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Verksamhetsberättelse för år 2015
Vad är CYC?
CYC har funnits sedan 1997. Den registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska 
myndigheterna och organisationen bytte då namn till ”The Children & Youth Association”. 
Organisationen har sin verksamhet i Shatila med en underavdelning i flyktinglägret Naher el 
Bared, sedan lägerkriget där för 8 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. 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!
Läs om det på deras hemsida: cycshatila.org

Vad är insamlingsstiftelsen?
Insamlingsstiftelsen grundades år 2000 för att:

• 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.

• 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

Hasse Karlsson
Hasse avled oväntat och hastigt den 19 februari 2015. Hasse och hans fru, faddrar sedan 
starten, besökte CYC för några år sedan och skrev en reseberättelse som finns på hemsidan. 
Ulla Gustavsson 
Ulla var fadder sedan stiftelsen grundades. Hon var alltid noga med att förhöra sig om att 



pengarna kom barnen till godo. Ulla insomnade den 23 mars 2015.

Året 2015

Inbördeskriget i Syrien har trasat sönder byar och städer, stora bostadsområden ligger i ruiner 
och flyktingvågen därifrån är enormt stor. Flykten fortsätter på grund av striderna, men nu 
kostar det också pengar att korsa gränsen mellan Syrien och Libanon. 

Minst en miljon flyktingar befinner sig i det lilla landet Libanon! Den libanesiska ”staten”, 
där president saknas och parlamentet är förlamat av oenighet, saknar flyktingmottagning värd 
namnet.  Nya flyktingläger har upprättats, med hjälporganisationers insatser. De befintliga, 
som upprättades i och med den palestinska påtvingade diasporan 1948 – 50, är också till 
bristningsgränsen fyllda av behövande utdrivna syrier och palestinaflyktingar från Syrien.

En humanitär katastrof! Flyktingarna får fortfarande inte sina mest basala behov 
tillgodosedda, inte den sjukvård de behöver och barnen får inte den skolgång de borde få. 
Boendet är mycket dyrt och problematiskt. Konflikter blossar lätt upp, ibland sker 
skottlossning och människor dödas. Drogmissbruket ökar och orsakar ytterligare svåra 
problem, inte minst för barnen. Marknad för drogförsäljning finns även i de trånga 
flyktinglägren och våldet ökar bland dealers och mellan säljare och köpare. Prostitution 
förekommer.

Under sommaren och hösten 2015 bevittnade vi i Europa hur en stor mängd flyktingar flydde 
katastrofområden över bland annat Medelhavet där över 3 000 personer drunknade under 
förnedrande och förfärliga omständigheter. Vi vet att även palestinska flyktingfamiljer från 
Shatila sålde det lilla de hade och lämnade den hopplösa tillvaron där, för drömmen om ett 
bättre liv, och följde flyktingströmmen.

Det är fruktansvärt orättvist att människor, sedan generationer bortdrivna från Palestina, inte 
ska kunna återvända hem utan tvingas kvar i ett eländigt boende, krig och flykt igen och igen, 
samtidigt som Israel tillåter invandring av människor födda av en judisk mor, eller 
konverterade till judendomen. De får medborgarskap och därmed medborgerliga rättigheter i 
landet som borde kunna bebos av alla, utan religionstillhörighet.

Palestinafrågan kan inte lösas med våld och fördrivning, ockupation och belägring gång på 
gång. Att Sverige och 135 stater i världen har erkänt Palestina måste följas upp med krav på 
en verklig palestinsk stat – inte det ockuperade område som ständigt befolkas av fler och fler 
israeler i strid mot internationella lagar och överenskommelser.

Situationen i flyktinglägren har inte förbättrats under 2015:
• 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 
är enorm.



• 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. 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. 

• Det är mycket dyrt att leva i Libanon!

Stiftelsens ekonomi

Inkomster:
Från faddrar och andra vänner till CYC
2015 259 457,00
Jfr 2014 268 737,50
Jfr 2013 230 711

Kommentar:
2013 och 2014 var år med många extra stora gåvor. (Se tidigare Verksamhetsberättelser på 
hemsidan)
2015 Fick Stiftelsen en gåva på 10 000 från Radio TUFFs styrelse. Radio TUFF sände en 
telefonintervju med Eva H om CYCs arbete och om hur skänkta pengar används till barnen.

