
Situation Idlib-provinsen i Syrien är en humanitär 
katastrof.

Sveriges Lions katastroffond beslutade 22/1 att 
bidra med 500 000 kr till hjälpinsatser.

DE GLÖMDA BARNEN 21-23 feb 2020



Bomber fälls över Idlib-provinsen

Mer än en miljon flyktingar är instängda i nordvästra 
Syrien. Av dem är 600 000 barn under 15 år.



Syfte med besöket 21 -23/2

*Hur är situationen för de syriska 
flyktingarna pga kriget i 

Idlibprovinsen?

*Kommer fler in i Turkiet?

*Hur är situationen för flyktingarna i 
Adana?



Sveriges Lions har bekostat
78 skolmoduler

Dessa två är de senast tillverkade. De användes för 
förberedelseklasser innan integreringen sker med 

turkiska elever. Invigning 21/2.
Ytterligare 5 moduler är beställda och ska invigas vid 

nästa besök i april.



Integration
Skolorna får numer EU-bidrag för att integrera 
syriska elever, förutsatt att de är minst 25%.

Svårigheter är annat språk, dåliga förkunskaper 
och våldsamheter. 

Föräldrarna agar ofta barnen och här sker 
föräldrautbildning.



Hembesök 
Flydde från Aleppo för 6 år sedan. Pappan var 
arkitekt där. Arbetar nu med att tvätta mattor.        

6 barn i familjen(2 dog i Syrien). 
Hyran för två rum med vatten o el är ca 900                                      
kr/månad. Detta täcks av bidraget från EU.  



Varor för 480 000 kr från Katastroffonden 
packas av vår leverantör Seki med medhjälpare i 

en inhyrd lokal.



Lions Katastrofhjälp – 22/1 transport till 
gränsen, öster om Antakya

En långtradare och två skåpbilar med 30 ton.
1000 paket med mat,1000 hygienpaket, 500 par 

barnstövlar, 500 tältmattor och 500 kokkärl.



Red Crescent tar in hjälpen i Syrien
Arbetar  liknande Röda korset:

*Sedan kriget började 2011 har de kört in 48 000 lastbilar med 
förnödenheter till flyktingar.

*Driver 6 tältområden med 1000 flyktingar i varje.
*Kör dagligen in mat och vatten till lägren.        

*”Butiker”där flyktingar kan hämta kläder gratis.



Kvitto på leveransen från MD 101.



Karta över tältområde söder om Adana.



Adana:Eländigt för flyktingar i tält. 
Myndigheternas mål är 
att tömma alla statliga 

tältläger och all 
spontantältning. 

De som tältar spontant 
säger att de inte har 
råd med hyran för 

lägenhet.
Barnen går oftast inte i 

skolan.



Besök i tält 23/2. Blött, kallt o lerigt



Hembesök 23/2
Ensam mamma med fem barn.

Bidragen på 120kr/pers o mån räcker till hyran.
Mamman o två tonårsdöttrar arbetar på fälten.



Slutsatser:
*Hur är situationen för de syriska flyktingarna pga kriget i Idlibprovinsen?

Svar: Katastrofal. Lions kan hjälpa till genom samverkan med Red 
Crescent.

*Kommer fler in i Turkiet?
Svar: Just nu släpps sjuka Syrier in i Turkiet för sjukhusvård. Andra med 

ömmande behov kan få komma in. I dagsläget lär ca 250 syrier/dag 
komma genom den rigorösa gränskontrollen.

MEN JUST NU – Turkiet öppnar gränsen och även till Europa???

*Hur är situationen för flyktingarna i Adana?
Svar: Så länge EU-bidraget finns kan hyra betalas för familjer med fler än 
tre barn. Eländigt för de som bor i spontana tältläger. Dessa barn saknar 

ofta skolgång.
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