Effektrapport till Giva Sverige 2019

Om Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Palestinagrupperna i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation
som sedan 1976 arbetar för ett fritt Palestina och en rättvis fred. Kontoret är placerat i Stockholm med
två anställda, en som arbetar med informationsarbetet och en med biståndsarbetet. Vi har också en
ekonom som är timanställd efter behov, samt en projektanställd organisationssekreterare på deltid. PGS
har 17 lokalgrupper runt om i landet där allt arbete görs med ideella krafter.

PGS är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, numera Giva Sverige. PGS
har därmed förbundit sig till att följa Giva Sveriges kvalitetskod vilket innebär att stärka organisationens
professionalitet, ledning, styrning och kontroll. Effektrapporten syftar till att inför givare, allmänheten
och

andra

intressenter

visa

på

organisationens

nytta

och

den

kompletteras

av

PGS

verksamhetsberättelse, årsredovisning samt förvaltningsberättelse.

Vad vill PGS uppnå?
PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och
nationellt oberoende, politiskt genom opinion- och påverkansarbete, ekonomiskt och humanitärt genom
Palestinainsamlingen.

PGS verkar för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och
Golanhöjderna och att en livskraftig palestinsk stat etableras inom 1967-års gränser (ej Golanhöjderna).
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. 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.

PGS lokalgrupper och medlemmar är basen i föreningens verksamhet. I dag finns 17 lokalgrupper som
är utspridda över hela landet och arbetar med lokalt informationsarbete.

Palestinagruppernas bistånd bidrar till att stärka civilsamhället i Palestina och i de palestinska
flyktinglägren i Libanon, med fokus på barn och unga. Inom det PCO-program som PGS startade 2016
och som får stöd av Forum Syd samarbetar PGS med fem organisationer, varav tre i Palestina och två i
Libanon. I Gaza har vi tillsammans med en lokal organisation arbetat med ett utbildningsprojekt kring
barn med autism och deras livsvillkor i Gaza. Vi fortsätter stödet till vår samarbetspartner i Gaza genom
bidrag från Palestinainsamlingen och Brödet och Fiskarna i Västerås. Alla projekten är lokalt förankrade
demokratiska organisationer som ämnar stödja en utveckling av hela det palestinska samhället men även
palestinier i diasporan.

Organisationens högsta beslutande organ är kongressen. Kongress hålls vartannat år och fastställer
organisationens stadgar, program och verksamhetsplanen. Kongressen väljer också förbundsstyrelse
som är högsta beslutande organ mellan kongresserna.
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Senaste kongressen hölls den 21–22 april 2018. De uppsatta målen för kongressperioden 2018–2019
beskrivs i sin helhet i PGS verksamhetsplan som finns tillgänglig på vår hemsida.

PGS ska verka för att ena, stärka och förnya Palestinarörelsen i Sverige. PGS lokalgrupper och
medlemmar är basen i organisationens verksamhet. Förbundet ska erbjuda mötesplatser och forum för
samverkan, utbyte och informationsspridning mellan lokalgrupperna. Arbetet med att stärka
lokalgrupperna ska vara prioriterat och förbundet ska bistå lokalgrupperna ekonomiskt.

PGS ska stå upp för palestiniernas rättigheter och hävda dem i debatter och uttalanden. Genom
informationsinsatser ska PGS ge palestinierna en röst i Sverige och bidra till ökad kunskap hos
allmänheten om ockupationen och de palestinska flyktingarna.

PGS ska utveckla Palestinainsamlingen, värva fler månadsgivare och andra som vill ge stöd till PGS
arbete i Palestina, Libanon och i Sverige.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar PGS?
Palestinagrupperna verkar inom den nationella och internationella solidaritetsrörelsen för Palestina och
är aktiva inom det civila samhället i Sverige. PGS samarbetar med organisationer som delar PGS
värderingar. PGS ingår i europeiska nätverk med demokratiska organisationer och tillsammans med dem
arbetar vi för att påverka bland annat EU:s politik rörande Palestina och Israel. PGS är medlem i
Association of International Development Agency’s (AIDA) och European Coordination of Committees
and Associations for Palestine (ECCP).

I Sverige ingår PGS i flera formella och informella samarbeten med både små och stora organisationer
som arbetar för ett slut på ockupationen och en rättvis fred. PGS har ett nära samarbete med bland annat
Judar för Israelisk-palestinsk Fred (JIPF) och palestinska föreningar i Sverige.

