
Rapport Katastrofhjälp Syrienflyktingar. 

Bakgrund 

För ungefär 3 år sedan började upproret mot regeringen i Syrien från olika grupper. Detta 

ledde till att ca 3 milj flydde till Libanon och Turkiet.  Över en milj av dessa finns i olika 

flyktingläger eller spridda ut i Turkiet. Detta mycket beroende pa att visatvånget upphörde 

tidigare.  Situationen är mycket tydlig i städerna som İstanbul. 

Nuvarande İSL , en Jihadrörelse , liknande al Quaida formades genom dessa 

motståndsrörelser, både i İrak och Syrien. Uppbackade av vem kan diskuteras, men faktum 

är att de är en militärt stark rörelse med  mycket goda ekonomiska resurser. 

För ca 3-4  veckor sedan började denna İSL-rörelse attakera Kobani, en stad ca 4 km utanför 

den Turkiska gränsstaden Suruç. Striderna mellan İSL och den Kurdiska delen av Kobani har 

nu pågått ca 4 veckor och İSL har tagit mer och mer fäste i staden. İdag har ca 150 000 

människor flytt in till Turkiet, största delen intill Suruç,  och dit vi fokuserades oss,  mellan 

gränsen och Kobani. 

Vårt fokus var bara mot de flyende, särskilt barnen. Vi vill inte i denna rapport involvera oss i 

den politiska situationen eller göra några bedömningar av den. 

Mål 

Att ge humanitaer hjälp till flyktingar, framför allt barn och ungdom 

Finna samarbetspartner, Lions Quest skola, AFAD (den statliga organisationen som ansvarar 

för all katastrofhjälp), kommunen. 

Upplägg 

Specifierad lista över varuinköp och kvantifierad som haller sig inom vara ekonomiska ramar. 

Finna inköpskanaler. 

Direkttransport till plats med egen närvaro  (repr MD 101 – Distr 118 E) 

Packning till ‘barnpaket’ och ‘familepaket’ på plats. 

Distribution direkt till familjer i byar som inte omfattas av AFAD’s organisation 

Genomförande 

Vi flög ner till Urfa dagen före. Ordnade med all logistik, tidsplan för att göra det möjligt att 

påbörja distribution sent dagen efter. Vi ville inte övervara hela distributionen, eftersom det 

skulle orsaka ytterligare administriva kostnader. İstället säkerställa slutlig distribution, 



genom att involvera AFAD som kontrollant . Lions har tidigare inte varit accrediterade som 

NGO att samarbeta med AFAD. Nu är vi det. Så den fortsatta distributionen kommer att ske 

med insyn av AFAD och vi kommer att få rapport om detta. 

Möttes vid infarten till Suruç på tidig morgon med lastbil med matvaror, en annan bil med 

skor och kläder, vi med medicin och kläder. ‘Dekorerade’ vår lastbil med logos som 

berättade att det kom från Sveriges Lions. Åkte in till centrum och möttes av Borgmästaren, 

AFAD-representant och vår samarbetspartner, Lions Quest skolan. Visade sig att vi var 

tvingade att åka till AFAD’s depå och visa upp vad vi hade. Löste detta genom att be dem 

komma till skolan och se det hela. Detta för att det var inte var möjligt att ange innehållet 

per familj, bara per produkt.  

Vår rapport visade på ungefär 200-250 familjer (uppskattat att varje familj består av 5 

personer). Fortsatte via Suruç ut till byn där skolan fanns. Mitt emellan Suruç och gränsen till 

Kobani. 

Dessa ögonbilder av att se en stad i fullt krig, rök från flygbomber eller granatkastare komma 

upp från olika platser, höra flygattackerna komma in över staden, även om vi var kanske 4 

km utanför, men ändå, det gav en speciell känsla. Samtidigt se alla dessa förtvivlade 

människor på flykt. 

Lastade ur lastbilen  i skolan och började fördela varorna vi hade i 2 olika grupper. 

En helt avsedd för barn : blöjor, välling tvättlappar, klaäder, skor, mjölk och juice. 

Familjepaket: Konserver, bisquits, tvål, soppor. 

Gjorde ca 200 paket av vardera grupp och vissa saker fanns kvar. Medicinen levererade vi till 

en klinik eftersom det inte fanns någon läkare i byn. Skolans rektor ville inte ta ansvar för 

hanteringen av medicinerna, helt förståeligt. 

Fyllde en minibuss med paket för ca 80 flyktingfamiljer och började att leverera. Hann  med 

3 byar innan dagen gick mot kväll. Resterande paket kommer att fördelas till andra byar med 

flyktingar. Med kontakt mellan var LQ-rektor och ansvarig vid AFAD. Alla  paket gick till 

flyktingfamiljer, men även om vi tillsammans med AFAD försökte se att det fanns dokument 

som visade detta, så tror jag att några andra kan ha kommit igenom nålsögat. Men det är 

tror jag oundvikligt i en situation som denna 

Hade en del av media, som rapporterade om var närvaro dagen efter, i mycket positiva 

ordalag 

Återvände via Urfa till İstanbul. Samlade ihop bilder och intryck till berörda i MD 101. 

Fick rapport, idag dagen efter att vår organisation  mött 15 flyende familjer över gränsen 

med att ge en första liten support med våra paket. 



Fortsatt leverand till andra byar med flyktingar kommer att ske de närmsta dagarna. 

 

Ekonomiskt utfall 

Av nedanstående redovisning kan ni se att ca 2 500 lira återstar av projektet ‘vi’ fick. 

Nu vet alla att kvitton kan inte erhållas från alla transaktioner i en situation som denna. T ex 

betalade vi 500 Tl för mediicin utan kvitto,beroende på att en grossist  måste sälja via 

apotek.. Av bifogade kvitton och ‘extras’kan vi se att totalkostnaden för detta slutar pa 32 

000 TL. Av dessa kan vi debitera  118 E 31 000 TL (dit MD 101”spengar skickats). Resterande 

ca 1 000 TL kommer vi att ta av överskott från kräftskiva som vi hade, vilket gav ett överskott 

pa 2 500 Tl. 

Summa sumarum: 

Av MD’s 15 000 dls aaterstaar ca 2 500 TL. Min klubb, Nossebro, har beslutat om ytterligare 

3 500 TL, för fortsatt projekt. İnnebär att vi nu har efter att slutfört etapp 1 har ca 6 000 Tl 

för nästa etapp, innehållande klädinsamling här i İstanbul, kanske för resterande pengar 

basföda, som ris, makaroner, bulgarice, tomatpaste, etc. Och fri transport ner. Vore en dröm 

om vi kunde samla ihop mer pengar. Behöver mer krondill för att göra fler kraeftskivor!!! 

1 Tl =3,20 Sek 

 

Avslutning 

Vi tror och har den fulla övertygelse, att så länge vi kan vara involverade på den lokala nivan, 

så kan små projekt ge en hel del av förstålse för betydelsen av att tillhöra en internationell 

organisation. Detta får givetvis inte skugga de stora projekten,  men kanske istället ge 

draghjälp till de mer världsomfattande. Ett ökat engagemang för att tillhöra en internationell 

organisation behövs . 

Med stort tack till alla Lions som gjorde detta möjligt 

 

För projektansvariga 

Nilgün och Leif Niord 

 



 

 



       

            

         

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

 

 

  


