HANDLINGSPLAN 2019
2019 er et jubileumsår - det er 35 år siden etableringen av Nablusforeningen. Vi er stolte
over å kunne presentere en rekke aktiviteter som vi er trygge på at vil bety mye for
vennskapsby samarbeidet.
Universitetssamarbeid
Status
Etter nedtur med fare for at samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og
Universitetet i Nablus (An Najah) skulle strande, fikk vi snudd skuta og en stor delegasjon
fra UiS dro til Nablus i september. Her ble nye avtaler tegnet og flere fakultet involvert i
samarbeidet, I kjølvannet ble det tydelig for flere fagmiljø på UiS at de ønsker å stå
sammen om å videreutvikle kontaktene og de eksisterende samarbeidsformene. Dette er
konkretisert med to hovedaspekter
1. Ny søknad (Erasmus+) om utvidet og gjensidig student- og ansatte utveksling
med An Najah
2. Gjennomføre et forberedende besøk med aktuelle vitenskapelig personalet som
skal jobbe konkret i samarbeidet. Dette vil etter planen finne sted 12.- 19. januar
2019. Her deltar Helsevitenskap, Lærerutdanningen inkl førskole o.a. fra UiS.
UiS ser fortsatt Nablusforeningen som en viktig samarbeidspartner. Konkret bidrar vi til
planlegging av reise og kontakter i Nablus.
Aksjoner 2019
● Bistå UiS i planlegging og gjennomføring av reise til Nablus, inkludert besøk i
Betlehem og Jerusalem, NF blir med som reiseleder/tilrettelegger.
● Bistå studenter som drar til Nablus med kontakter, og studenter fra Nablus som
«faddere» i Stavanger
● Bistå UiS med kontakt og praktisk gjennomføring av besøk fra Nablus.
● Undersøke mulighetene for å etablere nye vennskaps barnehager - i samarbeid
med førskoleutdanningene ved an-Najah og UiS
● Undersøke mulighetene for å etablere vennskapsavtaler med ambulansepersonell
i begge byer - i samarbeid med an-Najah og UiS / Helsevitenskap, Lærdal Medical
og de aktuelle fagforeningene.

Samarbeid med Jæren Folkehøgskole
Status
I mer enn ti år har vi samarbeidet med Jæren folkehøgskole om å ta imot studenter fra
Nablus til internasjonal uke. Dette samarbeidet fortsetter også i 2019 ved at fem
studenter inviteres med Nasser Arafat som reiseleder og foredragsholder. Delegasjonen
er lagt inn i læreplanen for 2019 fra 17.-24. mars, uke 12.
Studentene bidrar med innlegg om ulike tema fra Nablus og Palestina, og deltar i
undervisning og aktiviteter. Nablusforeningen inviterer sine medlemmer til kulturfest.
Aksjoner 2019
● I samarbeid med Jæren folkehøgskole, invitere en ny gruppe studenter til Jæren
folkehøgskole. Jæren ønsker å legge denne til mars 2019.
● Planlegge besøket i samarbeid med Jæren Folkehøgskole og UiS. Hvordan kan
studentene bidra med innslag i ulike lag og foreninger i Stavanger.
● Planlegge bruk av Nassers kunnskap når han er her.
● Drøfte mulighetene for at JFH inkluderer Palestina i sitt reiseprogram for
JFH-elever.
.Co2-prosjektet
Status
Rapportering og planlegging ser nå ut til å være på plass, men trenger oppfølging. I
Nablus har de engasjert studenter og andre ungdommer til å plante og dermed ta mer
ansvar for tærne og miljøet. Kommunikasjonen mellom Stavanger kommunes
miljøavdeling og Nablus kommune har i perioden foregått skriftlig. Nablus savner direkte
drøfting og befaring av fagstaben i Stavanger kommune. Besøk og befaring av
varaordfører Bjørg Tysdal Moe var viktig for motivasjonen. Nablusforeningen arbeider for
å få samarbeid mellom fagstabene på plass.
Aksjoner 2019
● Arbeide for at en delegasjon fra miljøvernavdelingen drar til Nablus/ evt. invitere
Abdel Aker Afo og Raid Yaish til Stavanger for direkte drøfting
● Påse at planer og rapportering skjer etter oppsatt timeplan
● Følge opp arbeidet når vi er i Nablus.

