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INSAMLINGSSTIFTELSEN SHATILAS BARN- och 

UNGDOMSCENTRUM 
 

Verksamhetsberättelse för år 2012 
Insamlingsstiftelsens uppgifter är: 

• att stödja verksamheten som bedrivs vid The Children & Youth Association - (Barn- 

och Ungdomscentren) i Shatila- och i Nahr el Bared, två palestinska flyktingläger i 

Libanon.  

Stiftelsen samlar in pengar från faddrar. De insamlade medlen skickas till överenskomna 

insatser i centrens verksamheter till gagn för alla deltagare. 

• att sprida information om hur situationen för barn och ungdomar är i palestinska 

flyktingläger i Libanon. 

 

Insamlingsstiftelsen är fristående och oberoende. 

 

I centren träffas unga i åldrarna 6-18 år, på sin fritid, för att få hjälp med skolarbete och för 

annan meningsfull sysselsättning. 

  

CYC registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska myndigheterna och 

organisationsnamnet byttes då till ”The Children & Youth Association”. Organisationen har 

två center: ett i Shatila och ett i Naher el Bared. Ett barn- och ungdomscenter upprättades i 

Nahr el Bared efter lägerkriget för 5 år sedan.  

 

I oktober 2009 valdes en ledningskommitté bestående av 7 personer till The Children & 

Youth Association centralt. Abu Mujahed är organisationens chef. Centren i Shatila och i 

Nahr el Bared leds lokalt av valda unga personer i en kommitté som planerar arbetet 

tillsammans med Abu Mujahed. Han ingår i båda centrens lokala ledning. Centren har öppna 

lördagsmöten för deltagarna, barns och ungdomars delaktighet i planeringen är en 

grundpelare. ”Child- to Child”-metoden (”Barn hjälper Barn”) utgör grunden för hur 

verksamheten organiseras och FN´s konvention om Barnets Rättigheter för hur verksamhetens 

innehåll styrs. 

 

Insamlingsstiftelsen stödjer centren med de insamlade medlen från fadderverksamheten samt 

donationer.  

 

SCS=Save the children-Sweden, UNICEF, Chatila les enfants de l´espoire-France (en 

organisation vi har kontakt med) samt enskilda personer och mindre organisationer ger sitt 

bistånd. CYC´s vandrarhem drar också in pengar till verksamheten. 

 

Ett EU-anslag söktes med hjälp av en italiensk organisation, ”Ciss project”, för arbetet i Nahr 

el Bared, och det beviljades för tiden maj 2010 - september 2012. En första utbetalning 

gjordes av EU, men sedan fullföljdes aldrig idén med stöd till CYC Nahr el Bared, då den 

italienska organisationen inte ställde upp med den del av avtalet som förväntades av dem. 

Pengarna gick till Ciss´ organisation i Beirut, och inte vidare till CYC. CYC skulle behöva 

driva en rättsprocess mot Ciss, i Italien, för att få pengarna, dvs om rätten ställer sig på deras 

sida. Ett omöjligt projekt för CYC. Abu Mujahed har ställt krav på alla som har med denna 



sak att göra upp till EU-representants nivå, men ingen tar ansvar. Detta svek har tagit oerhört 

mycket kraft och energi. 

 

 

Pengar skickade från Stiftelsen till The Children & Youth Association år 2012 
120306 skickades för hela året 140 000 SEK = USD 20,600 

  

Antalet betalande faddrar:  

2012 hade vi 69 faddrar, som betalade månatligen eller mer sporadiskt. 

  

Donationer har satts in, t ex gåvor i samband med jämna födelsedagar. 

 

Andra utgifter:  
Till plusgirot betalade vi ett årspris på 450 kr, en mottagaravgift på 63 kr/år och dessutom 55 

kr/mån.  Det är de enda kostnader som betalades av insamlade medel. Registerhållningen och 

kostnader för banköverföring till Libanon liksom årsavgiften för hemsidan (One.com) betalas 

med pengar från försäljning av Enjoyhäften och/eller av Styrelsens medlemmar. 

Vi fick in totalt 154 348 SEK år 2012  (jfr år 2011 = 147.308 SEK) 

 

Informationsspridning om flyktingbarnens situation år 2012 

Insamlingsstiftelsen har som sin andra uppgift att, här i Sverige, sprida information om de 

palestinska flyktingbarnens situation i Libanon. 

 

Stiftelsen hade ingen samling med faddrar eller annan utåtriktad mötesverksamhet för 

information, under 2012. Vi skickade mail till faddrarna med information från Abu Mujahed 

om en mängd aktiviteter i CYC Beirut och CYC Nahr el Bared. Läxstöd, sommaraktiviteter, 

sommarlägervistelse, kulturaktiviteter på internationella kvinnodagen, föräldramöten mm 

mm. 

 

I september 2012 höll organisationer i Shatila, bl a CYC, möten och samlingar under en dryg 

veckas tid, för att högtidlighålla 30-årsminnet av de män, kvinnor, barn och ungdomar som så 

brutalt slaktades av falangister som trängde in på gatorna i Sabra och Shatila 1982. Med stöd 

av den israeliska armens belägring av området mördades 1200 – 1500 civila på gatorna och i 

sina hus. I höstas reste folk från flera organisationer som också stödjer CYC i Frankrike och 

Italien och i andra länder till Shatila och deltog i högtidligheterna där. Det fanns en önskan att 

alla de organisationer som stödjer CYC skulle träffas och diskutera gemensamt kring 

stödarbetet. Vi hade naturligtvis en inbjudan att komma och att delta i minnesstunder och 

möten. Ingen av oss kunde dock resa ner vid den tidpunkten. 

