selv, interesser og livssituasjon, og
fortalt om smitte situasjonen sett fra deres perspektiv.
Vi håper og tror det vil være mulig å gjenoppta tilnærmet normal reisevirksomhet fra
høsten 2022. Dersom dette viser seg å stemme vil vi planlegge for en delegasjonsreise
med lærere fra vennskaps skolene i Stavanger til Nablus. I første halvår vil vi videreføre
samarbeidet på digitale plattformer som vi har gode erfaringer med.
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Jæren Folkehøgskule
Grunnet reiserestriksjoner har det i 2021 ikke vært mulig å gjennomføre besøk av
studenter fra Nablus til Jæren Folkehøgskule og Stavanger kommune.
Planer for 2022 vil bli lagt tidlig på året i samarbeid med Jæren Folkehøgskule og vil som
alt annet være avhengig av smitte situasjonen. Etter hvert håper vi på at vi i samarbeid
med skolen kan komme i gang med at det i løpet av et skoleår både kommer elever fra
Nablus til Jæren og at en gruppe fra Jæren besøker Nablus.
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Universitetssamarbeid
Universitetet i Stavanger (UiS) har satset stort gjennom de siste årene på å bygge
konkrete samarbeidsavtaler mellom de ulike fakultetene og ledelsen ved an-Najah
University, som har vokst til å bli Palestinas største universitet. Nablusforeningen har ved
flere anledninger deltatt på delegasjonsbesøk sammen med UiS. Pandemien har hindret
den direkte kontakten i 2021, men UiS har fortsatt å bygge relasjoner, og planlegger å
sende studenter fra UiS til Nablus våren 2022, forutsatt at smitte situasjonen tillater det.
Tre dramastudenter fra Nablus tilbrakte vårsemesteret 2021 ved UiS, og
Nablusforeningen hadde gleden av å bruke litt tid sammen med disse studentene. UiS
planlegger å få to studenter fra Nablus til Stavanger i januar 2022.
Vi har i samarbeid med UiS jobbet med å avtalefeste arbeids- og ansvarsfordeling
mellom UiS knyttet til studentutveksling begge veier. Vi har også som målsetting å
arrangere en felles delegasjonsreise til Nablus i september 2022.
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Vennskapsbyseminar
Vi hadde i september 2021 gleden av å være vertskap for vennskapsbyseminar i
Stavanger med deltakelse fra Sarpsborg (Betlehem), Lærdal (Jeriko), Tromsø (Gaza),
Hamar (Khan Younis) og Nes (Jayyous). Vi hadde 12 tilreisende deltakere og besøk på
seminaret av representanter fra UiS, Palestinakomiteen, Støttegruppa for palestinske
studenter i Nablus og Fellesutvalget for Palestina (FUP). Varaordfører i Stavanger var
vertskap for festmiddag og uttrykte i sin tale støtte til arbeidet både Nablusforeningen og
øvrige vennskapsforeninger driver.
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TAP - The Art Project
Det har ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteter knyttet til TAP i 2021. Utveksling av
kunstnere med opphold på 2–3 måneder krever mye planlegging, og vi vil ikke starte
dette arbeidet med tanke på utveksling i 2022 før vi er trygge på at pandemien er under
kontroll.
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Utdanning av kokker
Det holdes av prosjektmidler til kursvirksomhet i Nablus knyttet til kokkeprosjektet i 2022.
Det er UD ved representasjonskontoret i Ramallah som er samarbeidspartner med
Maryam Hashem-senteret i prosjektet, og som følger dem opp lokalt så langt det lar seg
gjøre under rådende sikkerhets- og smitteutfordringer.
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Kulturfestivalen i Nablus
Grunnet pandemien ble festivalen ikke gjennomført i 2021. Om festivalen vil bli tatt opp
igjen i 2022 gjenstår å se, og vi vil måtte avvente planlegging av mulig deltakelse fra
Stavanger til vi vet mer.
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Treplanting
Til tross for pandemien meldes det om god aktivitet i treplantingsprosjektet i Nablus.
Rapportene leveres iht plan, og det er god kommunikasjon mellom Nablus og Stavanger
kommune.
Prosjektet omtales som svært vellykket i Nablus og vi har dette året kunnet følge med på
samarbeidet mellom byene gjennom rapporter og skriftlige tilbakemeldinger underveis
Dette arbeidet planlegges videreført på samme måte i 2022.
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Prosjekter og aktiviteter under vurdering
Fagforeningskontakt
Vi har lenge hatt planer om å gjennomføre en faglig delegasjonsreise til Nablus. I 2021
har det ikke vært mulig å komme videre med prosjektet, men vi er optimistiske til å kunne
realisere en slik delegasjonsreise høsten 2022.
Landbrukssamarbeid
Ideen om samarbeid innenfor landbrukssektoren ble drøftet på det digitale ordførermøtet
mellom Nablus og Stavanger i 2020 og vil bli utredet videre når det er mulig å ta opp
igjen reisevirksomheten.
Akuttmedisin
Denne muligheten ble også drøftet på det digitale ordførermøtet i 2020. Vi utreder dette
videre i samarbeid med bl.a. Universitetet i Stavanger for om mulig å knytte dette opp
mot det etablerte samarbeidet deres med An-Najah-universitetet i Nablus.
Samarbeid mellom idrettsklubber
Vi har mottatt en henvendelse fra en fotballklubb for jenter i Nablus om støtte til at de kan
komme til Stavanger i 2022 for å spille kamper mot tilsvarende lag her. Tanken er å
etablere et samarbeid etter samme modell som for skolesamarbeidet. Dette jobber vi
med i samarbeid med Stavanger kommune og har som målsetting realisering så snart
det er forsvarlig ift pandemien.
Leveranse av såpe fra Nablus til Stavanger kommune
Nablus har lang tradisjon for produksjon av olivenbasert såpe av høy kvalitet. I
samarbeid med Stavanger kommune vurderer vi muligheten for leveranseavtaler.
Frivillighetskoordinatorer
Det finnes mange ildsjeler som brenner for Palestina, og vi vil prøve å organisere disse i
et nettverk som kan bidra på ulike prosjekter. Dette vil vi prøve å få i gang i 2022.
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