INSAMLINGSSTIFTELSEN för SHATILAS BARN- och
UNGDOMSCENTRUM (CYC)
Plusgirokonto: 59 84 28 - 1

Verksamhetsberättelse för år 2018
Vad är CYC?
CYC har funnits sedan 1997. Organisationen registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska
myndigheterna och bytte då namn till ”The Children & Youth Association”. Organisationen har sin
verksamhet i Shatila med en underavdelning i flyktinglägret Nahr el Bared, sedan lägerkriget där år
2007. CYC erbjuder en mötesplats för flyktinglägrets barn och unga. På sin fritid får de hjälp med
skolarbete och deltar i annan meningsfull och utvecklande sysselsättning.
Abu Mujahed är organisationens chef. Lokalt leds arbetet av valda unga personer i en kommitté som
planerar arbetet tillsammans med Abu Mujahed. Aktiviteter planeras vid öppna möten för deltagarna.
Barns och ungdomars delaktighet i planeringen är en grundpelare liksom lika villkor för flickor och
pojkar. ”Child- to Child”-metoden (”Barn hjälper Barn”) utgör grunden för hur verksamheten
organiseras. FN´s konvention om Barnets Rättigheter är ett rättesnöre när verksamhetens innehåll
beslutas.
Några organisationer som stödjer CYC:s arbete:
I Libanon: Unicef, Unesco
Frankrike: Chatila les enfants de l´espoire-France
England, och Italien: Organisationer och enskilda personer
CYC driver ett vandrarhem i Shatila som också drar in pengar till verksamheten.
CYC sjuder av aktivitet och energi, gå gärna in på deras hemsida och läs: cycshatila.org

Vad är insamlingsstiftelsen?
Insamlingsstiftelsen grundades år 2000 för att:
1) stödja verksamheten som bedrivs vid The Children & Youth Association.
Stiftelsen samlar in pengar från faddrar och får gåvor och donationer från enskilda och organisationer.
De insamlade medlen skickas till överenskomna insatser i CYC:s verksamheter till gagn för alla barn
och ungdomar där.
2) sprida information om hur situationen är för barn och ungdomar i palestinska flyktingläger i
Libanon.
Insamlingsstiftelsen är fristående och oberoende. Läs mer på vår hemsida: faddershatila.se