Fagforeningskontakt
Status
I 2017-18 har Nablusforeningen og LO drøftet mulighetene for å sende en faglig
delegasjon til Nablus, etter invitasjon fra den palestinske fagbegelsen.
Aksjoner 2019
● Planlegge og gjennomføre faglig delegasjonsreise i 2019, tentativt 4-9.10.
Skolesamarbeidet
Status
Austbø, Kristianslyst, Gosen og Tastaveden har vennskapsskoler i Nablus. Nåværende
vennskapsavtale går frem til 2021. Stavanger kommune har vedtatt å videreføre
ordningen med økonomisk støtte til skolesamarbeid, De fleste av vennskapsskolene i
Stavanger har innført det nye valgfaget internasjonalt samarbeid. Dette har åpnet for
enda bedre anledning til å pleie vennskaps-samarbeidet mellom skolene. Et vellykket
besøk av vennskapsskolene i Nablus gikk av stabelen sent september 2018. I 2019
planlegges gjenvisitt til Nablus. NF ønsker å støtte skolene i dette arbeidet og bidra som
før til å holde kontaktene med skolekontaktene i Nablus. Nylund skole har meldt
interesse for å bli vennskapsskole, med samarbeid på 7. klassetrinn.
Aksjoner 2019
● En delegasjon fra Stavanger besøker vennskapsskolene og Nablus høsten 2019.
● Det tilbys foredrag om Nablus når Naseer er her i mars.
● NF tar initiativ til mer kontakt og aktiviteter med og mellom vennskapsskolene
utenom besøkene.
● NF bistår med kontakter ved eventuelle forskningsprosjekt i forbindelse med
UiS-samarbeid.
● Nablusforeningen vurderer hvorvidt en skal åpne for at Nylund skole søker om å
bli vennskapsskole.
TAP – The Art Project
Status
TAP (The Art Project) er NFs utveksling av kunstnere fra Nablus-regionen og Stavanger.
Prosjektet legger til rette for to måneders opphold i de respektive byene.
Samarbeidsavtale er signert mellom kunstakademiet ved An Najah, Cultural Heritage
Enrichment center ved Naseer Arafat, NF, kunstnere som har deltatt i

utvekslingsprogrammet og aktuelle parter i Stavanger (Stavanger kommune, Rogaland
kunstsenter). Siden starten i 2013 har i alt fem kunstnere deltatt: Agnes Btffn, Signe
Christine Urdal og Hege Haraldsen fra Stavanger, og Isra Issa og Nemer Sartawi fra
Nablus.
NF har gjennom utvekslingsprogrammet erfart at Nablus mangler organisering av
kunstfeltet. Det vil si fagorganisasjoner, kunstnerstyrte visningssteder, gallerier etc. Dette
vanskeliggjør en kunstnerkarriere etter endt utdannelse. Ansatte og studenter ved
kunstakademiet har også i liten grad anledning til ekskursjoner til institusjoner og
visningssteder i utlandet. Dette er en selvsagt ting for vestlige, tilsvarende
undervisningssteder, og er avgjørende for å knytte nødvendige fagfellenettverk og få
kunnskap om måter å utvikle kunstnerskap og kunstfaglig virksomhet. NF ønsker derfor
et tettere samarbeid med kunstakademiet ved An-Najah universitet, og vil invitere to
ansatte til Stavanger høsten 2019.
NFs styre har avgjort at TAP bør søke å gjennomføre utvekslinger i den grad det
økonomisk lar seg gjøre. Foruten søknader til legater og fond, har vi opprettet en egen
Vips-konto, hvor de som ønsker det kan bidra: Nablusforeningen, TAP - The Art Project
#134259
Aksjoner 2019
● Inngå samarbeidskontrakt mellom kunstakademiet ved An Najah og NF januar
2019.
● Gjennomføre arbeids-oppholdet for to ansatte ved kunstakademiet til An-Najah
universitet i to uker, høsten 2019. Under oppholdet skal de gis anledning til å
treffe fagfeller og besøke kunstinstitusjoner og visningssteder.
● Muliggjøre arbeids-opphold for en profesjonell kunstner fra Stavanger-området til
Nablus i 2020.
● Bidra til utveksling av erfaring mellom aktører i kunstfeltet, i Stavanger og Nablus
● Bidra til samarbeid mellom kunstakademiet i Nablus og kunstinstitusjoner og
-aktører i Stavanger.
Kokkeprosjektet
Status:
NF har i 2018 hatt flere møter med Women’s Union for å drøfte mulig videreføring av
kokkeprosjektet. Vi hadde også møte med Representasjonskontoret i Ramallah, først i

april og siden i september for å drøfte muligheten for støtte for lærere/elever fra Mariam
Hashim Center for Culinary art and service ved eventuell hospitering/ praktisering i
Stavanger. Dette ble bekreftet og NF startet en søknadsprosess som Mariam Hashim
siden har fulgt opp. I følge Naseer er søknaden på det nærmeste ferdig. NF på sin side
har søkt og fått kr. 45 000 fra Inge Steenslands stiftelse for å arrangere et ukes kurs ved
skolen i Nablus. Vi har også hatt møter med Anne Dorthe Magnus Ask og Bente Nina
Bjørseth om innhold og tidspunkt for slikt kurs. Læreplan for skolen i Nablus er mottatt
og Anne Dorte og Bente lager forslag til innhold i kurset. Dette tar sikte på å dekke deler
som ikke dekkes i Nablus, og legges fram for skolen i Nablus til godkjenning.
Aksjoner 2019
● Lage plan for en ukes kurs. Denne drøftes og vedtas i samarbeid med
kokkeskolen i Nablus
● Gjennomføre en ukes kurs i Nablus, tentativt 6.-13 april 2019
● Forberede praksis/ hospitering for 3-4 lærere fra Nablus i 2020

