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Bakgrund 

Efter våra tidigare genomförda insatser i Adana och näraaliggande områden, fick vi en förfrågan 

från en av Lionsclubbarna i Mersin att göra en liknande insats. Mersin, en stad med ca 1 milj 

invånare och med en omgivning med framför allt citrus och grönsaksodlingar. Vår kontakt i 

Adana, Siber, gjorde en undersökning av ett av dessa områden. 

I en by med en stor inflyttning av flyktingfamiljer, framför allt från Aleppo området, fanns 1 000 

familjer och totalt 5 000 flyktingar. Så till största delen barn. Som vanligt i andra områden fanns 

skola tillgängligt bara för en del av dessa barn. Beroende på kapacitetsbrist och 

transportproblem. 

Mötte givetvis samma problematik, boende och flyktingar. Efteersom detta är en odlingsbygd 

uppstår konflikter, när flyktingar är beredda att ta jobb, kanske till halva lönen mot av den 

Turkiska befolkningen, som till stor del kan enkelt uttryckas som en form av nomadbefolkning. 

Följer säsongen för skördetid upp i Turkiet. 

Förhållandena i dessa områden som vi besökte, var helt obeskrivliga. Så mycket sämre än vad vi 

såg med vårt Lions AU utanför Adana. Varför? Har ingen förklaring. För oss en mer aggresiv 

hållning. Ingen förmåga att hålla rent utanför sina s k tält, som dom trots allt lyckades med till 

viss del, i tidigare områden vi varit involverade i. 

Den här insatsen, har bekostats av kvarvarande pengar från s k ’Nossebro-kontot’, ca 250 000 

SEK. 

Genomförande 

Upphandling gjordes för 500 familjer. Samma som tidigare, en större låda med basala matvaror, 

en låda med hygienartiklar. Vällingspaket och blöjor för de minsta. Bollar och hopprep för 

småbarnen. Givetvis också min ’käpphäst’ att leverera ett flak ägg. Samma leverntör som 

tidigare, ett grossistföretag som är inriktat på helt andra exklusiva artiklar till storhotellen. Vi 

har hela tiden kontrollerat prisnivån med andra matvarukedjor och funnit att han lyckas hålla 

lägre priser. En annan sak, han är så imponerad av vad Lions gör och ställer upp i alla lägen. 

Hoppas han fortsätter med sitt engagemang och intresse. 

Med ’byordförandes’ hjälp, hade han valt ut de mest utsatta familjerna i området. Vi lyckades 

under en full dag leverera till 400 familjer. Ibland under kaotiska förhållanden. 



Resterande 100 paket tog vi tillbaka till Adana. Till vår hållpunkt, chef för immigration till 

Adana-området. Lagrade dessa i hans kontors källare. Han distribuerar själv till familjer i 

området.  Har fullt örtroende för honom, Husseinbay. Finns också en nära kontakt mellan 

honom och representant från en av Lionklubbarna i Adana, Siber. 

Ekonomi 

Som tidigare nämnts, så kostade denna insatsen, ca 250 000 SEK, detta inkluderande våra egna 

flygbiljetter och 2 hotellövernattningar, ca 3 000 SEK.  

Detta tagit från ’Nossebrokontot’ vilket innebär att kanske bara 30 000 SEK kvarstår av 

insamlade närmare 1,2 milj SEK. 

Från MD-kontot finns kvar här i till Turkiet överförda pengar av hittills 1.0 milj SEK, ca 200 000 

SEK.  På MD- kontot i Sverige, 1,7 milj SEK. 

Framöver 

I samband med denna insats, hade vi också ingående diskussioner med chefen för utbildning i 

Adana ( Guvernörens talesman). Diskussion om att etablera containers för att öka kapaciteten 

för utbildning. I första skedet i anslutning till befintliga skolor och med inriktning för Syriska 

flyktingbarn. Containers, 40 kvm, med plats för 25-30 barn. Transportproblem uppstår givetvis.  

Dessutom att ’bygga’ mindre tältläger. Vardera kanske med 30 tält och sanitära lösningar. 

Mycket översiktligt, skulle en insats med nyckelfärdiga 10 containers och 2 tältbyar om vardera 

30 tält, kosta ca 175 000 dls 

Efter kontakt med LCIF i Oak Brook, tror vi att det finns möjlighet att få dessa finansierade. 

 återkommer längre fram med mer specifika uppgifter till vårt  AU för beslut. 

Också innan sommarens värmebölja riktigt tar tag ( i Adana för ngra dagar sedan 42 grader), en 

ytterligare resa sydöst över. 
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Nilgün o Leif Niord 
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