Vi minns och hedrar:
Christian Widegren, född 1955
Den 12 oktober insomnade vår vän Christian Widegren efter fem års kamp mot cancern. Christian var
en fin och generös fadder och kamrat till barnen och de unga i Shatila genom sitt omfattande stöd till
CYC. Han besökte också centret, arrangerade studieresa för lärarkollegor och reste ner tillsammans
med familjemedlemmar.
Tack för ditt stöd, politiskt och ekonomiskt. Tack för din ständiga stöttning på alla sätt. Barnen
glömmer dig inte. Abu Mujahed är bestört och ledsen. Vi saknar dig Christian men i vårt fortsatta
engagemang finns du alltid med oss.
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Året 2018
Året får beskrivas med anteckningar från faddermötet den 16/9, med Abu Mujahed.
Vi hade en moderator för mötet, Lasse Fryk. Abu Mujahed började med att visa bilder från
verksamheten på CYC i Shatila. (Titta gärna på vår Facebook-sida, Shatila, där många bilder finns.)
Lite om läget internationellt
Abu Mujahed tog upp USA, som under Trumps ledning, ”vinglar” och tar olika beslut vecka för
vecka. Det handlade om muren mot México, om Kina, Venezuela, Kuba och samarbetet
med Israel. Även om det förödande beslutet att flytta sin ambassad till Jerusalem. USA
stöttar beslutet att Israel ska bli en judisk stat och byggandet av nya bosättningar på
Västbanken.
Palestina, UNRWA och USA
UNRWA upprättades 1949 för att stödja de palestinska flyktingarna från Israel i väntan
på återvändandet, enligt resolution 194, beslutat i FN:s generalförsamling redan 1948. Med
tiden har UNRWA fått uppgiften att stå för skolor och hälsovård, samt registrering.
Det finns runt 12 miljoner palestinier. 5 - 6 miljoner utgör Palestinas flyktingar. De är registrerade hos
UNRWA och innehar därmed en legitimationshandling. Palestinska flyktingar i Libanon är statslösa.
UNRWA finansieras av bidrag från enskilda länder
USA har beslutat att inte längre bidra till UNRWA. De har tidigare bidragit med ca 1/3 av
budgeten. Trump menar att yngre palestinier, födda efter 1948, inte är att betrakta som
flyktingar. De borde vara medborgare i de värdländer de bor i. I Libanons grundlag står inskrivet att
flyktingar inte får ha något fast boende där och inte heller rättighet att arbeta, de är utestängda från ett
70-tal yrken. UNRWA har 2–3 000 anställda, ofta rekryterade bland flyktingarna, i Libanon och driver
76 skolor där. Hur ska det gå för alla flyktingfamiljer? Försörjare mister sina jobb och de redan sårbara
barnen drabbas hårt. Detta märks mest för barnen i flyktinglägren.
Aktuellt i CYC
CYC:s Kindergarten öppnades den 20 oktober 2018 och invigdes av Palestinas ambassadör. Där är
nytt och fint och har inretts, målats o dekorerats. Två lärare, en vaktmästare och Malike är anställda.
(Malike är en av de unga ledarna som var på besök hos oss i Göteborg och deltog på faddermötet för 2
år sedan). KG startade med 2 klasser. Läxstödet till skolbarnen i centret är fortsatt mycket viktigt.
Ledarna lyckas hjälpa många elever, så att de kan fortsätta i nästa klass. Barnen fick delta i roliga
sommaraktiviteter i centrets lokaler och det sedvanliga sommarlägret genomfördes men med lite färre
barn 2018. Centrets ekonomi är ansträngd och familjernas likaså.
Läget i Shatila är tufft
Desto viktigare att CYC finns där och aktiverar barnen. Abu Mujahed poängterar Barnkonventionen
som är så viktig att följa för barnens framtid. Om de inte får leka, spela, rita, dansa, lära sig saker,
kunna få det stöd de behöver i centret, var har vi dem då? Gatan är en alldeles för farlig miljö för
barnen. Viktiga dagliga problem som Abu Mujahed tog upp var de höga kostnaderna för all
sjukhusvård som folk behöver och att sophanteringen i lägret inte sköts.
Mötet hade också tid för deltagarnas frågor
En fråga handlade om ifall det finns något hopp för palestinierna. Abu Mujahed tog upp USA:s roll
som världspolis men han pekade också på att många i världen protesterar och kämpar emot. Ship to
Gaza, som ett exempel, sätter strålkastarljus på palestiniernas kamp. Palestinierna är inte ensamma!
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Aktiviteter 2018
CYCs vänner har ett starkt engagemang för flyktingbarnen i Shatila. Många sprider kännedom om
CYC i andra organisationer, på arbetsplatser och inom vänkretsar. Under året har, exempelvis, två
körer (Spartakuskören och Kören Motvals) haft solidaritetskvällar där alla pengar från såväl entré som
matförsäljning och insamling har gått till CYC.
25 januari öppet Faddermöte Anna, Néstor och Eva berättade om resan till CYC/Libanon 21/9 –
1/10 2017
Besök från CYC:
September 13 - 20. Abu Mujahed besökte Göteborg
a) 13/9 Abu Mujahed berättade om CYC på Palestinagruppens lokala studiecirkelmöte
b) 15/9 Fredsloppet Slottsskogen. Abu Mujahed sprang i vanlig ordning och var behjälplig med
allt arbete som loppet för med sig. Stiftelsen fanns på plats och vi informerade om CYC.
c) 16/9 Faddermöte Masthuggets Hus. Lasse Fryk modererade samtalet med Abu Mujahed
d) 17/9 Stiftelsestyrelsen Heldagsmöte med Abu Mujahed närvarande
e) 19/9 Mixgården Årliga mötet med ledarna och vi fick en fin guidad rundvandring i
Hammarkullen
Fadderbrev: Vi informerar faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om CYC i fadderbrev då
och då under året. Vi hänvisar till CYCs hemsida cycshatila.org. där det finns massor av bilder och där
information om aktiviteterna i CYC går att finna. Enklast är att prenumerera på deras nyhetsbrev.
Facebook: Stiftelsen Shatila Barn- och ungdomscentrum är namnet på vår Facebook sida, men det
räcker att skriva Shatila så dyker sidan upp. Där finns den bästa uppdateringen.
Vår hemsida faddershatila.se. Där finns viktiga dokument om oss och om CYC.
Verksamhetsberättelserna läggs in där och vissa texter/bilder om våra aktiviteter.
Informationsmaterial: Styrelsen har en fin informationsfolder med text och bilder om fadderarbetet
och om CYC. När du vill använda och sprida detta material – kontakta styrelsen – så skickar vi
foldrar.

