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INSAMLINGSSTIFTELSEN SHATILAS BARN- och
UNGDOMSCENTRUM Plusgirokonto:59 84 28 - 1
Verksamhetsberättelse för år 2014
Vad är CYC?
CYC har funnits sedan 1997 men registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska myndigheterna
och organisationens namn byttes då till ”The Children & Youth Association”. Organisationen har
aktiviteter i Shatila och även i Naher el Bared sedan lägerkriget för 7 år sedan.
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. ”Child- to Child”-metoden (”Barn
hjälper Barn”) utgör grunden för hur verksamheten organiseras. FNs konvention om Barnets Rättigheter
är ett rättesnöre när verksamhetens innehåll beslutas.
Organisationer som stödjer CYC´s arbete: Unicef, Unesco Save the Children International i Libanon.
Chatila les enfants de l´espoire-France (en organisation vi har kontakt med) samt enskilda personer och
organisationer i bl a England, och Italien ger sitt bistånd.
CYC´s vandrarhem drar också in pengar till verksamheten.
CYC sjuder av aktivitet och energi!
Läs om det på deras hemsida: 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. De insamlade medlen skickas till
överenskomna insatser i CYC´s verksamheter till gagn för alla deltagare.
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

Marianne ”Majsan” Skoog
Vår vän, och en av stiftelsens grundare, Marianne ”Majsan” Skoog avled den 13 maj efter att länge ha
kämpat emot en svår lungsjukdom. Majsan var en hängiven Palestinaaktivist. År 1996 inleddes ett
samarbete mellan enskilda personer och organisationer för solidaritet med barnen och ungdomarna i
Shatila. Majsan reste till Shatila 1998 och såg CYC växa fram. I sitt arbete som lärare bidrog hon till
ett viktigt samarbete och ungdomsutbyte mellan Gårdstensskolan och CYC. Hon återvände till Shatila
2010 och tog fantastiska foton. De finns nu som utställning.

Majsan kallades för ”mamma” i CYC. Vi saknar Majsan, och vill fortsätta arbetet inspirerade
av hennes krafter och brinnande tilltro till solidaritetsarbetet för att förmedla hopp.
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Året 2014
2014 trasade inbördeskriget i Syrien sönder stora bostadsområden och flyktingvågen därifrån växte.
Minst en million lär nu finnas i Libanon! Den libanesiska ”staten”, president saknas, har inget
flyktingmottagande alls.
Situationen är katastrofal. Flyktingarna får inte sina mest basala behov tillgodosedda, inte den
sjukvård de behöver. Barnen får inte den skolgång de borde få. Det är mycket dyrt att hyra bostad. I
flyktinglägren är det mycket trångt. Konflikter blossar upp lätt, ibland sker skottlossning.
I norra Libanon blossar strider upp med anknytning till det krig som utspelas sig i Syrien. IS närmar
sig och sprider fruktan. Nahr el Baredlägret upplever många farliga väpnade situationer i sin
omedelbara närhet.
Sommaren präglades av det bestialiska israeliska anfallet på Gaza. Det påverkade starkt Libanons
palestinska flyktingbefolkning, trots den egna svåra situationen.
Klimatmässigt började året började med svår torka och slutade med hällande regn. En förödande
översvämning skadade mångas bostäder i Nahr el Bared.
Efter valet i Sverige, i september, erkände vår nya regering (s/mp), vid tillträdandet, staten Palestina
och upphöjde den palestinska representationen i Stockholm till ambassad.
Situationen i flyktinglägren har inte förbättrats:









Alla former av demokratiska och medborgerliga rättigheter förvägras även
palestinaflyktingarna från Syrien.
Försämringen av levnadsstandard ökar drastiskt i Libanon t. ex om man ser till flyktinglägrens
renhållning, vattenförsörjning, avlopp och elektricitet. Trångboddheten inte att förglömma.
Utbildningen försämras hela tiden och ”drop outs”, de som har oavslutad skolgång, ökar.
Flyktingbarnen från Syrien hade inte samma läroplan för sin skolgång som barnen i Libanon
har, och den kompromiss som blir deras utbildning nu försvårar för deras framtid.
Allas chanser på arbetsmarknaden minskar och arbetslösheten ökar.
Krigstraumatiserade människor får ingen hjälp.
Ökad kriminalitet, drogmissbruk och prostitution följer i spåren av den svåra situation som
råder.
Det är mycket dyrt att leva i Libanon.

Den palestinska flyktingfrågan behöver sin lösning! Rätten att återvända.

2

Ekonomisk redovisning:
Inkomster:
Från faddrar och andra vänner till CYC
2014 268 737,50
Jfr 2013 230 711
Jfr 2012 154 348
Utgifter:
Plusgiroavgifter:
1 170 kr (enda kostnaden som betalades av insamlade medel)
Kommentar
Registerhållning och kostnader för banköverföring till Libanon, liksom årsavgiften för hemsidan
(One.com), betalas med pengar från försäljning av Enjoyhäften och/eller av styrelsens medlemmar.

