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Verksamhetsberättelse för år 2016
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 Naher 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

Leif Englund, vi saknar dig!
371127 – 160826

CYC´s vän den engagerade socialarbetaren Leif Englund reste till Libanon 1996. Han for in i Shatila
och träffade sin kollega Abu Mujahed i färd med att starta upp CYC. Leif och hans fru gav en generös
penninggåva till centret redan då. När han fyllde 60 år uppmanade han till stöd och varje år därefter
skänkte familjen bidrag till detta unika ungdomsarbete i flyktinglägret.
Leif kom så ofta han kunde på de möten stiftelsen ordnade och inbjöd oss att informera om CYC, och
samla in pengar, när kören Motvals, där han var med, berättade om sin Palestinaresa på Blå Stället.
I solidaritetens namn skrev familjen i dödsannonsen att i stället för blommor skänka pengar till CYC
genom stiftelsen.

Året 2016
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Stora städer, som Homs och Aleppo, har under året krigshärjats svårt. Vi har alla sett de förfärliga
reportagen med stora totalförstörda kvarter där människor försökt överleva i bombregn. Många av
flyktingarna från Syrien sökte sig till Europa, inte minst Sverige. Tusentals flyktingar drunknade under
sin flykt över Medelhavet.
De politiska spänningarna var kännbara i Libanon. En stark oro för att kriget skulle sprida sig var
kännbar i de tillbristningsgränsen fyllda flyktinglägren. Under flera år har Libanon varit utan
parlament och president. Beslut om de vardagligaste saker som t ex renhållning föll inte under någons
ansvar. Stank och förruttnelse hotade hälsan hos människor i städerna. Flodbäddar och havet blev
legitima platser för att slänga osorterat avfall. Gifter och bakterier hotar därför fortfarande miljön.
I slutet av 2016 valdes till sist en president och nu finns ett fungerande parlament.
I Palestina har alltfler missförhållanden avslöjats. Israels åtskillnadspolitik och utbyggnad av olagliga
bosättningar på Palestinsk mark och den fortsatta blockaden av Gaza är ett svårt problem för den
ockuperade befolkningen. De 137 länder som erkänt Palestina kritiserar inte Israel på ett tillräckligt
kraftfullt sätt och Israel har nu ett än starkare stöd från USA. Flyktingarna i Libanon har blivit än mer
bortglömda och lidandet växer i lägren.
Då är det en glädje för barn och unga att det finns ett engagemang på plats och internationellt. Stödet
för Shatilas Barn- och Ungdomscentrum är oerhört viktigt för att de unga ska orka kämpa med sin
skolgång/utbildning, för en meningsfull fritid och för att skapa en framtid för sig och sina barn. En
framtid i Palestina som många drömmer om. De är trötta på att leva utan medborgarskap. Något som
berövar dem medborgerliga och mänskliga rättigheter som vi andra tar för givet.
Situationen i flyktinglägren har inte förbättrats under 2016, men en viss stabilitet har infunnit sig. Det
har inneburit en lite bättre fungerande tillvaro för barnen i CYC. Fler aktiviteter har kunnat anordnas
för att stärka deras kultur och befästa deras identitet.
Några exempel:
Firandet av 8e mars, den internationella kvinnodagen, samt firandet av Palestinska högtidsdagar som
”Land Day” och ”al Naqba”. Bjuda in barn och vuxna att fira de stora muslimska festerna efter
ramadan – Iftar och Eid al Adha. Bedriva omfattande sommaraktiviteter för att stärka barnens
skolresultat och ge dem rolig rekreation med lekar, pyssel, utflykter osv. Anordna sommarlägerresa för
över 80 barn, fira Barnens Dag och ha mammamöten för familjer med skolbarn. Fixa
fotbollsturneringar - de har även ett flicklag! - samt besöka bokmässan i Beirut. Ordna
jullovsaktiviteter, nyårsfest samt det årliga högtidlighållande till minne av de runt 1 000 dödade vid
massakern i Sabra och Shatila 1982.
En hel del av stiftelsens insamlade medel används för att förverkliga dessa aktiviteter. Det kan vara
inköp och busshyra men framför allt lön respektive timpeng till anställda eller tillfälliga ledare.
CYC har också engagerat sig för de syriska flyktingbarnens skolgång. Dessa har utsatts för
diskriminerande behandling och det har krävts stödaktioner som påtryckning för att de ska få skrivas
in och få den undervisning som är en rättighet för alla barn. Många fler har fått sin utbildning tack vare
kampen mot ett orättvist skolsystem, där CYC har deltagit.
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Ekonomisk redovisning för år 2016
Inkomster:
Från faddrar och andra vänner till CYC
259 564,00 kr
Jfr 2015 259 457,00
Jfr 2014 268 737,50
Kommentar: Frikostiga gåvor kom in från Leif Englunds familj och vänner, inte minst från
kören Motvals. Andra större gåvor från enskilda har vi också haft glädjen att ta emot. Det
jämna inflödet från månadsgivarna förblir verksamhetens viktiga stomme. Tack alla!

Utgifter: 2016
Plusgiroavgifter: 1360,50 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 Enjoy häften.

