
 Nytt skol och familjeprojekt i Istanbul 
 

Bakgrund 

 

I ett slumområde på den Europeiska sidan av Istanbul, inom Distr 118E’s verksamhetsområde 

har ett stort antal flyktingar etablerat sig. I närheten finns en statlig grundskola. Ledningen för 

skolan har förskjutit skoldagen för egna eleverna så att möjlighet har givits för 400 

flyktingbarn att få eftermiddagsundervisning med hjälp av Syriska lärare. 8 klassrum kan 

disponeras jämte mindre lärarrum. 

I samband med ett sammanträde med lärarhandledare för kommande Lions Quest utbildningar 

framfördes ett omedelbart behov, både för utbildning och viss support till familjerna. 

Eftermiddagsskolan drivs av en organisation som heter ’Syrian Turkmen Utbildning och 

Solidaritet’. Helt ideellt, lärarna f n obetalda eftersom flyktingar kan inte få arbetstillstånd. 

Detta är en av punkterna som togs upp i de förhandlingar som var mellan Turkiet och EU. Ca 

15 lärare genomför dessa lektioner. 

Har beskrivit detta i tidigare mail, men nu är det genomfört. 

 

Behov  

 

Kopieringsmaskin för kopiering av undervisningsmaterial, eftersom inga pengar finns för 

böcker. 

  

Set med 2 skrivböcker, pennor etc. Kostnad ca 20 SEK per elev. Ca 1 200 skrivböcker finns 

kvar i lager hos Distr 118 E för framtida behov. 

 

Eftersom familjerna lever i kalla och utrymmen utan uppvärmning, behövs filtar inför vintern, 

400 filtar för ca 25 SEK per styck eller 10 000 SEK. Vi undersöker möjligheten att köpa 

enklare kaminer med utloppsrör, för eldning av pellets eller annat. Detta är mer en 

säkerhetsfråga. 

 

Med vintern i antågande köpte vi 400 set av vinterjackor och vinterskor till ett pris av ca 150 

SEK per set. 

 

 Matpaket för samtliga barns familjer och lärare.  Totalt levererade vi 4,5 ton av basmat, 

såsom ris, bulgur, mjöl, socker, olja, pasta, te, etc.  Vi gjorde detta mer komplett, än vad vi 

tidigare beskrivit. 

 

Ekonomi 

 

400 vinterskor och vinterjackor  50 000 SEK 

Skrivmaterial för 400 elever  20 000 SEK 

Filtar      9 000 SEK 

Matlådor för familjerna   55 000 SEK 

Kopieringsmaskin     8 000 SEK 

2 lap tops                                               5 000 SEK 

Fotbollar, hopprep, ets     Donerat  

Första hjälpen låda till skolan   Donerat 

Kläder till lärarna     Donerat 

 

Total projektkostnad   147 000 SEK 



 

 

Avslutning 

 

Som sagt, insatsen blev lite större än vad vi från början hade tänkt oss. Vi kan bara konstatera 

att de flyktingar som finns här uppe i megastaden Istanbul, med sina rötter i småstäder och 

byar i Syrien, är mer vilsna än de i de sydligare områden. Trots detta skulle vi gärna vilja 

fortsätta nere i gränsområdet, för fattigdomen är större där. 

 

F n har vi ingen möjlighet till detta, eftersom det råder mer eller mindre inbördeskrig på 

många ställen mellan Turkiska säkerhetsstyrkor och PKK. Igår stängdes alla skolor i Civre, 

den plats där vi var för en månad sedan. Alla lärare har ombetts lämna staden och  resa 

tillbaka till sina hemorter. 50 000 människor har lämnat staden. Utegångsförbud gäller. Talade 

med ägaren till den inköpskälla vi har där i Civre. Allt är stängt. Detta gäller för många 

områden där nere i gränsområdet. 

 

Eftersom vi har vissa problem med transfereringar av pengar, både från Sverige och LCIF(ett 

annat project), så kan jag inte ge någon aktuell balans på kontot. Vet bara att vi inte har 

överskridit tillgängliga medel.       

   

Distr 118 E har beviljats ett LCIF bidrag på 26 000 dls. Detta för att starta en IT-utbildning. 

Samma inriktning som vårt genomförda project, en kombination av undervisningsmtrl 

(datorer) och stöd till familjerna. Detta i en annan skola.  

 

 

En kort rapport över senast genomförd insats som vi beskrivit tidigare. 

 

God Jul 

Nilgün  o Leif 


