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Rapport från kommittén De Glömda Barnen
Lions hjälper De glömda barnen 2019 - 2020
Årets insamling till de syriska flyktingarna i Turkiet har kommit igång.
Flera klubbar har redan bidragit med ansenliga belopp.
När beslutet togs om att genomföra detta projektår var situationen för dessa utsatta människor dålig på en
nivå som funnits i flera år. Nu har turkiska regimen beslutat att alla syriska flyktingar i Turkiet ska
befinna sig i den stad där de först registrerades. Därför har många syrier tvångsförflyttats framförallt från
Istanbul och Ankara. Följden har blivit ett mycket hårdare tryck på orterna nära syriska gränsen. Det har
blivit fler barn som saknar skolgång och det blir mycket besvärligare att finna boende och någon form av
inkomstbringande sysselsättning. Situationen för de syriska flyktingarna har således förvärrats.
Dessutom har i skrivande stund turkisk militär gått in i Syrien, vilket kommer att innebära ytterligare
svårigheter för de hårt prövade syrierna.
Satsningen fokuserar fortfarande på att bygga skolmoduler och utdelning av matpaket.
I samråd med skolmyndigheten i Adana beställdes vid verksamhetsårets början ytterligare fem
skolmoduler och i oktober beställes fem till. Modulerna tillverkas på en mekanisk verkstad i Adana. När
dessa är uppsatta har vi bekostat 65 skolmoduler.
Utdelning av matpaket sker numer i samverkan med skolor där vi har placerat Lions skolmoduler.
Skolpersonal upprättar listor på de familjer som är i allra störst behov av livsmedel. Sedan beställer vi av
den lokala livsmedelsgrossisten, som tillsammans med lions i Adana fördelas matpaketen inne på
skolgårdar.
Behovet av stöd till de syriska flyktingarna är stort i alla städer nära gränsen mot Syrien. Vi satsar på stöd
i Adanaregionen eftersom vi där har god och etablerad hjälp av lokala Lions så att insatserna blir
kvalititetssäkrade.
I staden Mardin har vi nu gjort ett försök med etablering av skolmoduler. Där chartrades en lionklubb i
våras och den klubben uttryckte då önskemål att få vara ”fadder” för en skolmodul. Detta gjordes på
försök och det har hittills fallit väl ut. Nu har vi beställt ytterligare en modul för en förskoleklass. Vår
leverantör i Adana sätter upp dessa moduler i Mardin till samma kostnad som i Adana, trots att det blir en
lång transport med lastbil.
Ledningsgruppen med Nilgün och Leif Niord, Annica Nordell, Mattias Öberg samt undertecknad samlas i
slutet av oktober i Adana för att träffa företrädare för skol- och integrationsmyndigheten. Då är tanken att
slutföra ett avtal om övertagande av skolmodulerna när projektet avslutas 30 juni 2020. Vi får även
möjlighet att samråda med lokala Lions och våra leverantörer om årets fortsatta insats. Vid samma
tillfälle kommer vi att närvara vid invigning av nya skolmoduler och utdelning av matpaket. Det är
värdefullt att genom närvaro visa att det är Sveriges Lions som bekostar modulerna och matpaketen.
Samarbetet med Dröse&Norberg fortsätter även i år när de sätter upp föreställningen Robin Hood.
Ralf Melin organiserar samarbetet och har kontakt med Lionsföreträdare på spelorterna.
Där kan Lions visa upp sig genom att sälja program(10kr/sålt program tillfaller De Glömda Barnen) och
samla in pengar till projektet. Turnéplan:
Stockholm: Okt 26, 27; Nov 17; Dec 1,7,26,28,29; Jan 4,5; Feb 16
Uppsala: 9/11, Västerås: 10/11, Örebro: 16/11, Karlskrona: 11/1, Växjö: 12/1, Eskilstuna: 18/1,
Linköping: 19/1, Halmstad: 25/1, Jönköping: 26/1, Örebro: 1/2, Skövde 2/2, Falun: 15/2, Umeå: 23/2,
Luleå: 23/2, Malmö: 1/3,Kristianstad: 14/3 och Göteborg: 15/3.
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