Utbetalat till CYC år 2016:
Datum

Kronor

2016

290 000

Jfr 2015

140 000

Jfr 2014

302 000

Kommentar:
2016 gick insamlingen bra och det fortsätter. Extra gåvor vid högtidsdagar, vid begravningar
och andra tillfällen när människor väljer att tänka extra på barnen i Shatila. Mycket värdefullt!

Hur många Faddrar?
2016: 97
Jfr 2015: 88
Jfr 2014: 87
Kommentar
Vi fattade beslut våren 2016 att räkna fadderfamiljer – fler faddrar ur samma familj räknas som en
enhet. Hjälp oss gärna att värva fler faddrar!
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Aktiviteter 2016
Besök från CYC:
September 20 – 30. Abu Mujahed, Alaa, Muhammed, Wajde och Malike. Fyra unga ledare som ”vuxit
upp” i CYC. De har förvärvsarbete men hjälper också till i verksamheten i CYC på sin fritid.
a) Mixgården, Abu M. och vi fick ett fint mottagande av Mixgårdens personal
Alaa presenterade CYC för ungdomar på Mixgården och Alaa, Mohammed, Malike
och Wajde bjöd på musik och dans. En somalisk dansgrupp uppträdde också.
Förslag på att få igång ett utbyte av videos mellan ungdomar i Shatila och i
Hammarkullen. Enkla filmer som kan spelas in med kameran i mobiltelefonen
och som enkelt kan skickas genom internet.
b) Göteborgs Folkhögskola Biskopsgården, stort intresse från elever och lärare,
Eva och gästerna från Shatila gjorde stort intryck på åhörarna. Eva pratade i 45
min om CYC samt om Tel al Zaatar 1976. Efteråt stannade ca 20 elever kvar och
deltog i samtal och diskussioner på arabiska med våra gäster.
c) Vänsterpartiet, möte med 18 personer. Alaa presenterade CYC. Några av
åhörarna hade besökt Libanon-Palestina tidigare. Positivt möte med bra
åsiktsutbyte.
d) KP-möte. Kommunistiska Partiet i Göteborg hade inbjudit Eva att tala med
anledning av 40-årsminnet av kriget som krossade flyktinglägret Tel al Zaatar.
Abu Mujahed höll även ett tal om läget i Mellanöstern.
e) Faddermötet, ett fint möte. Fin minnesstund för Leif Englund. Alaa
presenterade CYC. Abu M pratade om det politiska läget i mellanöstern. Alaa,
Mohammed, Malik och Wajde bjöd på musik och dans även här. Frågestunden var
inte så välorganiserad av oss, behöver utvecklas.
f) Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet
Träffen började kl 11.00 med ett bra besök i ett klassrum med nya elever.
Därefter en samling med ca 55 tredjeårs elever. Alaa presenterade CYC. Abu M.
fortsatte, han berättade både historiskt och om det aktuella politiska läget i
Mellanöstern. Eleverna var mycket intresserade och ställde frågor.
g) Fredsloppet. Slottsskogen. Årets Fredslopp slog rekord med 1 600 anmälda, fin
underhållning, mat och fika. De fem gästerna sprang och de engagerade sig i
såväl för- som efterarbetet i klubbhuset och i Slottsskogen. Vi hade
utställningen om CYC och bokbord på plats.
h) Lärarförbundet. Abu Mujahed och ungdomarna mötte lärare och berättade om
CYC´s arbete. Kontakter knöts.
i) Nättidningen Alba.se, Christer Wigerfelt intervjuade Abu Mujahed och Eva
Hammad

Fadderbrev: Vi informerar faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om CYC genom
Fadderbrev då och då men inte lika ofta som tidigare. Vi hänvisar till CYC´s hemsida cycshatila.org.
där det finns massor av bilder och information om aktiviteterna i CYC att finna.
Enklast är att prenumerera på deras nyhetsbrev.
4

Vår hemsida faddershatila.se. Vi ligger tyvärr ständigt efter med uppdateringen (tidsbrist) men där
finns viktiga dokument om oss och om CYC. Verksamhetsberättelserna läggs in där.
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. Välkommen!
Informationsmaterial:
Styrelsen har en fin informationsfolder med bilder om vårt fadderarbete och om CYC. När du vill
använda och sprida detta material – kontakta styrelsen – så skickar vi foldrar.
Information om den fortsatta satsningen i CYC för att reparera byggnaden i Shatila.
Abu Mujahed berättar: ”Det har gått ett år sedan reparationsarbetena startade. Vi har renoverat
dörrarna, fönstren, tak, elsystemen, sanitet, trappor och gjort ommålning inomhus och på utsidan.
Vi har fått en generös donation av UNICEF för att skydda byggnaden så att vi kan garantera
säkerheten för barnen och motivera dem att må bra och trivas på sitt Centrum”.
Gården där barnen kan leka är numera omgärdad av en mur med en port.

Stiftelsens styrelsemöten 2016:

27/2 Årsmöte.
27/2 Styrelsemöte
17/4 Information om CYC till Martina
11/6 Styrelsemöte, Lotta på telefon, planering av besöket i september
26/9 Styrelsen och Abu Mujahed
21/10 Styrelsemöte
Auktoriserad Revisor: Auktoriserad revisor: Åsa Jeanson /adact revisorer & konsulter.
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 –
och som lever 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 2017 01 16

Eva Hammad

Jane Mattsson

Néstor Verdinelli Charlotte Wiktorsson Kickan Einarsson
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