Nablus Cultural Festival 2019
Status
NF deltok på Nablus Cultural Festival i april 2018. Medvirkende kunstnere var Eddie
Andresen, Elisabeth Barstad og Øystein Bru Frantzen. Øystein hadde den kunstneriske
ledelse og kontakt mot arrangørene i Nablus. Festivalen var en flott og sterk erfaring,
men vi opplevde en del manglende struktur og ledelse fra arrangørenes side. Med tanke
på økonomisk og arbeidsmessig innsats velger NF i år å legge videre deltakelse på vent.
Vi har imidlertid blitt kontaktet av Johannes Solvang som er interessert i å delta, og bistår
selvsagt med praktiske råd og kontakter.
Aksjoner 2019
● NF gir råd og veiledning til Johannes Solvang i forhold til reise og kontakter ifm.
Nablus Cultural Festival.
Kontakt utad/ny brosjyre/Nablusnytt og nettside
Status:
NF har mye utadrettet kontakt gjennom nettverkene og samarbeidspartnere, men vi har
hatt lite direkte kontakt utad gjennom møter o.l. I fjor arrangerte vi tre åpne møter, og vi

planlegger å følge dette opp også i 2019. Årsmøtet med Mads Gilbert var svært vellykket
og godt besøkt. De andre bør vi vurdere verdien av i forhold til fremmøtte. Vi har vært
relativt aktive på Facebook sida, mens nettsida er lite aktiv og oppdateres for sjelden.
Nablusnytt utgis nå kun to ganger i året. Vi har en god avtale med trykkeriet, og selv om
mye nå foregår online, er det viktig å fortsette å gi ut Nablusnytt i dette formatet.
Aksjoner 2019
● Arrangere tre åpne møter. Ett i forbindelse med årsmøtet, ett tidlig høst og ett
senhøstes? Vi kan vurdere om det er mulig å få kinoen til å vise film fra Midtøsten
i stedet for åpent møte
● Gi ut to Nablusnytt i 2019, ett før årsmøtet, og ett til høsten. Vi søker å oppdatere
mailliste for alle medlemmer og sender bladet digitalt for de som ønsker det. Noen
nås fremdeles bare gjennom post. Giro for innbetaling av medlemsavgift legges
ved Januar bladet. Purring på ikke betalende medlemmer har gitt gode resultater
og bør foretas før sommeren
● Holde nettsiden oppdatert til enhver tid.
● Bruke Facebook aktivt for å fortelle om vårt arbeid, og ting som skjer i Nablus.
● Delta på internasjonal kafé og i internasjonale møter på Sølvberget Kulturhus.?

Medlemmer
Status
Vi hadde i 2018 en mindre nedgang i antall betalende medlemmer. Dette er
bekymringsfullt da medlemmene er fundamentet for vårt arbeid. Vi vil derfor intensivere
arbeidet med å rekruttere nye medlemmer.
Aksjoner 2019
● Styret intensiverer arbeidet med å rekruttere nye medlemmer.

Delegasjoner til og fra Nablus
Reiser til og fra Nablus er en viktig del av Nablusforenigens arbeid for å skape forståelse
og vennskap mellom innbyggere i Stavanger og Nablus. Det er også avgjørende for å
videreutvikle ulike prosjekter og samarbeidsområder. Her er det også mulighet for andre

å slutte seg til, spesielt oppfordres politikere og administratorer i Stavanger kommune å
bli kjent med arbeid som del av vennskapsavtalen med Stavanger

Aksjoner 2019
til Nablus
● Januar 2019: Bistå UiS før og under deres delegasjonereise til Nablus
● 6.-13. April 2019; Gjennomføre kokkekurs ved Womens Union sammen med
kokker fra Godalen og Jåttå videregående. Invitere CO2 og politikere til å bli med
på turen
● Juli: Deltakelse på Kulturfestivalen i Nablus?
● 28. September-5. Oktober: Turisttur/ Jubileumstur til Nablus og Palestina
● 5. oktober: LO- delegasjon til Nablus
● September - Oktober: Skoledelegasjon til Nablus
fra Nablus:
●
●
●
●

Våren 2018: Student fra Nablus på Drama
19.-26.april: Studentdelegasjon til Jæren folkehøgskole
17.mai : Ordførerdelegasjon til Stavanger kommune
oktober-november: Lærere fra Kunstakademiet ved An Najah

