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Sveriges Lions kampanj De Glömda Barnen 
 
Aktuell information 

 
Ändamålet är stöd till syriska flyktingar i Turkiet med fokus på området i och runt staden 
Adana nära den syriska gränsen. Där är den största koncentrationen av flyktingar. De 
befinner sig helt nära krigshärden i nordvästra Syrien med nya enorma flyktingströmmar. 
Tillsamman med turkiska Lions har projektet De Glömda Barnen byggt upp en välfungerande 
hjälporganisation för att stödja de syriska flyktingarna. 

 

En mindre del av flyktingarna finns i statligt organiserade flyktingläger, men de flesta måste 
klara sig på egen hand. De bor i egna, mycket enkla tält på landsbygden eller i spartanska 
bostäder i fallfärdiga stadsdelar. Då måste de ha pengar för att betala hyran 

 

Pengar kan flyktingarna få för tillfälliga arbeten på trädgårdsodlingarna runt staden, 

   
hopsamling av papp och plast för försäljning till returinsamlingar, försäljning av ved eller 
livsmedel till andra flyktingar. Staten ger ut ett mindre bidrag till registrerade flyktingar, men 
det räcker bara till en mindre del av behovet. 



Efterhand bereds en del barn möjlighet till skolgång, antingen via vårt Lionsprojekt eller 
statliga insatser. Tusentals barn är fortfarande utan skola, vilket naturligtvis är mycket 
destruktivt med risk för kriminalitet och övergång till terrororganisationer. Väldigt många 
familjer, inte minst de ensamstående mödrarna har det väldigt svårt. De kämpar för att klara 
vardagen och få tillgång till mat. 

 

Höstens stora nationella insamling är De Glömda Barnen med gemensam kampanj från 
Världsliondagen 8/10 till nyårsafton.  

 
Du kan också bidra till en skolmodul, som ger 72 barn möjlighet att gå i skolan. Ett matpaket 
för 250 kr räcker till basvaror för en familj i en månad. Alla bidrag är välkomna, oavsett om 
de går till skolmoduler eller matpaket. Varje skänkt krona gör nytta. 

 
Detta projektår avser satsningen mestadels skolmoduler och matpaket. Boendesituationen 
är inte längre det mest akuta, som det var när vi lämnade ut tält för boende och hygien. 
Boendeförhållandena är dåliga, men vi bedömer det mer angeläget att kunna erbjuda fler 
barn skolgång och mat till de mest behövande. 

 

 
Lösningen på konflikten i Syrien verkar avlägsen och civilbefolkningen lider. 
Ditt stöd via Lions behövs mer än någonsin!  
Betala in valfritt belopp på BG 144-3837. Märk inbetalningen DGB 

 

TACK För DITT BIDRAG! 
 