 

2012 var ett år då mycket fokus riktades mot Israels förkvävande belägring av 1.5 miljoner 

palestinier i Gazaområdet, som plågat befolkningen sedan anfallet mot Gaza den 22 dec 2008. 

Aktivister inom "Ship to Gaza"-rörelsen mobiliserade så att en båt, Estelle, kunde segla mot 

Gaza efter sommaren. Israel bordade fartyget, tvingade henne till Ashdod och beslagtog båten 

och lasten. Mycket arbete lades ner i Göteborg, och på många orter i Sverige och i andra 

länder, för att förverkliga Estelles resa. Flera av stiftelsens styrelsemedlemmar var aktivister i 

detta arbete. De framhöll situationen för flyktingarna i Libanon vid möten med andra Ship to 

Gazaaktivister. 

 

I mars 2011 inleddes det syriska upproret i kölvattnet på den arabiska våren. Ett år senare 

rasade striderna i städernas bostadskvarter. Såväl Assadregimen som oppositionen bombade 



och besköt civila i städer och byar. Ett vidrigt krig drev civila på flykt undan bomberna. Vid 

2012 års slut beräknades minst 75 000 döda, mer än 2 millioner internflyktingar i Syrien, och 

uppemot en million flyktingar till omkringliggande länder. Till Libanon kom flera 

hundratusen flyktingar under de kalla november- o decembermånaderna. Syrier och även 

palestinier uppväxta i  flyktingläger i Syrien (sedan el Nakba, 1948) kom i tiotusentals att 

söka skydd i flyktinglägren i Libanon. Abu Mujahed skrev till oss om flyktingarnas 

förtvivlade situation. De behövde allt – filtar, madrasser, kläder, blöjor, välling… Bostäder 

saknas – det är ju redan trångt i lägren, men befolkningen har gjort allt de kunnat för att hjälpa 

till. Palestinska flyktingar i Libanon har vana vid katastrof och katastrofhjälp och kan 

organisera humanitärt hjälparbete, CYC´s barn och ungdomar arbetar nu för fullt med detta, 

men de saknar nödvändiga resurser. Abu Mujahed beskriver : ”the crisis is too big for little 

solutions” och vi vidarebefordrar hans nödrop för stöd av det akuta hjälparbetet till 

flyktingarna från Syrien. Den Libanesiska staten har inget flyktingmottagande alls! De 

palestinska flyktingarna från Syrien får inte flyktingstatus enligt Genèvekonventionen och 

UNHCR. De måste vända sig till UNRWA – men UNRWA i Libanon ger inget stöd till 

palestinaflyktingar registrerade i Syrien trots att de flyr kriget där! Situationen är katastrofal. 

Människor får inte sjukvård de behöver, barnen får inte den skolgång de borde få. Många, 

många saknar tak över huvudet och får inte den mest basala hjälp när de behöver. 

 

Samarbetsprojektet mellan Centret och Gårdstensskolan och numera även Sannaskolan hade 

ingen utbytesaktivitet under 2012. Det finns lärare på de båda skolorna som har intresse av att 

ta upp verksamheten, men tyvärr - skolornas ekonomiska läge och skolledningarna tillåter inte 

detta. 

 

CYC började skriva nyhetsbrev (Newsletter) regelbundet under 2011 och några till kom i 

början av 2012. Breven finns samlade på hemsidan. 

 

Hemsidearbetet fortsätter. En fadder i Stockholm, Sara Aarnivaara tillsammans med Jane och 

Majsan utvecklar den.  

Gå in på: faddershatila.se  

 

Vi har ett brev som skickas till den som vill bli fadder. Det kan användas av alla för att värva 

nya faddrar. Rekvireras från någon av oss. 

 

Stiftelsens styrelse- och faddermöten: 
28/2 årsmöte 

18/3 styrelsemöte  

 

Vi tackar alla er som skänkt pengar under året till barn och ungdomar i flyktinglägren. De 

palestinska flyktingarna borde inte svikas utan vara i fokus för vår regering, för FN och inte 

minst för Israel, USA och alla de makthavare som gärna pratar mänskliga rättigheter och om 

fred i Mellanöstern. 

Den palestinska flyktingsituationen förvärras i allt snabbare tempo. Alla former av 

demokratiska och medborgerliga rättigheter förvägras fler och fler. Försämringen av 

levnadsstandard ökar drastiskt, speciellt för dem i Libanon t. ex om man ser till 

flyktinglägrens vattenförsörjning, avlopp och elektricitet. Bidragen till skola och utbildning 

har minskat mycket, vilket gör att undervisningen försämras och att antalet unga så kallade 



”drop outs”, de som har oavslutad skolgång, ökar. Deras chanser på arbetsmarknaden minskar 

och arbetslösheten ökar. Det är mycket dyrt att leva i Libanon. 

Barn- och ungdomscentret, CYC, är fortfarande en oas i en mycket svårt omgivning. Bidrag 

för att underlätta deras vardag är ovärderligt. Nu när flyktingströmmen från krigets Syrien 

blivit en angelägenhet för våra vänner att hantera är extra akuthjälp synnerligen välkommet. 

Stort Tack för ditt engagemang för såväl libanons palestinaflyktingar som flyktingströmmen 

från det blodiga inbördeskriget som rasar i Syrien. 

Titta gärna in på vår hemsida faddershatila.se och rekommendera den till andra – kanske 

någon du känner vill bli fadder? 

 

 
Göteborg 2013-03-22 
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