Utgifter:
Plusgiroavgifter: 1 375,80 (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 Enjoy häften.

Utbetalat till CYC år 2015:
Datum Kronor
150331 140 000
Jfr 2014 302 000
Jfr 2013 170 000

Kommentar
Hösten 2015 blev det stopp för CYC att ta emot överföringar till bankkontot p gr av politisk 
kontroll av pengaflödet. Insamlade och skänkta medel blev kvar på vårt konto. Vi kommer att 
skicka mer så snart det har löst sig med överföringen.



Hur många Faddrar?
2015: 88
Jfr 2014:87
Jfr 2013: 74

Kommentar
Vi har både tappat faddrar och fått nya under året.

Aktiviteter 2015

Ny styrelsemedlem: Vi är glada att presentera att Kickan Einarsson, en trogen fadder sedan 
många år, nu är invald i stiftelsestyrelsen. Vi är 5 personer som arbetar, ideellt, utifrån 
stiftelsens målsättningar om stöd till CYC och palestinaflyktingarna. Alla ni faddrar är ju 
stommen, genom era gåvor, men det behövs en del planering och administration.

Besök från CYC:
September 17 – 25. Besök av Abu Mujahed samt Alaa och Muhammed –  unga ledare som 
”vuxit upp” i CYC. De har förvärvsarbete men hjälper också till i verksamheten i CYC på sin 
fritid.

17/9 Gästerna anlände
18/9 Intervju av tidningen ETC som gjorde ett fint reportage i Nr 37 den 25 september 2015.
19/9 Fredsloppet. Årets Fredslopp slog rekord med 1 600 anmälda, fin underhållning, mat och 
fika. Överskottet i år blev 50 000 och delas mellan en palestinsk idrottsorganisation på 
Västbanken och CYC Association.
20/9 Faddermöte – en av veckans höjdpunkter med 50 deltagare som fick berättelser om läget 
i Libanon och i CYC av Abu Mujahed och inblick i de unga ledarnas vardag.
21/9 Mixgården - vårt möte med ungdomarna och personalen där var mycket lyckat. 24 
ungdomar har under 2-3 veckors tid i början av sommaren samlat in 25 000 kronor till CYC 
och överlämnade en check. 
En reporter från Fria Tidningar var på plats vid tillfället – läs artikeln från fredag 25 
september, på nätet.
Samma kväll besökte vi Rädda Barnens Göteborgsavdelnings barnaktiviteter i Hjällbo och 
fick en fin diskussion med ledarna där.
22/9 Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Eleverna och deras lärare tog under förmiddagen 
emot våra palestinska gäster. Eva Hammad hade, på inbjudan av läraren, några veckor innan 
varit på skolan och pratat om Palestinaflyktingarnas historia. Eleverna hade därefter förberett 
frågor som de kunde ställa till gästerna vilket ledde vidare till bra diskussioner.
23/9 Emmaus beundransvärda solidaritetsarbete i lokalerna på Hisingen med en intressant 
guidad rundvandring ingick också i besöket. 
En nyhet för i år var att vi träffade ABF. En studieombudsman i organisationen tog emot oss i 
föreningens lokaler på Järntorget. Han pratade bland annat om den 100-åriga 
folkrörelsearbetet i Sverige och också om dilemmat att vara socialdemokrat idag med en 
regering som visserligen har erkänt Palestina men som har kontakter och skickar vapen till 
länder och organisationer som är djupt involverade i konflikten i området.
24/9 Palestinska Huset anordnade en god måltid och ett möte mellan Abu Mujahed och 
föreningsmedlemmar som ville diskutera solidaritetsarbetet med Palestina utifrån i Göteborg 



boende palestiniers olika perspektiv. Även ungdomsorganisationen var representerad och tog 
del av diskussionerna. 

Fadderbrev: Vi har informerat faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om CYC 
genom Fadderbrev.
Eva Hammad var inbjuden talare, den 16 juni, på en Palestinsk Ungdomskonferens som 
pågick i Göteborg. Evas tema var Libanonflyktingarnas historia, Tel al Zaatar., Sabra/Shatila 
och CYC. Arr Palestinska Husets Ungdomsorganisation.

