
RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGEN PALESTINA SOLIDARITET 

Vedtatt av Landsstyret 15. – 17. mars 2013, rev LM 2016 

Palestina Solidaritet (PalSol) er Palestinakomiteens innsamlingsaksjon for solidaritetsarbeidet. 

Innsamlingen administreres av Palestinakomiteen. Midler fra PalSol brukes til det kontinuerlige 

solidaritetsarbeidet. Oppsparte midler kan brukes som et supplement i de tilfeller hvor 

inneværende års midler ikke er tilstrekkelig til å dekke årets aktiviteter eller dersom det oppstår 

ekstraordinære behov. 

Midler fra Palestinasolidaritet skal benyttes til: 

· å drive solidaritetsarbeid i Palestina og i palestinske flyktningeleirer 

· å arrangere studieturer 

· å gi støtte til og gjennomføre prosjekter i Norge som fremmer solidaritet med det palestinske 

folket 

Det er AU i Palestinakomiteen som har ansvar for driften av Palestinasolidaritet. AU kan 

delegere ansvaret til et mindre utvalg, men det er AU som er ansvarlig overfor organisasjonen. 

For hvert år settes det opp budsjett og avlegges regnskap som en del av Palestinakomiteens 

budsjett og regnskap. 

Solidaritetsarbeid i Palestina eller i palestinske flyktningeleirer. 

Innsamlingen dekker utgifter for solidaritetsarbeidere som skal uføre frivillig arbeide i Palestina 

og palestinske flyktningeleirer, og de utgifter som følger av dette arbeidet. Det er et krav for 

deltakelse at man etter hjemkomst deltar i solidaritetsarbeidet i Norge. 

Solidaritetsturer-studieturer 

Palestinakomiteen vil som en del av solidaritetsarbeidet arrangerer studieturer. Formålet med 

turene skal være at deltakerne selv skal være vitne til den israelske okkupasjonen og blokaden og 

de konsekvensene dette har for den palestinske befolkningen, og at deltakeren skal bli aktive i 

arbeidet for Palestina her hjemme. 

For denne type tildeling er det et ønske at deltakerne bruker sine erfaringer på solidaritetsarbeid 

når de kommer tilbake til Norge. Dette kan skje på flere måter, for eksempel ved å dele sine 

kunnskaper med lokallagene til Palestinakomiteen, fagforeninger eller andre relevante fora. 

Støtte til tiltak og prosjekter 

For at Palestinakomiteen skal kunne gjennomføre sitt arbeidsprogram kan midler brukes til 

prosjekt, i hovedsak i Norge, som fremmer solidariteten med det palestinske folket. Det kan også 

gis støtte til eksterne søkere jf. vedlagte Retningsliner for handsaming av eksterne søknader. 

Innsamlingen til Fadderordningen er en separat innsamling som har til formål kun å støtte Beit 

Atfals prosjekter. Administrative utgifter dekkes av innsamlinga. 



RETNINGSLINER FOR HANDSAMING AV EKSTERNE SØKNADAR 

Bakgrunn 

Palestinakomiteen får ei aukande meng søknadar til diverse solidaritetsprosjekt. Det vil i 

utgangspunktet har å forhalde oss til i høve til handsaming av søknadane er vedtektene (§10b) 

som seier: 

 

”Bare Arbeidsutvalget/landsstyret kan disponere innsamlede penger i komiteens navn.” 

og rammer for pengebruk ut frå reglene for skattefrådrag som seier: 

”Det gis fradrag for pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i 

landet og som ikke har erverv til formål og som driver a. omsorgs- og helsefremmende arbeid for 

barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper, b. 

barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l., c. 

religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet, d. virksomhet til vern av menneskerettigheter eller 

utviklingshjelp, e. katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller f. 

kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern.” 

I ølgje vedtektene står vi altså ganske fritt til å handsame desse søknadane som vi vil (og i teorien 

også oversjå dei), og punkta a og d i rammene for skattefrådrag vil omfatte det aller meste av det 

vi vil ønskje å stø. 

Palkoms utgangspunkt for solidaritetsarbeidet er at vi er ein solidaritetsorganisasjon, ikkje ein 

humanitær organisasjon. Det betyr at solidaritetsarbeidet skal vere til praktisk nytte for 

palestinarane, men det skal også kunne verte nytta i opinionsarbeidet i Noreg. Norske deltakarar i 

solidaritetsarbeidet bør delta i solidaritetsarbeid i Noreg ved å drive opplysningsarbeid eller bli 

aktivist i Palestinakomiteen. Å styrke Palestinakomiteen som organisasjon tener opinionsarbeidet 

i Noreg. 

Føremålet med retningslinene er å gjere handsaminga av søknadane enklare og meir konsistent. 

Retningsliner for tildeling av midler 

1. Søknader om tildeling av midlar frå Palestinasolidaritet blir vurderte ut frå: 

· Praktisk nytte for palestinarane 

· Nytteverdi i forhold til solidaritetsarbeidet og styrking av organisasjonen i Noreg 

· Gi særleg god effekt i form av informasjonsarbeid i Noreg eller kontakt med relevante 

palestinske grupper eller organisasjonar 

2. Søknaden bør ha ein organisatorisk forankring. Medlemmer skal søke gjennom sine lokallag. 

Lokallaget skal vurdere tilrådingar ut frå nytteverdien i forhold til solidaritetsarbeidet lokalt og 

innstille til Arbeidsutvalet. 



3. Dei som mottek støtte frå Palestina Solidaritet må forplikte seg til å sende rapport og levere 

reknskap for prosjektet som får støtte. Nye søknader frå same søker/e kan ikkje behandlast før 

rapport og reknskap frå forrige prosjekt er mottatt. I dei tilfella det er aktuelt skal mottakarane òg 

skrive til heimesidene eller medlemsbladet om prosjektet. 

4. Personar utanfor Palestinakomiteen kan også søke om støtte. Dei må følge same saksgang og 

kriterie som medlemar av Palestinakomiteen. 

5. Den samla tildelinga frå fonda i løpet av eit år skal ikkje utgjere meir enn 10 % av dei innsamla 

midla. 

6. Vi gjev berre eingangssummar og ikkje støtte til same prosjekt over fleire år eller faste bidrag. 

7. AU skal legge fram oversyn over kva for prosjekt som har fått støtte saman med framlegging 

av årsreknskap. 

 


