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DE GLÖMDA BARNEN – lägesrapport                                                         

                                          
 

Vid senaste informationsbrevet 31/12 var rikskampanjen för De Glömda Barnen just avslutad 
och insamlingen hade inbringat 8 193 158 kr sedan projektstarten 15/8 2016. Pengar 
kommer fortfarande in och 30/4 i år hade 9 177 036 kr kommit till multipeldistriktets konto. 
Från 1/7 2017 till 31/3 2018 har 2 977 759 kr samlats in. Insamlingsmålet för året var fem 
miljoner och det närmar sig för pengar kommer in successivt. 

Ett fantastiskt engagemang från Sveriges Lions kring projektet. Vi Lions gör ett fantastiskt 
arbete tillsammans. Tack för Ditt stöd! 

Leif och Nilgun Niord började arbetet för de syriska flyktingarna i Turkiet tillsammans med LC 
Nossebro. Klubben har fått Lejonkronan för dessa insatser. Leif och Nilgün sonderar 
situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet samt håller kontakt med turkiska myndigheter, 
Lions och de lokala leverantörerna. Bedömningar av nya nya hjälpinsatser görs tillsammans 
med styrgruppen bestående av Annica Nordell(LC Östersund/Brunkullan) och Mattias 
Öberg(LC Avesta), projektledare Per Krantz(LC Linköping/Valla) samt Leif och Nilgün 
Niord(LC Nossebro resp LC Mavi Halic i Istanbul). Samarbetet med svenska och turkiska 
Lions är en grundbult till att projektet De Glömda Barnen är framgångsrikt.  

Den aktivitet i Sverige som pågått efter riksinsamlingen för De Glömda Barnen är 
konserterna med Aladdin. Det är ju inget MD-projekt, men det finns anledning att nämna den 
eftersom turnén är rikstäckande. Produktionsbolaget Dröse & Norberg påannonserar i slutet 
av varje föreställning samarbetet med Lions i syfte att samla in pengar till De Glömda 
barnen. Detta ger ett stort PR-värde för Lions. För publiken blir det påtagligt att Lions finns. I 
skrivande stund återstår 5 konserter. Över 115 000 kr har hittills samlats in. Ralf Melin, LC 
Saltsjöbaden samordnar Lions arbete kring dessa föreställningar. 

En stor mängd sk I-phonekort har delats ut vid Aladdinföreställningarna. Dessa inbetalningar 
går via Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond. Dit kommer bidrag på 90-kontot 
901948-0 eller Swish 9019480, märkning DGB. Totalt under innevarande Lionsår har 40 000 
sådana kort delats ut till allmänheten. 

 

Kriget i Syrien har nu pågått i alltför många år och civilbefolkningen har det svårt. Antalet 
syriska flyktingar i Turkiet har nu ökat med en halv miljon till 3,5 miljoner. Därav är 25 % 
barn. Europa har tagit emot ca 1 miljon syriska flyktingar.                                                                                                                         



 

Projektet  De Glömda Barnen arbetar främst i storstaden Adana i södra Turkiet. Där har 
mängder med syrier bosatt sig i spontana tältläger eller lyckats hyra billiga bostäder i 
närmast fallfärdiga hus. Några är mer kapitalstarka och hittar bättre boende, men det är den 
fattiga majoriteten som Lions vänder sig till. De sitter fast i en eländig situation och 
återvändande till Syrien tycks orimligt inom en överskådlig framtid.                                                                                         
Eftersom flyktingarna hittar egna lösningar på boende efterhand prioriteras nu skola och 
matutdelning till de fattigaste. 

    

De syrier som hittar arbete, exempelvis i intilliggande trädgårdsodlingar kan få råd att betala 
hyra för ett boende inomhus                                                                                                                                                                                                                                             
Projektets beteckning De Glömda Barnen syftar på alla barn, som inte får sina 
grundläggande behov tillgodosedda. Lions bidrar till en positivare framtid för några av dem 
genom att ordna skolgång.  

I Adana finns 10 000 syriska barn utan skola. Projektet De Glömda Barnen har i dagsläget 
satt upp och inrett 36 skolmoduler. Det är platsbyggda paviljonger på ca 40 kvm av god 
kvalité och med luftkonditionering. Den turkiska liran har ur svensk aspekt utvecklats i rätt 
riktning så nu får vi en färdiginredd skolmodul för 105 000 kr.                                                                                             
I Adana är det katastrofal brist på skollokaler. Chefen för integration av syriska flyktingar 
anvisar plats på befintliga skolgårdar så att el och vvs-system kan användas. Samtidigt 
försöker man integrera syriska och turkiska elever. På förskolenivå förekommer att de 
blandas i samma klass, men språket är ett hinder. I Syrien talar man arabiska. För inte-



grationen är det viktigt att syrierna lär sig turkiska. När skollokal finns tillsätter turkiska 
skolmyndigheten personal och ansvarar för undervisningen. Man försöker använda syriska 
lärare, men det är ofta svårt eftersom det är olika läroplaner i dessa länder.                         
De syriska barnen är oerhört glada över att få gå i skolan i Lions skolmoduler.                                              

 

9800 matpaket har delats ut av MD 101 under de två år projektet har pågått. Varje paket 
kostar 250 kr. Det består av basvaror för matlagning och räcker till en familj på 5-10 personer 
i cirka en månad. Ramadan är nu i maj. Då kommer ytterligare 1000 matpaket att lämnas ut 
till ensamstående mödrar. 

 

Sveriges Lions projekt De Glömda Barnen går 1/7 in på sitt tredje år.                                             
Ditt stöd behövs för dessa utsatta människor! 

Tack för Ditt engagemang! 

Per Krantz, Leif och Nilgün Niord, Annica Nordell samt Mattias Öberg. 

Kontakt: perkrantz@telia.com                                                       

 

mailto:perkrantz@telia.com


Ekonomisk rapport över intäkter och kostnader t.om 180430 

 

Intäkter    9 177 036 kronor fördelade på 

 
 

Distrikt A    598 188 

Distrikt B                 1 271 088 

Distrikt GD   573 927 

Distrikt N    358 029 

Distrikt P    358 046 

Distrikt S                 1 427 473 

Distrikt SM    535 725 

Distrikt SV   866 319 

Distrikt U    699 439 

Distrikt VG   978 724 

 

 
 

Armband      12 500 

Diverse, material       12 392  

Hjälpfonden, Swish   877 000 

LCIF    574 860 

MD 107 Island     33 326                            

 

 

 

 

 



 

 

Kostnader  9 177 036  fördelade på  

 

Matpaket    10 800 st  1 527 205 

Skolmoduler 36 st   3 839 456 

Tält och toaletter      515 054 

Projekt enligt nedan   1 750 000 
Skolmaterial, skolväskor, support förskola 1 år, kläder och skor, glasögon,  

traumacenter, benproteser, utrustning o möbler till förskola , ventilation mm 

 

Trycksaker      166 264 

Armband           6 000 

Projektledning                      138 994 

På konto i Sverige    1 234 063 
Planerade insatser är 5 skolmoduler samt mindre insatser där behov ses. 

 

  