Hemsidan: Vi har under många år haft hjälp av vår fadder Sara Aarnivaara med att starta upp 
och arbeta med att lägga in material på hemsidan faddershatila.se. 
Under hösten har vi fått kontakt med en person i Göteborg, Martina Milisic, som hjälper oss 
att modernisera sidan så att vi i styrelsen skall få det lättare att själva administrera den. 
Vi vill verkligen tacka Sara för allt hon gjort för att få ut information om CYC via den 
hemsida vi har haft och önskar alla välkomna till den nya hemsidan så fort den blir klar i 
januari 2016.

Facebook: Styrelsen har lagt upp en Facebook sida. Den heter Stiftelsen Shatila Barn- och 
ungdomscentrum. Välkommen!

Auktoriserad Revisor: Redovisningsår 2014 var det sista året som Lars Steen var vår 
auktoriserade revisor. Han har hjälpt oss under åtskilliga år, att revidera och skriva 
revisionsberättelsen innan handlingarna skickats vidare till Länsstyrelsen. Nu har han gått i 
pension. Vi är skyldiga Lars ett stort och varmt tack för all tid han årligen har lagt ner på detta 
arbete. 

Vi har nu en ny auktoriserad revisor, Åsa Jeanson på adact revisorer & konsulter.

Informationsfoldrar: Styrelsen har, med hjälp av en fadder, färdigställt en 
informationsfolder med bilder om vårt fadderarbete och om CYC.
CYC har också framställt en folder (med hjälp av en annan fadder), på engelska, som berättar 
om verksamhetens mål och syfte samt aktiviteter för barn och unga.

Om du vill ha detta material – kontakta styrelsen.

Stiftelsens styrelsemöten 2015:
21/3 Årsmöte. Lotta på Skype
21/3 Styrelsemöte Abu Mujahed på Skype
18/5 Styrelsemöte, Kickan Einarsson valdes in i styrelsen
14/8 Styrelsemöte
17/9 Styrelsemöte
11/10 Styrelsemöte
1/12 Styrelsemöte

Information om en nödvändig satsning i CYC för att reparera byggnaden i Shatila. Abu 



Mujahed skriver i ett mail: ”Under november och december har vi arbetat hårt med 
reparationer. Vi har fått konstruera en kraftig stabiliserande pelare från markplan till tak. Vi 
har reparerat och gipsat innertaket på fjärde våningen. Så har vi förstärkt muren som omringar 
taket och stabiliserat den med pelare (däruppe fanns den stora läckan av förödande saltvatten, 
som gjorde takterrassen farlig att vistas på, och destabiliserade hela byggnaden). Vi har lagt 
10 cm cement på taket för att stoppa vattenläckan som letade sig in i byggnaden. Vi har målat 
hela byggnaden inuti. Vi har byggt ett nytt paraply (skydd) över solcellspanelerna på taket. Vi 
har också fixat i ordning 6 toaletter och installerat nya rör och kranar där det behövdes. Även 
bytt trasiga tegelplattor. 
Så har vi dragit en pipeline för sötvatten 150 meter i luften, och en pump har installerats, så 
att vi kan få sötvatten i våra ledningar. 
Nu återstår att: 

• reparera 60 trappsteg i våra trappor 
• byta tegelplattor framför ingången
• bygga en skyddande ”farstu” framför ingången.
• måla huset utvändigt

Läs mer i fadderbrevet januari 2016, på hemsidan faddershatila.se

STORT TACK TILL ALLA ER som skänkt pengar under året till barnen och ungdomarna!

CYC, är ett fint alternativ och ett stöd för barn och unga vars trygghet och möjligheter till 
utveckling ständigt är i fara. Kontinuiteten, det förutsägbara, enträgna, återkommande stödet 
från oss i Sverige, långt borta från deras vardag, förmedlar hopp.
Vår solidaritet är viktig och gör skillnad!
Se deras hemsida cycshatila.org och följ alla aktiviteter!

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum
Göteborg 2016-02-27

Eva Hammad    Jane Mattsson  

Néstor Verdinelli   Charlotte Wiktorsson   Kickan Einarsson


