
Bour El Shemali og Shatilla 
 
Bour El Shemali  
Bour el Shemali er en av 14 registrerte flyktningleirer i Libanon. Senteret til BAS har i alt 17 
ansatte og driver ulike aktiviteter (barnehager, leksehjelp, speider, yrkesopplæring, sosialt 
arbeid osv).  Målgruppen er barn i alderen 3 til 18 år men senteret har og tilbud om 
yrkesopplæring for kvinner i leiren. Verdt og nevne er og arbeidet med å knytte ungdom fra 
leirene sammen med ungdom i Palestina via internett. 
 
Den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i leirene er svært vanskelig. Beit Atfal er i 
økende grad bekymret for situasjonen til ungdommen i leirene. Barn og unge er fratatt 
elementære menneskerettigheter. Ungdommen mangler arbeid, fritidsaktiviteter er svært 
begrenset i leirene, bevegelsesfriheten innskrenket, håpet om en fremtid i frihet er langt 
borte. Den oppvoksende generasjon barn opplever og en sto frustrasjon over ikke å ha 
innflytelse i eget liv og over egen fremtid. Ungdommen i leirene er i økende grad involvert i 
destruktive aktiviteter, det er et økende rusproblem og konfliktnivået er høyt. Dette fører til 
store problemer for ungdommen selv og problemer mellom deler av ungdommen og den 
eldre generasjon. 
 
Dette er bakgrunnen for at BAS i Bourj El Shemali har bestemt seg for å bruke de innsamlede 
midlene fra Norge til å utvide og styrke allerede eksisterende tilbud til ungdom i leiren 
(Speidergruppe, musikk gruppe, dansegruppe, yrkesopplæring osv). Målsettingen er i tillegg 
å etablere en ”Civil Defence Group”. Hensikten med denne gruppen er å gi ungdom 
opplæring i førstehjelp, brannslukning, hvordan bistå innbyggerne i leiren når det oppstår 
ulike kriser, hvordan bli en støtte for andre barn og unge i leiren, hvordan bidra til å redusere 
konflikter/vold mellom ulike grupper i leirene, hvordan få til en fredelig sameksistens i 
flyktningleiren osv. I dette arbeidet vil man og legge vekt på å få til et økt samarbeid med 
libanesisk ungdom utenfor leiren. Både gutter og jenter vil bli rekruttert og man vil prøve å 
nå den delen av ungdommen som ikke allerede har tilbud og som er marginalisert i leiren. 
 
Arbeidet vil legge vekt å gi ungdommen håp, tro på egne krefter, gi dem muligheter for å se at 
de kan være en positiv kraft i sitt eget liv og for andre. 
 
Shatilla 
Shatilla ble etablert allerede i 1950 og er i dag en bitte liten leir som rommer palestinske 
flyktninger, fattige libanesere, syriske flyktninger og andre grupper mennesker som ikke har 
andre steder å bo. Situasjonen for barn og unge er stort sett den samme som beskrevet over 
for Bour El Shemali. I tillegg ar denne leiren sine egne utfordringer på grunn av at den ligger 
i Beirut, det er svært trangbodd, befolkningen er svært sammensatt og ungene har svært liten 
tumleplass. 
 
Aktivitetene på BAS sitt senter er i hovedsak de samme som i Bour El Shemali. 
 
I Shatilla ønsker de å samarbeide med Palkom å styrke tilbudet til barna. Senteret har i dag et 
barnehagetilbud til ca 120 barn. Det legges vekt på å gi barna fra leiren mulighet til å leke, 
treffe andre barn i trygge og gode omgivelser, fange opp barn som lider av alvorlige psykiske 
eller fysiske problemer, kognitiv stimulering og sosial støtte. Barna tas med ut av leirene på 
tur for å oppleve noe annet enn den uhyre vanskelige situasjonen i leiren.. Mødrene til barna 
involveres i ulike aktiviteter og er en viktig ressurs i arbeidet for å gi barna et godt tilbud. 
Mødrenes involvering åpner og for å gi familien nødvendig støtte og rådgiving. Det legges 
vekt på å gi barna mulighet for å uttrykke seg kreativt og på å gi barna kunnskap om egen 
historie. Det er viktig å gi barna tro på seg selv og styrke deres identitet. 
 
50 % av barna i barnehagene er underernært. Derfor er måltidene som blir servert i 
barnehagen av stor betydning for at barna ikke skal være sultne og ellers utvikle seg normalt. 



 
De innsamlede midlene skal brukes til leker, instrumenter, bøker, uniformer til barna, mat og 
lønn for barnehage lærerne. Det er 5 førskolelærere som jobber i barnehagen. Dette er 
personer som i hovedsak er rekruttert fra Shatilla og som dermed kjenner situasjonen til 
barna svært godt. 


