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Till Sveriges Lions! 
 
DE GLÖMDA BARNEN, insamlingskampanjen fortsätter till 30 juni 2020. 
Det är svårt och oroligt för de syriska flyktingarna i Turkiet.  
Stödet från Sveriges Lions är mycket välkommet och det behövs. 
 
Detta är grundbudskapet och i nedanstående text kan du läsa lite mer. 
 
Vi får dagligen rapporter om situationen i norra Syrien och ingen av oss vet hur framtiden 
kommer att se ut. 
Vad jag och övriga projektledningen däremot vet är att de syriska flyktingarna i Turkiet har 
det svårare än någonsin. Vi har besökt Adana i början av november och träffat ledningen för 
skol- och  integrationsmyndigheten samt skolchefer. De tackar Sveriges Lions för hjälpen. 
Med hjälp av Sveriges Lions ges många barn möjlighet till skolgång. 
 
Sedan i somras pågår en förflyttning av syriska flyktingar i Turkiet till den ort där de först 
registrerades. Flera tar sig över gränsen från Syrien trots att den är stängd. Detta innebär att 
anhopningen har ökat i de sydliga städerna. Därmed blir påfrestningarna för både flyktingarna 
och myndigheterna större. Det finns minst 250 000 syriska flyktingar i Adana. Samtidigt finns 
där många fattiga sedan tidigare. Våldsamma incidenter blir vanligare. 
I Adana bedöms att 40 000 barn i skolåldern inte går i skolan. Cirka 10 000 barn upp till 12 år 
är nu utan skola, alltså betydligt fler än tidigare. När Lions sätter upp skolmoduler ger vi 
några barn en bättre framtid. När många blir utan utbildning är det en framtida riskfaktor. 
Nu har Lions satt upp 70 skolmoduler. Eftersom behovet av skola är så stort har man börjat 
undervisa de syriska barnen i tre-skift. I varje modul finns plats för 36 elever och dagligen får 
över 100 elever möjlighet till skolgång i en modul. Situationen är pressad men varje barn i 
skolan får framtidshopp, även om skoldagen bara blir några timmar. Modulerna är placerade 
på inhägnade skolgårdar. Där får de syriska barnen en lugn och trygg miljö till skillnad från 
vardagen som blir allt våldsammare. Förutom den viktiga undervisningen får eleverna en 
tillfällig fristad i harmoni. 
 
Bedömningen är att även om syrier skulle förpassas till en zon i norra Syrien kommer 
situationen med mängder av flyktingar i Adana inte att förändras. Dels finns ingen struktur i 
en sådan zon, så de flesta vill inte dit och huvuddelen har etablerat sig trots de dåliga 
förhållanden de har i Turkiet. Därför bedömer myndighetsföreträdare i Adana att de flesta 
kommer att bli kvar även om zonen upprättas. 
 
Behovet av skolmodulerna finns således under överskådlig framtid.  
Det finns gott om utbildade lärare i Turkiet. Löner för lärare som undervisar syriska elever 
bekostas med medel från EU och UNICEF. Det är lokaler och utrustning som saknas. Turkiet 
är hårt belastat av de många flyktingar som finns där med följd att skolorna inte har budget för 



lokaler och material. Därför blir våra moduler så viktiga. När vi beställer en modul anvisar 
skolmyndigheten en plats och anställer lärare.  
Skolmyndigheten i Adana kommer efter 1 juli, när projektet avslutas, att ta överunderhållet 
och driften av de moduler Sveriges Lions har bekostat. 

På högra bilden sitter 70 nålar som visar var Lions skolmoduler är placerade i Adana. 
 
 
 
Satsningen på utdelning av matpaket fortsätter eftersom fattigdomen är utbredd. Det kommer 
alltfler fattiga familjer till Adana. Hänsyn måste nu tas till risken för våld vid utdelningen 
eftersom många försöker komma över matpaket, Det ställer krav på de skolor som hjälper oss. 
Det fungerar tack vare den organisation, som numer är etablerad. Skolan upprättar listor på de 
familjer som bedöms vara i störst behov av stöd med matpaket. Sedan kallar de dit de familjer 
som ska få ett matpaket. Vår matleverantör packar matpaketen och levererar dom till skolan. 

Varje paket innehåller basvaror för matlagning, ägg och ost. 
 
Allt stöd till projektet De Glömda Barnen är välbehövligt och kommer till stor nytta. 
För 250 kr bekostas ett matpaket. Det kanske kan bli årets julklapp. Gåvobevis finns på 
hemsidan lions.se/De glömda barnen/PR. 
För 100 000 kr bekostas en skolmodul och för 120 000 kr ingår skolbänkar mm. 
 
TACK FÖR DITT STÖD!  DET BEHÖVS! 
 
Bidra på Swish 9019480 eller PG 901948-0, märk DGB. 
Lionsklubbar skickar bidrag till distriktskassören, märk DGB. 
 
Lionshälsningar från projektledningen för De Glömda Barnen 
genom Per Krantz 
Perkrantz@telia.com 
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