Shatila

Faddrarnas månatliga bidrag
och andra penninggåvor går till lärarlöner,
kostnader i samband med undervisning folkdans, körsång, slöjd och fotboll. Detta regelbundna materiella och solidariska stöd från
svenska faddrar röner mycket stor uppskattning
från barn, ungdomar och ledare i CYC.

ett flyktingläger i Beirut

CYC hyr tid på en fotbollsplan med konstgräs.
De har även startat ett flicklag.

Insamlingsstiftelsen för Shatilas Barnoch Ungdomscentrum (CYC)
är fristående och oberoende. De insamlade
medlen går direkt till verksamheten i Libanon.
Allt arbete med stiftelsen utförs frivilligt.
På vår hemsida, www.faddershatila.se, kan du
läsa verksamhetsberättelser med ekonomisk
redovisning.
På CYC:s egen hemsida www.cycshatila.org,
finner du ett rikligt bildmaterial och information
om deras aktiviteter.

Graffitti i Shatila, Palestina på arabiska och
Palestinas karta.

Palestinier lever på nåder i Libanon
Shatila är ett av 12 palestinska flyktingläger
som finns kvar sedan 1948, då staten Israel
utropades. I Libanon betraktas flyktingar
som tillfälligt boende och efter 70 år, är deras
situation oförändrad.
De saknar medborgarskap och medborgerliga rättigheter och hindras av Israel att
återvända till sitt hemland Palestina. Mänskliga rättigheter existerar inte för dem.
Libanon hyser dessutom ca 1 million syriska
flyktingar. Situationen är mycket svår.

Ett ovärdigt flyktingläger,
i alla avseenden

Smala gränder och livsfarlig el.

Vårt Plusgirokonto: 598428-1

Lägret är till ytan ungefär lika stort som
nöjesfältet Liseberg. Det arrenderades 1950,
av FN-organet UNRWA, som tillfällig boplats
för de palestinska flyktingarna. Vatten och
avlopp drogs in men därefter har inget gjorts
för att förbättra saniteten.

Sedan kriget bröt ut i Syrien år 2011
har miljoner palestinier och syrier flytt till
Libanon. Invånarantalet i landets flyktingläger har ökat avsevärt och Shatila har nu
22 000 - 23 000 invånare.
Situation är, som alla kan förstå, helt
ohållbar. Renhållningen, som ska ombesörjas av UNRWA, är på väg att kollapsa
med allt vad det kan komma att innebära.

FN´s ”Barn till barn-metod”
Centrets målsättning är att hjälpa de unga att
växa upp till starka människor. Alla barn och
ungdomar är välkomna till centret där demokrati och jämställdhet är utgångspunkterna i
verksamheten.
Här vill man kompensera för den hårda
verklighet de vistas i, ge dem självförtroende
och tillit till varandra samt träna dem i kollektivt
arbete och att kunna lösa konflikter.

Children and Youth Center (CYC)
startades 1997 och är ett andningshål för
invånarna i Shatila. Centret har blivit en
oas för barn och ungdomar. Hit kan unga
människor, palestinier såväl som andra,
komma för att få hjälp med sina studier,
läsa i biblioteket, använda datorer, delta i
idrottsaktiviteter, utflykter och lägerverksamhet.

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barnoch Ungdomscentrum (CYC)

Avslappnande yoga

Läxhjälp är en central verksamhet.

Det är angeläget att hålla de unga borta från
gatan där droghandel, prostitution och annan
brottslighet förekommer. Alltför många barn
blir s.k ’drop-outs’ på grund av de svåra
omständigheterna.

Varje år deltar en grupp unga från CYC i Beirut
Maraton.

Barnkonventionen är det FN-dokument som
centret använder i försvaret av barnens rätt
och ”Barn till barn-metoden” är en modell för
att utveckla arbetet. I praktiken innebär det
att äldre barn tar ansvar för de yngre och att
flickors och pojkars lika rätt ska vara en
självklarhet.
Föräldrarnas delaktighet är inte minst viktig
för CYC och varje lördag har man stormöten
dit de är välkomna för att diskutera centrets
verksamhet. Deras medverkan när det gäller
svårare frågor, såsom att ungdomar i förtid
hoppar av skolan eller börjar använda droger,
är av mycket stor vikt.

I solidaritet med flyktingarna i Shatila, och då
i synnerhet med de unga i lägret, startades i
Sverige en fadderorganisation år 2000 som
fick namnet “Insamlingsstiftelsen Shatilas
Barn- och Ungdomscentrum”.
Stiftelsen inbjuder vänner till det palestinska
folket att vara faddrar till verksamheten som
bedrivs av CYC i Shatila. Syftet med stiftelsen
är att med insamlade medel stödja CYC men
också sprida information och skapa debatt om
de palestinska och andra flyktingars situation i
Libanon.

Centrets bibliotek, en oas för att höja medvetenheten kring svåra frågor - och för att ha roligt.