Stiftelsens styrelsemöten 2018:
18/1 Styrelsemöte, Planering av faddermöte
25/1 Faddermöte om Néstors och Evas resa till Libanon och CYC tillsammans med Anna och Frida
Darj
26/2 Årsmöte
27/8 Styrelsemöte Planering inför Abu Mujaheds besök. Lasse Fryk, Katja Alheden och Axel
Lyckberg deltog.
17/9 Styrelsemöte med Abu Mujahed närvarande
4/10 Styrelsemöte Summering efter Abu Mujaheds besök
Länsstyrelsen begärde extra granskning
Stiftelsen blev extra granskad av Länsstyrelsen som begärde in alla våra reviderade handlingar för år
2017. Granskningen genomfördes – utan anmärkning.
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Ekonomi 2018
Utbetalat till CYC:
Datum
Kronor
År 2018
302 000
Jfr 2017
305 000
Jfr 2016
290 000

Inkomster:
Från faddrar och andra vänner till CYC
År 2018 240 928 kr
Jfr 2017 231 485 kr
Jfr 2016 259 564 kr
Kommentar: Generösa gåvor vid födelsedagar, begravning, extra fadderbidrag och i samband med
solidaritetsfester.

Utgifter:
Plusgiroavgifter:
2 623,80 kr
Auktoriserad revisor: 5 500,00 kr
Kommentar: Registerhållning, kostnader för banköverföring till Libanon och årsavgiften för
hemsidan (One.com) betalas med pengar från försäljning av Enjoyhäften.

Antal Faddrar:
År 2018: 103
Jfr 2017: 100
Jfr 2016: 97
Kommentar: Bakom varje insamlingspost finns antingen en enskild fadder eller flera faddrar ur
samma familj.
97,3 % av insamlade medel kommer CYC-barnen och ungdomarna till godo!
First National Bank i Libanon, där CYC har konto, stoppade den första utbetalningen från stiftelsen
2018 och skickade pengarna i retur. Vi anmodades att skicka nya uppgifter som stärkte vår identitet
som registrerad stiftelse. Vi behövde även öppna ett bankgirokonto i banken, Nordea. Tidigare hade vi
endast ett plusgirokonto men det krävs bankgirokonto för att kunna skicka pengar utomlands. Nu
fungerar överföringarna problemfritt igen.

Auktoriserad Revisor: Auktoriserad revisor: Åsa Jeanson /adact revisorer & konsulter.
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Kära faddrar och vänner till CYC - Utan era pengar skulle tillvaron för de unga i Shatila
vara betydligt tuffare. Den förutsägbara summan de får genom fadderskapet och extra
tillskott genom andra gåvor bidrar i högsta grad till livsglädje för barn som verkligen
lever i en urban misär.

CYC har fantastiska och generösa faddrar och många andra vänner!
ETT STORT TACK FÖR ALLA BIDRAG UNDER 2018!
Blir vi fler så blir det mer… hjälp oss gärna att värva fler faddrar!

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum
Göteborg 2019 03 09

Kickan Einarsson

Eva Hammad

Jane Mattsson

Néstor Verdinelli

Charlotte Wiktorsson
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