I Palestina samarbetar vi med demokratiskt uppbyggda organisationer i det civila samhället. Sedan
många år samarbetar vi med Palestinian Medical Relief Society (PMRS) tidigare genom ekonomiskt
stöd via Sida, nu genom andra samarbeten och vi samarbetar med Gaza Community Mental Health
Programme (GCMHP) genom gemensamma utbildningsinsatser bland annat med stöd från Brödet och
Fiskarna i Västerås. De fem partners som ingår i vårt PCO-program med stöd från Forum Syd är Barnoch ungdomscenter i Askar Social Development center i Askar Camp, Abu Dis Youth Club och alNahda Charitable Society of Abu Dis samt Development Without Borders Naba´a och Children of Al
Jaleel Center i Libanon.
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PGS ger stöd till israeliska organisationer som arbetar för ett slut på ockupationen och en rättvis fred,
exempelvis den israelska människorättsorganisationen B´Tselem och Physicians for Human Righs
Israel.

Strategier för att uppnå våra mål
Stärka föreningen
Under 2018 har PGS satsat på utbildning och kompetensutveckling hos PGS förtroendevalda och aktiva
och det kommer vi att fortsätta med. Detta för att fortsätta vara en trovärdig och viktig källa för att
hantera och sprida information kring Palestina och Palestina/Israelkonflikten, med internationell rätt,
demokrati och mänskliga rättigheter som grund.

Organisering och engagemang
Kärnan i PGS är lokalgrupperna och engagerade medlemmar. Målet är att fler människor ska engagera
sig för att få ett slut på ockupationen och verka för en rättvis fred. Därför erbjuder PGS mötesplatser
och forum för organisering och engagemang, bland annat genom lokalgruppsträffar och
utbildningsdagar.

Stärka partnerorganisationerna och deras målgrupper
Genom

kontinuerligt

ekonomiskt

och

kapacitetstärkande

stöd

så

bidrar

PGS

till

att

samarbetsorganisationerna i Palestina och Libanon utvecklas och ses som förändringsaktörer i det lokala
samhället. Vårt programavtal med satsning på fem barn och ungdomsprojekt startade 2018 och har fått
utökade resurser och bra metoder för uppföljning.

4

Genom stöd till våra lokala partnerorganisationer når vi ut med stöd till både svaga grupper och kan
stärka civilsamhället som arbetar med att i demokratisk anda stödja och stärka barn och ungdomar.

Opinions och påverkansarbete
Genom information- opinion och påverkansarbete bidrar PGS till en faktabaserad och nyanserad
diskussion rörande Palestina och Palestina-Israelkonflikten. Utgångspunkten är internationell rätt och
mänskliga rättigheter. 2018 gav vi ut ett temanummer av vår tidskrift PalestinaNu. Dessa distribueras
inte bara till medlemmar, utan till skolor, bibliotek och lärare och når ut till flera tusen personer.

Genom att närvara på arenor där Palestina diskuteras och debatteras vill PGS öka kunskapen om det
palestinska folket, ockupationen och internationell rätt. Vi deltar varje år med monter och
programpunkter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och vi ordnar seminarier och föreläsningar
runt om i hela Sverige. PGS är aktiva på sociala medier, så som Facebook, Twitter och Instagram där
ett mål är att hela tiden öka interaktionen med intresserade samt nå ut till nya grupper.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?
Palestinagrupperna i Sveriges viktigaste resurser för att uppnå föreningens mål finns i vår lokala
förankring, förtroende och goda relationer med det palestinska civilsamhället på olika nivåer samt PGS
långvariga erfarenhet av att arbeta i Palestina och Libanon. I över 40 år har PGS gett stöd till
organisationer som är en del av civilsamhällena i Palestina och Libanon, vilket lett till ett stort och
viktigt kontaktnät på plats. Den stora kunskapen och erfarenheten bland personal, förtroendevalda och
aktiva är en enorm resurs för organisationen. Det finns en djup kunskap om konfliktens komplexitet.
PGS förbundsstyrelse består av 12 personer med olika bakgrund som tillsammans leder förbundets
arbete under kongressperioden. De är invalda baserat på deras engagemang och djupa kunskap.
Styrelsen har utsett ett biståndsutskott med kompetens inom relevanta kunskapsområden.

För att utveckla kompetensen deltar både de anställda samt frivilliga regelbundet i olika
kompetensutvecklande utbildningar som erbjuds av bland annat Forum Syd. Att kompetensutveckla
organisationen är ett led i PGS arbete att uppnå de uppställda målen för aktuell kongressperiod.

5

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
För att säkerställa att PGS gör framsteg och når de uppsatta målen så fokuserar PGS på
uppföljningsarbete samt utvärdering av organisationens arbete, både i Sverige och tillsammans med
partnerorganisationerna i Palestina och Libanon. I samband med projektredovisningar görs omfattande
utvärderingar där indikatorer identifieras och måluppfyllelse analyseras.

