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Till Sveriges Lionklubbar! 

 
DE GLÖMDA BARNEN, insamlingskampanjen fortsätter 
till 30 juni 2020. 
Samtidigt sitter flyktingar fast inne i IDLIB-provinsen 
och där kan Lions numer bidra genom samarbetet med 
Red Crescent. 
 
Flyktinghjälpen handlar om två olika inriktningar.  
 
Det nationella projektet De Glömda Barnen har en väl 
fungerande organisation för att hjälpa syriska flyktingar i 
Adana. Där fortsätter hjälparbetet fram till halvårsskiftet. 
Behovet av skolmoduler är fortfarande stort eftersom 
antalet syriska flyktingar i området ökar. Många lever i stor 
utsatthet och fattigdom. För dessa fortsätter utdelningen av 
matpaket. Bidrag till De Glömda Barnen är angeläget. 
 
Samtidigt sitter ca en miljon syrier fast som flyktingar inne 
i Idlib-provinsen i Syrien. Där har Lions inte möjlighet att 

verka på plats, men en ny möjlighet för hjälpinsatser har öppnats. Sveriges Lions katastroffond 
beslutade 22/1 att bidra med 500 000 kr för hjälpinsatser till flyktingströmmarna i gränsområdet 
mellan Idlib och Turkiet. Organisationen för De Glömda Barnen sökte då samarbetspartner för att få in 
hjälpsändningen i Syrien där så många sitter fast. Red Crescent utsågs att ta emot varorna(mat, kläder, 
mattor/madrasser, kokkärl mm) vid gränsen och vidare till flyktingar för att ge en grundläggande 
hjälp. Lions har fått bilder tillbaka för att visa hur Lions hjälp lämnas över.  Det råder hemska 
förhållanden. De flesta har flytt hemifrån hals över huvud och bor ibland i tält, men ofta under bar 
himmel. Barnen är ofta dåligt klädda och man kan se barn barfota i leran, ibland även i snö för det kan 
vara kallt i området. 
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Lionklubbar som önskar bidra till flyktingarna i Idlib-provinsen har nu möjlighet att göra detta genom 
att märka bidraget, som skickas via distriktskassören, med ”Idlib”. Det hamnar då på ett separat konto 
på Lionskontoret för inköp av nödvändig hjälp till dessa flyktingar inne i Syrien. 
 
Lionklubbar har möjlighet att fortsätta stödja de syriska flyktingarna i Adana även efter 1/7 då det 
nationella projektet upphör. Kontot för De Glömda Barnen kommer att finnas kvar för att ge 
möjligheten till fortsatt stöd. 
 
Hjälpbehovet är stort. Därför är det angeläget att avsedda bidrag snarast hamnar på antingen kontot 
”De Glömda Barnen” eller ”Idlib”. Klubbar skickar bidragen till distriktskassören, som omedelbart 
vidarebefordrar dem till Lionskontoret. 
 
 
 
 
 
Lionshälsningar från projektledningen för De Glömda Barnen 
genom Per Krantz 
Perkrantz@telia.com 
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