Utbetalat till CYC år 2014:
Datum
Kronor
Dollar
22/1

140 000

21 000

24/4

100 000

15 000

17/9

40 200

5 796

17/9

20 000

2 752

302 000

44 548

Summa
Kommentar:

Vi hade möjlighet att skicka 100 000 kr extra, i april, p.g.a. flera generösa bidrag och gåvor från
faddrar och andra vänner till CYC under såväl 2013 som 14. Solidaritet med CYC för organisationens
akutinsatser för flyktingarna från kriget i Syrien.
I september förmedlade vi också 2 stora bidrag:
1) 42 000 kronor från Majsans släkt och vänner, till hennes heder och minne för barnen och
ungdomarna i Shatila
2) 20 000 kr i gåva från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) till CYC. PGS hade kongress i maj
2014. Den nyvalda styrelsen beslutade att förmedla denna gåva genom vår stiftelse.

Hur många Faddrar?
2014: 87
Jfr 2013: 74
Jfr 2012: 69
Vi har ett välkomstbrev som skickas till den som vill bli fadder. Det kan användas av alla för att värva
nya faddrar. Rekvireras från någon av oss.
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Aktiviteter:
Februari: 4/2 Faddermöte. Arne Malmgren och Birgitta Elfström visade bilder och berättade om
sin vistelse i Shatila/CYC under december 2013.
April: 7 – 12. Frölunda Kulturhus Fotoutställning
Marianne Skoogs bilder från en resa till Shatila år 2010
Två föreläsningar i samband med utställningen:
7/4 Arne Malmgren och Birgitta Elfström - visade bilder och berättade om sin vistelse i Shatila/CYC
under december 2013.
12/4 Amnah Aboutakah samt Hiba och Esra Diab visade bilder och berättade om flyktingarnas historia
och nutid i flyktinglägret Bourg el Barajne i Beirut.
September: 17 – 27. Besök av Abu Mujahed och 5 unga assistentledare. Från Shatila resp. Nahr el
Bared.
Omfattande program:
17 – 19/9 Programmet ordat av PFF. De besökte idrottsklubbar, skola, närradiostation Emmaus Björkå
mm
20/9. Fredsloppet i Slottsskogen. Abu Mujahed höll ett tal om den krisartade situationen i Mellanöstern.
De unga gästerna hade ett kulturinslag med musik, dabke och sång. Stiftelsen hade bokbord och
utställning. Arr: PFF m fl i samarrangemang.
21 – 23/ Hotell Havanna i Varberg. Boendet där var en gåva till gästerna från hotellägaren, Lasse Diding.
Ett möte med ungdomar från Varberg anordnades av Arne Malmgren och Birgitta Elfström i samarbete
med Stiftelsen och lokala PGS medlemmar.
23/9 Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Föreläsningar och gruppdiskussioner med våra ungdomar.
Arrangerat av Karin Mattsson, lärare på folkhögskolan.
24/9 fm Hvitfeldska gymnasiet fick besök. Arr av Jane Mattsson, lärare på skolan.
24/9 em möte med Ungdomsgården Mixgården i Hammarkullen. Arr Mixgården och stiftelsen.
25/9 Besök på Rädda Barnens kontor i Göteborg. Arr Camilla Nygren och kollegor.
25/9 Faddermöte: Masthuggets Hus: Mycket välbesökt! Började med en minnesstund till Majsan.
Bilder visades från Shatila/CYC och Libanon. Abu Mojaheds berättelse och analys av situationen. De
unga framförde sin uppvisning i dabke-dans och sång samt berättelser och frågestund. Offentlig
symbolisk överlämning av penninggåvor.
26/9 Styrelsemöte med Abu Mujahed
27/9 Avresa
Vi har informerat faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om aktiviteter vi haft här via mail.
Vi skrev dock inte mycket under sista kvartalet. Inte heller uppgraderade vi hemsidan enligt planerna.
Då och då lägger vi in enstaka bilder eller dokument, med teknisk hjälp av vår fadder och vän, Sara.

Stiftelsens styrelsemöten:
14/1 planering av utställning på Frölunda Kulturhus
10/3 årsmöte
16/9 styrelsemöte
26/9 styrelsemöte med Abu Mujahed närvarande
1/10 styrelsemöte
Vi tackar alla er som skänkt pengar under året till barn och ungdomar i flyktinglägren. Barn- och
ungdomscentret CYC, är verkligen en oas i en mycket svår omgivning. Bidrag för att underlätta
vardagen är ovärderliga. Liksom solidariteten med flyktingarna i lägren. Ungdomarna som besökte oss
bekräftade hur viktigt stödet är. Det förmedlar hopp.

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum
Göteborg 2015-03 21

Eva Hammad Jane Mattsson, Néstor Verdinelli Charlotte Wiktorsson
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