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Bakgrund 

 

Sveriges Lions beslutade redan sommare 2014 att engagrera sig i flyktingkrisen i 
Sydöstra Turkiet. Genom vår Katastrofberedskap fick vi 15 000 USD. Striderna i 
Kobani på den Syriska gränsen, innebar att 250 000 flyktingar flydde upp till 
Surucområdet i Turkiet inom 10 dagar. Det var hit ner vi inriktade den första hjälpen 
genom matpaket. Detta fortsatte under hela 2015, inom samma geografiska 
områden. Villkoren för hjälpsändningar i den östra delen blev sämre. Tror ni kommer 
ihåg katastrofen i Suruc, där 35 volontärer blev dödade genom självmordsattack. 
Själva fastnade vi i strider mellan PKK och Turkiska styrkor, i hörnet mellan norra 
Irak. Syrien och Turkiet. 

MD Sverige beslutade att starta en aktivitet under namnet ”DE Glömda Barnen”, med 
inriktning mot undervisning och matförsörjning. Detta under senare delen av 2016 Att 
inriktningen skulle vara främst mot flyktingar i Adanaområdet, men också Istanbul. 

Eftersom endast ca 300 000 flyktingar lever i organiserade camps, så råder det en 
stor brist på utbildningsinsatser. 

Svenska Lions har upp till idag anordnat skolmoduler för 1500 elever, framför allt för  
de yngre. Vi har försett dem med skolmaterial. Utöverdetta fortsatt med matpaket, 
många gånger fokuserat till ensamstående kvinnor med barn. 

 

Nuläge 
Det råder stor brist på utbildningsplatser. Vi har etablerat de bästa kontakter med 
involverade myndigheter. Vi har deras fulla förtroende för våra insatser och dom är 
alltid involverade. Detta skall ses mot senaste utveckling i Turkiet, där många NGO’s 
har stängts ner av olika orsaker, men inte Lions. Så länge vi vill fortsätta med vår 
aktivitet, är detta samarbete av vital betydelse. Utan deras medverkan och deras 
information kommer vi ingen stans. För oss jobbar vi i en ’Win to Win, situation. 

Bara för att beskriva senaste händelser.  Vi färdigställer de senaste 5 beställda 
skolmoduler,  vi ger ut matpaket till 500 ensamstående kvinnor med barn, vi 
producerar skolmaterial för 1000 elever igen, vi bidrar uppe i Istanbul för mindre 
project. 

 

Fortsättning 

Turkiska myndigheterna ser att en integrering av framför allt barnen är nödvändg. 
Detta för att inte förlora en ny generation och faktum f n, ingen ser något slut på 
kriget, vilket innebär att de flesta inte har ngn möjlighet att återvända. Beslut har nu 
tagits om en sådan integreing. Detta påverkar givetvis också vårt project framöver. 



Samtidigt säger man också att det är viktigt att starta  upp med förskolor för barn 
mellan 4 – 6 år. Vi har redan gjort detta både i Istanbul och Adana. Vår tanke är att vi 
skall fortsätta projectet med en huvudsaklig inriktning mot förskolan, fortsätta med att 
ge ut skolmateriel, fortsätta med matpaket (hunger är det största dagliga problemet). 

Vi har också för avsikt att medverka till att District 118 U Turkiet (Ankara-
Adanaområdet) aktivt söker LCIF bidrag med vår sponsring för ”egeninsatsen” 

Allt detta under förutsättning att styrgrupp och projectledning i Sverige accepterar 

Detta i ett fortsatt samarbete med ansvariga myndigheter, men där Lions till Lions 
genomför aktiviteten. Vi kan inte tänka oss att bara överlåta ansvaret för 
genomförandet till myndigheterna. Dom rekommenderar, vi beslutar och genomför. 

 

För den Turkiska Projektledningen 

 

Leif Niord 


