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Rapport från kommittén

DE GLÖMDA BARNEN – från Syrien och dess grannländer
TACK SVERIGES LIONS FÖR DET FANTASTISKA ENGAGEMANGET FÖR DE
GLÖMDA BARNEN!
Engagemanget för de syriska flyktingarna i Turkiet pågår även utanför insamlingsperioderna. Bidrag
strömmar in kontinuerligt. Det är ett fantastiskt gensvar.
31/12 2018 hade insamlingen inbringat 11 491 999 kr räknat från starten av flyktingkrisen 2015.
Insamlingsresultat årsvis:
2015
1 554 103 kr
2016
2 614 109 kr
2017
4 033 446 kr
2018
3 300 341 kr
Dessa siffror är inkomna bidrag till MD 101.
31/1 2019 var totala insamlingsresultatet 12 074 687 kr.
I kassan finns för närvarande 2 064 688 kr, som ska bekosta nya skolmoduler och matpaket.
Upptakten till De Glömda Barnen var vid guvernörsrådsmöte tre, 2015 i Södertälje. Där beskrev Leif
och Nilgün Niord deras arbete för syriska flyktingar i Turkiet. Då hade en insamling på initiativ av
LC Nossebro påbörjats. Guvernörsrådet beslutade att MD 101 skulle engagera sig för de syriska
flyktingarna i Turkiet under projektbeteckningen De Glömda Barnen.
IPDG Åke Nyqquist presenterade vid guvernörsrådsmöte 2 /2016 i Avesta en treårig projektplan för
De Glömda Barnen. Planen antogs med Åke Nyquist som projektledare samt dåvarande GRO
Annica Nordell och VGRO Mattias Öberg som styrgrupp. Projektledare i Turkiet har hela tiden varit
Leif och Nilgün Niord tillsammans med Siber Yörük. Projektperioden beslutade vara 2016-08-15 till
2019-06-30. Vid GR6 i maj 2017 valdes dåvarande DG Per Krantz till projektledare i stället för Åke
Nyquist.
Situationen i Syrien är tyvärr fortfarande är kaotisk. Antalet syriska flyktingar i Turkiet var en en
längre period cirka 3,5 miljoner. Under senhösten 2018 ökade återigen antalet till närmare 4 miljoner
trots att gränsen mellan Syrien och Turkiet är stängd. En stor del av dessa flyktingar är mycket
fattiga och har genomlidit stora trauman. Turkiet organiserar så mycket hjälp man kan med stöd av
UNHCR och EU, men det räcker absolut inte till. Det är oerhört många syrier i Turkiet som är helt
utblottade och psykiskt slutkörda. De befinner sig i ett ofta apatiskt ”vänteläge”. Många familjer
består ev ensamstående mödrar med barn eftersom männen omkommit i kriget eller försöker hitta
tillfälliga arbeten. De flyktingar som registrerat sig får tillgång till ett månadsbidrag via medlen från
EU, men det räcker inte ens till halva månadskostnaden. I allra bästa fall kan ett arbete täcka resten,
men majoriteten har inte den möjligheten. Projektet De Glömda Barnen gör därför mycket stor nytta,
framförallt uppbyggnaden av skolmoduler så att fler syriska flyktingbarn kan gå i skolan. Det anser
vi vara ett prioriterat område för att barnen ska få möjlighet att växa upp till fungerande
samhällsmedborgare. I Adanaområdet finns väldigt många fattiga flyktingar. För de allra fattigaste
fortsätter vi att dela ut matpaket med baslivsmedel.

Lions Clubs International MD101 Sverige

Hittills har projektet bekostat 48 skolmoduler. Ytterligare 10 planeras för tillverkning och
uppsättning så snart det är möjligt.
13 000 matpaket är utdelade. Det sker numer med hjälp av skolmyndigheten i Adana. Därifrån listas
de mest utsatta familjerna så att Lions sedan kan genomföra en organiserad utlämning av livsmedel.
Projektgruppen genomförde 2018 två resor till Adana. Där skedde samråd med skolmyndigheten, där
vi har etablerat mycket gott samarbete. Vi träffade även tillverkaren av skolmodulerna, en mekanisk
verkstad i Adana och leverantören av matpaket, en lokal matgrossist. I samband med dessa besök
planerades uppbyggnaden av det sk NSR-projektet De Glömda Barnen. Det är avskilt från MDprojektet och syftar till att etablera sociala center för traumatiserade flyktingar.
Projektet De Glömda Barnen utgör en god PR för Lions. De små ”I-phonekorten” delas ut via varje
distriktsguvernör. 60 000 kort är nu utdelade till allmänheten. Förutom att de inbringar medel till De
Glömda Barnen väcks intresse för Lions.
Alltfler klubbar satsar stora pengar på De Glömda Barnen. Flera har bidragit med mer än 100 000 kr.
Några har bekostat en skolmodul och den får då en skylt med klubbens namn. Det är i dagsläget LC
Åhus, LC Öregrund, LC Sigtuna och Märsta Arlanda, LC Höganäs, LC Skurup ihop med LC Ystad
och LC Simrishamn samt LC Tingsryd.
I år samarbetar vi återigen med produktionsbolaget Dröse & Norberg, nu i familjemusicalen
Djungelboken. Ensemblen berättar om Lions och De Glömda Barnen. ”I-phone-kort” delas ut till
besökarna. Det ger enorm PR för Lions.
PDG Ralf Melin är samordnare i samarbetet med Lions och Dröse&Norberg.

Återigen – tack för Ditt stöd!
/Projektgruppen Leif och Nilgün Niord, Annica Nordell, Mattias Öberg, Per Krantz

Per Krantz, projektledare MD 101.
0702-885017.
perkrantz@telia.com

Bidra på

-Swish 9019480
-PG 901948-0 märg DGB
-Lionsklubbar till distriktskassören
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