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Boken är en hyllning till människorna i det palestin-

ska flyktinglägret Tal El-Zaatar, hemvist för tiotusen-

tals  palestinaflyktingar under åren 1950–1976. Lägret 

anfölls av kristen högermilis och försvarades av in-

vånarna. En del av dem var med i organisationer inom 

PLO som förde gerillakamp för att återvända till 

 Palestina. Befrielserörelser över hela världen kämpade 

på den  tiden mot kolonialism och för självständighet. 

De  libanesiska högerkristna miliserna – fientliga till 

flyktingarna – skar periodvis av vägarna till och från 

lägret under våren 1976. Den 22 juni inleddes brutala 

angrepp på lägrets befolkning i syfte att driva dem 

därifrån. Många tusen dog och skadades. Den 12 

 augusti tvingades de överlevande att ge sig av – men 

de fick inte fri lejd ut.

År 2000 bildade en handfull 
personer i Göteborg insamlings-
stiftelsen till stöd för Shatila barn- 
och ungdomscentrum (Children 
and Youth Centre – CYC). 
Stiftelsens ena syfte är att samla 
in pengar till verksamheten genom 
att ”faddrar” bidrar med pengar. 
Det andra syftet är att sprida 
kunskap i vårt land om situationen 
för palestinaflyktingarna i Libanon. 
Alla överskott av denna bok 
kommer att gå till Shatila barn- 
och ungdomscentrum.

www.faddershatila.se
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Bokens huvudtext är en dagbok för fattad 
av Youssif Iraki som var läkare på 
palestinska Röda Halvmånens sjukhus 
i flyktinglägret Tal El-Zaatar före och 
under den belägring som lägret utsattes 
för våren och sommaren 1976. Youssif 
Irakis dagbok kompletteras av vittnesmål 
från tre personer som också var på plats 
i lägret under denna tid:

Sjuksköterskan Ferial Abu-Sweid skriver 
om sina upplevelser under den massaker 
som ägde rum den 12 augusti 1976.

Anestesiteknikern Aref Taha berättar 
om belägringen av lägret.

Den svenska sjuksköterskan Eva Ståhl 
som arbetade i lägret drabbades hårt och 
ger sitt vittnesmål i boken.