PGS har regelbunden kontakt med partnerorganisationer, besöker deras aktiviteter/projekt samt har
årliga uppföljningsmöten med dem. PGS får halvårs- och årsrapporter och revisioner från
partnerorganisationerna för att kunna säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta planer och mål.
Interna och externa utvärderingar av måluppfyllelse, intervjuer och enkäter genomförs för att kunna
säkerställa projektens resultat. På detta sätt får PGS och våra samarbetspartners och givare en transparent
tydlig bild av verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

PGS arbetar aktivt med riskanalyser i både planerings och i uppföljningsarbetet, för att minimera och
förebygga risker som kan komma att påverka måluppfyllelsen i våra planer och projekt negativt.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
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 såsom erkännandet av Palestina som stat och uttalanden om
t ex illegala israeliska bosättningar. Genom att medverka vid forum där Palestina och Israel diskuteras,
har PGS bidragit med korrekta fakta och gett en nyanserad bild av situationen. Informationsarbetet har
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bidragit till en stärkt opinion för en rättvis fred, genom distribution av temaskrifter. Medverkan vid
seminarium och föreläsningar, debattartiklar och information på sociala medier samt genom
lokalgruppernas arbete som synliggör PGS och Palestinafrågan över hela landet. Vidare har PGS
genomfört sommarläger med utbildning för ungdomar med bakgrund i Mellanöstern, haft studiecirklar,
distribuerat skönlitterär och politisk litteratur som rör Palestina och Israel där utfallet har blivit mer
kunniga ungdomar kombinerat med bra upplevelser.

PGS ingår i många samarbetskonstellationer både lokalt och centralt har lyckats bidra till att ena och
stärka Palestinarörelsen i Sverige samt samarbeta internationellt. Ibland kring specifika projekt och
arrangemang men även några mer bestående samarbeten har påbörjats eller fördjupats.

Det europeiska nätverket ECCP består av 43 organisationer från 19 länder. Under perioden har PGS
varit delaktiga i flera gemensamma upprop i frågor rörande EU-finansiering av israelska militär – och
säkerhetsföretag, kring situationen i Gaza, Jerusalem samt frågor kring kontroll av varor i EU från
illegala israelska bosättningar gentemot EU-parlamentariker i Bryssel. Det har bidragit till en starkare
opinion och starkare band inom ECCP.

I Palestina och Libanon har flera tusen barn och ungdomar, tack vara PGS stöd till lokala
samarbetsorganisationers arbete, fått hjälp att klara sin skola, fått möjligheter att stärkas och utvecklas
socialt samt fått ingå i en sund gemenskap. Vi har bidragit till att stärka civilsamhället i de orter vi
arbetar genom att uppmana våra samarbetsorganisationer till att samverka brett. Våra
samarbetsorganisationer har utvecklat sin kapacitet för projektledning till en mer professionell nivå,
vilket gör att organisationerna har blivit mer demokratiska och fått kapacitet att söka stöd hos andra
aktörer inom sina verksamhetsområden.

7

PGS stöd till barn- och ungdomsorganisationer i Palestina och Libanon har genom olika strategier och
metoder bidragit till att stärka barn- och unga som lever under svåra förhållanden, under ockupation och
i flyktingläger. Stödet har även stärkt deras roll som förändringsaktörer i det lokala samhället.

PGS programavtalsstatus (PCO-status) av Forum Syd statade 2018, vilket innebär att alla
samarbetsorganisationer som arbetar med barn- och unga arbetar i ett program istället för i separata
projekt. Detta har förberetts under flera år. Partnerorganisationerna har förbättrat sina administrativa
rutiner och har nu handböcker som reglerar deras verksamhet på både arabiska och engelska.

2018 avslutades ett projekt i samarbete med Al-Nahda Charitable Society i Abu Dis utanför Jerusalem
för barn och ungdomar från beduinsamhällen som hotas av fördrivning av den israeliska
ockupationsmakten. Genom projektet har barn och ungdomar från beduinsamhällena blivit integrerade
i de aktiviteter som hålls på Abu Dis barn och ungdomscenter. Genom projektet har de också stärkts,
getts ökat inflytande och blivit mer motståndskraftiga mot hotet om fördrivning från sina hem.

Gaza Community Mental Health Programme (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.

Engångsbidrag har under 2018 getts till: Kvinnocentret Al Zahra i New Askar camp, SkateQilya i
Qalqilya på norra Västbanken där man genom Skateboardåkning arbetar för att stärka ungdomar, Al
Saraya Center som arbetar med socialt utsatta familjer i Gamla Stan i Jerusalem, Defence for Children
International, Palestine, +972 Magazine - ett webbmagasin vars mål är att tillhandahålla uppdaterad
rapportering och analys av händelser i Israel och Palestina, samt till Palestinian Medical Relief Society´s
arbete i Jerusalem och Gaza.
Stöd till de organisationer som inte är en del av PGS PCO program-projekt, utan PGS övriga bistånd
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. Projektansvarig i PGS för Palestina och Libanon samt PGS Biståndsutskott följer upp stöd som
har beviljats. Organisationer som mottagit stöd måste redovisa hur ändamålet har främjats.
För mer information om PGS verksamhet se verksamhetsberättelsen.
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