
Rapport Syrienflyktingar vid gränsen mellan Turkiet /Grekland 
 
Bakgrund 
 
Det har väl inte undgått någon om vilka tragedier som pågår med flyktingarnas 
förtvivlade försök att nå Europa. Eftersom flyktingarna inte ser någon möjlighet 
eller framtid i att återvända till Syrien och inte heller vill fortsätta ett liv i 
flyktingläger, återstår bara en flykt till Europa. Men nu stängs allt fler gränser. 
Den politiska situationen nere i Syrien har inte förbättrats på något sätt. Assad 
fortsätter att döda sitt eget folk, nu också med ”barrell bombs” som 
urskiljningslöst träffar oskyldiga och inte bara terroristorganisationer. 
 
Flyktinglägret som nu finns vid gränsen mellan Turkiet och Grekland, utanför 
den Turkiska staden Edirne, 25 mil nordväst om Istanbul, har ca 2000 personer 
varav kanske upp till hälften är barn. 
 
Eftersom vi hade ca 130 000 SEK på separat konto hos Distr 118 E, fick vi en 
förfrågan från DG här om vi kunde göra något. Samtidigt förra onsdag fick vi 
fråga från ASAM om vi kunde tänka oss ställa upp med vissa basala saker. 
Eftersom det inte var fråga om mat (finns inga kokmöjligheter eftersom dom är 
på flykt) inriktade vi oss på följande: 
 
1 000 filtar 
10 000 flaskor vatten 1,5 l att delas ut under 10 dagar. 
1 000 0,5 l mjölkpaket 
1 000 kexpaket 
500 flytande tvålpaket 
Dessutom donationer från enskilda medlemmar med andra hygienartiklar. 
Vi kokade ca 500 ägg.. 
 
Den sammanlagda kostnaden stannar vid ca 45 000 SEK. 
 
Genomförande 
 
Vi bad om hjälp från 2 klubbar  upp mot gränsen. Själva åkte vi tillsammans 
med 15 andra Lions från distriktets klubbar i Istanbul. 
Alla produkter transporterades av de grossister där vi gjorde inköpen. 
 
Kan inte med ord beskriva den situation och bild vi möttes av. Desperata 
människor de flesta liggande på någon form av underlag, några bärkassar med 
kläder och dylikt. Några hade lyckats skaffa ett litet iglotält. Helt under klar 



himmel. Vädret har under senaste veckorna varit mycket varmt på dagarna men 
med kyliga och fuktiga nätter. 
Situationen var lite kaotisk. Med hjälp av ASAM”s volontärer fick vi hjälp att 
lasta ut allt intill en form av förråd, där vi kunde packa  en ’lot’ till en familj i 
Lionkassar. Tog tid för folk att köa upp så vi kunde börja utdelningen. Separat 
langades ut vatten till alla. 
Filtarna orsakade oss problem. Myndigheterna ville inte tillåta oss att ge ut dem 
(även om dom 2 dagar tidigare hade bönat och bett). Orsak var att dom menade 
att om vi gav ut dem, skulle detta vara ett tecken på att flyktingarna skulle få 
stanna (!!!). Med Nilgün”s och ASAM”s  stubborness och övertalningsförmåga, 
fick vi dem att ändra sig, men nu till en plats lite utanför området. Blev en massa 
bärande, men filtarna kom ut. 
 
Avslut 
 
Det kan tyckas vara en  liten insats, men ändå. För det första, vi vet inte hur 
länge flyktingarna får vara kvar, innan dom bussas ut. För det andra kanske väl 
så viktigt, det psykologiska, att dom kan se att andra människor bryr sig och för 
det tredje det positiva för oss alla som deltog i att ta del i en ’hands on’ aktivitet 
av den här naturen som inte är alltför vanlig här. 
Många superlativ och tack har framförts till Svenska Lions, som vi härmed vill 
förmedla 
 
Istanbul den 22 september 
 
Nilgün o Leif 


