
 

Lions Clubs International MD101 Sverige 

Sida 1 av 2 

2020-01-27 
  

Rapport till GR4 från  kommittén De Glömda Barnen                                                                                                                     
 

 
 
 
 

 
                        Lions hjälper De glömda barnen 2019 – 2020 
 
Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet är svår. Dels kommer fler flyktingar in i Turkiet eftersom det är oroligt i 
Syrien och dels gick turkiska myndigheter i somras ut med att alla syriska flyktingar ska vistas i den ort där de först 
registrerades. Följden har blivit en högre koncentration av syrier i södra Turkiet, framförallt i Adana. Därmed har 
trycket ökat i de områden där många flyktingar finns. Myndigheterna är hårt ansträngda med att försöka ordna skola 
för barnen, men under hösten är alltfler barn i Adana utan möjlighet att gå i skolan. Utdelningen av matpaket har blivit 
mer utsatt och en del bråk har uppstått när fler grupper än de avsedda också vill ha hjälp. Skolorna som hjälper oss 
med att utse de mest behövande familjerna måste tänka alltmer på säkerheten vid matutdelningen. 

Stora svårigheter inträffade i Adanaregionen  före nyår eftersom det kom stora skyfall. Därför höll skolorna stängt i 
fyra dagar. Fabriken som tillverkar våra skolmoduler måste stänga två dagar för golvet var översvämmat. Några 
skolmoduler fick skador, men de är nu åtgärdade av vår leverantör. 

Sammantaget är myndigheterna i Adana mycket pressade av den svåra situationen med stort antal flyktingar. 
Skolmyndigheten uttrycker stor tacksamhet till Sveriges Lions för hjälpen med att sätta upp skolmoduler. Följden är att 
minst 5000 syriska barn därmed får gå i skolan.  

Vid halvårsskiftet var kontoställningen 2 200 366 kr. Fram till 31/12  hade ytterligare 865 706 kr kommit in på kontot. 
Efter utgifter skolmoduler och matpaket var saldot vid årsskiftet 1 018 237 kr.  

Största andelen av insamlade medel har använts till skolverksamheten. 65 moduler var uppsatta vid senaste 
halvårsskiftet. Ytterligare åtta sattes upp under hösten och runt nyåret beställdes ytterligare fem. Därmed har vi 
bekostat 78 moduler.  

Under hösten har 1000 matpaket delats ut. Totalt har 16000 matpaket bekostats. 

Med kostnadstäckning för allt som var beställt 23/1 var saldot då 437 000kr. 

Från mitten av januari har flyktingsituationen blivit kaotisk. Flyktingar har kommit in i Turkiet från Idlibprovinsen med 
följd att många  befinner sig i en förfärlig situation i området kring staden Yayladagi. Myndigheterna har nu vädjat till 
hjälporganisationer att bidra med mat, filtar, stövlar, värmeanläggningar. I dessa bergsområden är det i skrivande 
stund kallt och hjälpbehovet är enormt. 

Därför arbetar ledningsgruppen för att bidra med akut hjälp. Vi har ingen organisation i detta område så innan  
kvalitetssäkringen för hjälp i Yayladagiområdet är klarlagd utökas stödinsatsen med förnödenheter för de många 
flyktingarna i Adana. 

 

                                                                                                                  



 

 
 

 

 

 

Eftersom insamlingen pågår till 30/6 fylls insamlingskontot på med nya bidrag. De kommer förutom vid akuta 
hjälpinsatser att användas mestadels till skolmoduler. Satsningen på utdelning av matpaket fortsätter, men med viss 
försiktighet av hänsyn till säkerhetsrisker. 

Stort tack till alla som bidragsgivare! 
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