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Lägesrapport                              oktober 2017 

Nu är Lions kampanj för insamling till de syriska flyktingarna i Turkiet igång över hela 
Sverige. Den pågår 8/10 - 31/12. Dessutom kommer Lionklubbarna att medverka i samband 
med Aladdinföreställningar 26/12 – 22/4.                                                            

Årets kampanj är fokuserad på skola till de syriska flyktingbarnen, matpaket till de familjer 
som är mest behövande samt tält i vissa områden. Prioritering beror på den aktuella 
situationen för de syriska flyktingarna. En del har fått arbete, mestadels i trädgårdsodlingar 
runt Adana och då kan de ha möjlighet att finansiera ett något bättre boende. Krigets 
utveckling i Syrien pågår även om IS är försvagat. I dagsläget finns inga tendenser att 
flyktingarna flyttar tillbaka. Många av dem lever under usla förhållanden och vårt stöd behövs 
i högsta grad. 

 

På bilden syns en skolmodul, som är 
uppsatt för pengar insamlade av Sveriges 
Lions.  Där är många samlade för det är 
invigning på gång. Idag finns 24 moduler 
uppsatta. I varje modul får 36 elever plats, 
oftast en grupp på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. De undervisas av syriska 
lärare som får ersättning av UNHCR. 
Turkiska myndigheter arbetar hårt på att 
integrera syriska och turkiska barn. Man 
har börjat med förskolegrupperna då det 
är lättast med yngre barn. Då samverkar 
turkiska och syriska lärare i både våra 
moduler och i turkiska skolor. En svårighet 
är att turkiska läroplanen är mer 
omfattande än den syriska och då krävs 
längre skoldagar.                                                                                                          
Alltfler syriska elever får plats i turkiska 
skolan, men alltför många är utan  

 

skolgång. Mer är 10 000 syriska barn i 
staden Adana är utan skola. 

 

. 

 



Bilden nedan visar vad ett matpaket innehåller. För 250 kr får en familj på fem personer 
basvaror i en månad. 3100 matlådor har vi hittills delat ut.  På bilden bredvid har en man just 
tagit emot en matlåda. Männen  bland de syriska flyktingarna är annars inte så många för 
antingen har de avlidit i kriget eller är borta  på arbete.

 

Bilden nedan till vänster visar ett boendetält. Behovet av sådana är något mindre idag 
eftersom fler flyktingar alltefter tiden går ordnar egna godtagbara tält eller enkla boenden 
under tak. Vi har i dagsläget 49 tält uppsatta. Bredvid visas ett hygientält där man kan gå på 
toaletten och duscha avskilt. 20 sådana finns uppsatta idag och nu beställs 6 till. I 
bakgrunden ser man odling av citrusträd. Sådana trädgårdsodlingar kan ge flyktingar arbete

 

Jag besökte Adana med omnejd 3-4 oktober och redovisar här några intryck. 

I staden Yailadagi, vid syriska gränsen, blir integrationen extra svår för där är de syriska 
skolbarnen tre gånger fler än de turkiska. Sammantaget är där fem gånger fler syriska barn. 
Orsaken är att uppemot en miljon syrier passerade den staden vid flyktingkrisen och många 
har stannat kvar där. Behovet av skollokaler är mycket stort.                                                 



Syriska lärare finns och de får som sagt lön via UNHCR motsvarande turkisk minimilön, som 
är cirka en halv turkisk lärarlön. Där besökte vi en skola, som turkiska staten satt upp av 12 
enkla containrar med ett plåttak över. Därinne var det olidligt varmt trots att värmeperioden 
var över. Projektgruppen arbetar nu på en möjlighet att där sätta upp kylanläggning i varje 
rum.  Se bilden nedan.

Boendesituationen förändras för en del flyktingar vartefter tiden går. Några får komma till de 
läger som turkiska staten har byggt upp. Där finns tillgång till bostad, mat, skola och viss 
sjukvård. Andra har lyckats få en inkomst som räcker till att hyra en enkel bostad. Oftast blir 
det i fallfärdiga hus. En del har justerat upp sina dåliga tält så att de fungerar någorlunda. De 
som bor i Lionstält har en fungerande bostad och vissa har där dragit in både el och 
skorstensrör för vedkamin. 

I Yajladagi fick vi möjlighet att besöka ett statligt flyktingläger. Flyktingarna känner sig dock 
instängda och övervakade. Lägret har stängsel runtom och vakttorn. Så fort de kan 
finansiera hyran för ett eget boende försöker de hyra lägenhet för 4-500 kr/månad. Sådana 
fanns i staden, men de är i mycket dåligt underhållna, närmast fallfärdiga hus. I statliga läger 
bor ca 250 000 av de ca tre miljoner syriska flyktingar som lär finnas i Turkiet. Från lägret har 
jag inga bilder eftersom det var fotoförbud. 

Till flyktingar i Yailadagi delade vi ut 
matpaket och fick möjlighet att besöka ett 
antal boenden, som var klart undermåliga 
men med el och vatten. De kämpade med 
att finansiera hyran, men verkade stolta 
över att ha en egen bostad även om 
husen var fallfärdiga. Sysslolösa barn är 
gärna med på bild även om blygseln är 
påtaglig. Kvinnorna är mer försiktiga att bli 
fotograferade. 



 

Andra dagen invigde vi sex skolmoduler med turkisk pompa och ståt. Det var glada miner 
från elever, lärare och Lions. Ansvarig chef för skolintegrationen av syriska barn tackade 
Sveriges Lions för skolmodulerna. Han ser det fortsatta behovet som mycket stort. En 
svårighet är att kunna placera ut enheter där flyktingarna bor. Han arbetar ständigt på att 
finna möjligheter att placera ut fler skolmoduler. På bilden syns en av våra skolmoduler på en 
skolgård med utsmyckning inför invigning. Efter invigningen delades LEGO ut från en 
insamling i Tärnaby till förskolebarnens stora glädje. 

 

 

Vi besökte ett område bestående av 
enbart Lionstält. De har nu funnits på plats 
en längre tid och använts flitigt. Tälten är 
hela och fungerar fortfarande bra. De är 
således av god kvalité. På bilden syns Leif 
Niord i tältöppningen. Eftersom besöket, 
som var på kvällstid fanns några män där 
efter avslutat arbete i odlingar. Några hade 
givit sig iväg längre bort för att plocka 
bomull.  

 

 

 

 

 

Slutsats: Behovet av vår hjälpinsats är fortfarande mycket stort. Organisationen fungerar bra 
och administrationskostnaden är minimal. Den ligger klart under de i projektplanen 
stipulerade 3,5%, vilket är en unikt låg kostnad för en hjälpinsamling. Det är bara att fortsatta 
på den inslagna vägen med att bygga skolmoduler, dela ut matpaket och ta fram tält. 

 

Med hopp om Ditt stöd för De Glömda Barnen! 
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