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Bästa faddrar 

 

Tack alla som skickat, och kommer att skicka, brev till 

utrikesministern! En person svarade mig uppmuntrande 

angående betydelsen av sådana brev: "Jättebra! Jag har 

jobbat med att besvara brev som kom till statsministern i 

mitt tidigare liv. Breven till en minister ses som en mätare 

på vilka frågor som är heta. Journalister läser också breven 

till ministrarna."  Så skicka och sprid - för Palestina. 

 

Två faddrar, Arne och Birgitta, har återigen rest till Libanon 

och besökt CYC. Här kommer en sammanfattning av deras 

berättelse: 

 

"Hej, Här gör vi en summering av vår syn med svenska 

ögon på Libanon och Syrien efter 9 dagars tripp och många, 

många tidigare år. Vad ser vi som positivt och vad är 

negativt? 

 

Det var igen väldigt positivt att komma till CYC och träffa 

Abu Moujahed, personal och inte minst alla barnen. Centret 

sköts mycket bra, personalen är positiva och trivs med sina 

jobb och inte minst är barnen glada att vara på centret och 

på dagiset.  

 

Sen ser vi inte så mycket mer positivt. Utanför CYC står 

tiden och stampar sen 1983. Fy så mycket folk som tigger 

på gatorna, sopor ligger mest överallt, trafiken är intensiv 

och kaotisk. Här slänger man sina hushållssopor på 

trottoaren eller på en öppen plats mellan huskroppar. Det 

luktar skit här och där. 

 

Det libanesiska pundet far upp och ner: en dollar för 100 

000 pund, sen upp till 150 000, sen ner till 108 000, sista 

dagen upp till 160 000!!! Vi pratade med en ung man som 

jobbade i en affär nära vårt hotell. Hans lön var 80 dollar i 

månaden. Mat är dyrt. Vi fattar inte hur folk överlever. Det 

var verkligen deprimerande att se alla tiggare och alla som 

rotade i sopcontainrar.  Små, små barn tigger. Sen körde 

Maserati och BMW omkring och glassade. Offentliga 

skolor är stängda, de som har råd har sina barn i privatskola. 

(UNRWA-skolorna är öppna). Regeringen fungerar inte. 

Ingen tycks bry sig. Vi ser inga demonstrationer. Läget är 

sämre än 2019 och tom sämre än 1983-1984. 

 

Det var positivt att komma till Syrien. Vi var bara i 

Damaskus, Sadnaja, Maaloula och Mar Musa. Vi kände en 

positiv anda i Syrien bland folket trots ekonomiska 

svårigheter. Det var positivt med besök hos glasblåsare och 

ut och in i kyrkor. Vi träffade skolungdomar som var på 

sightseeing där vi var. Glada och frågvisa. Livet tutade 

vidare i basarerna, på pubar och restauranger. I gamla stan 
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Best sponsors 

 

Thank you to everyone who sent, and will send, letters to the 

Minister of Foreign Affairs! One person responded 

encouragingly to me regarding the importance of such letters: 

"Great! I have worked answering letters that came to the Prime 

Minister in my previous life. The letters to a minister are seen 

as a gauge of what issues are hot. Journalists also read the 

letters to the ministers." So send and spread - for Palestine. 

Two sponsors, Arne and Birgitta, have once again traveled to 

Lebanon and visited CYC. Here is a summary of their story: 

"Hello, Here we summarize our view with Swedish eyes on 

Lebanon and Syria after a 9-day trip and many, many previous 

years. What do we see as positive and what is negative? 

It was again very positive to come to CYC and meet Abu 

Moujahed, staff and not least all the children. The center is 

very well managed, the staff are positive and enjoy their jobs 

and, not least, the children are happy to be at the center and at 

the kindergarten. 

Then we don't see much more positive. Outside CYC, time 

stands and stomps since 1983. There are so many people 

begging on the streets, garbage is everywhere, the traffic is 

intense and chaotic. Here you throw your household rubbish 

on the pavement or in an open space between houses. It smells 

like crap here and there. 

The Lebanese pound goes up and down: one dollar for 100,000 

pounds, then up to 150,000, then down to 108,000, last day up 

to 160,000!!! We spoke to a young man who worked in a shop 

near our hotel. His salary was $80 a month. Food is expensive. 

We don't understand how people survive. It was really 

depressing to see all the beggars and everyone rummaging 

through garbage containers. Little, little children beg. Then the 

Maserati and BMW drove around and had ice cream. Public 

schools are closed, those who can afford it have their children 

in private school. (UNRWA schools are open). The 

government doesn't work. Nobody seems to care. We don't see 

any demonstrations. The situation is worse than in 2019 and 

even worse than in 1983-1984. 

It was positive to come to Syria. We were only in Damascus, 

Sadnaja, Maaloula and Mar Musa. We felt a positive spirit in 

Syria among the people despite economic difficulties. It was 

positive with visits to glassblowers and going in and out of 

churches. We met schoolchildren who were sightseeing where 

we were. Happy and inquisitive. Life went on in the bazaars, 

in pubs and restaurants. In the old town, several pubs had 

opened and young people and tourists were sipping both strong 

and juice. We met a group from England who were traveling 

around Syria and they were very positive about what they saw 

and heard. Unfortunately, you cannot travel without a guide. 

Our guide was very good, Palestinian, informed about most 

things and answered our critical questions such as why Syria 

is not taking control of its oil, cotton and wheat. Sweden and 



hade flera pubar öppnats och ungdomar och turister 

smuttade på både starkt och juice. Vi träffade en grupp från 

England som reste runt i Syrien och de var väldigt positiva 

till vad de såg och hörde. Tyvärr kan man inte resa utan 

guide. Vår guide var mycket bra, palestinier, informerade 

om det mesta och svarade på våra kritiska frågor såsom 

varför inte Syrien tar kontroll över sin olja, bomull och 

vete. Sverige och EU:s politik i Mellanöstern är heltokig. 

Syrien måste väl själv få ha kontroll över sin olja, vete och 

bomull och inte som nu att USA tar större delen?? 

 

Vi hoppas att fler reser och ser vad som pågår. Även om det 

är mycket negativt så är det mycket intressant att få mer 

inblick i storpolitiken. Vi såg grupper, turister, från 

England och Norge - men var är svenskarna? Vi funderar 

på att åter organisera resor till Libanon och Palestina. 

 

Birgitta och Arne" 

 

I kväll hörde jag på Rapport att politikerna inte kunde enas 

om ifall sommartid skulle införas i Libanon, eller ej. Några 

införde tidsändringen, andra inte, varpå två system med 

tidsangivelser nu gäller... 

 

/Eva och stiftelsestyrelsen 

Kickan, Charlotte, Nestor, Peter och Eva 

 

the EU's policy in the Middle East is completely insane. Surely 

Syria must be allowed to have control over its oil, wheat and 

cotton and not like now that the USA takes most of it?? 

We hope more people travel and see what is going on. 

Although it is very negative, it is very interesting to get more 

insight into big politics. We saw groups, tourists, from 

England and Norway - but where are the Swedes? We are 

thinking of re-organizing trips to Lebanon and Palestine. 

Birgitta and Arne" 

 

Tonight I heard on Rapport that the politicians could not agree 

on whether daylight saving time should be introduced in 

Lebanon or not. Some introduced the time change, others did 

not, whereupon two systems of time indications now apply... 

 

Eva and the foundation board 

Kickan, Charlotte, Nestor, Peter 

 

 


