Rapport från andra etappen Soruç.
Bakgrund
Politisk situation
Efter mera en 3 år sedan oroligheterna bröt ut mellan motståndsgrupper och regeringen
ledd av al Assad, fortsätter inbördeskriget. Mera än 3 milj har flytt Syrien varav hälften till
Turkiet och andra hälften till Libanon. Hur många som dödats är oklart men rör sig enl
uppgifter om mer än om 200 000.
Alla dessa motståndsgrupper hade svårt att ena sig under en paraplyorganisation med målet
att störta al Assad. Ur dessa grupper uppstod İS en al-Qaeda stödd terroristorganisation.
Målet för İŞ är att etablera ett eget Kalifat i norra İrak och norra Syrien. Dom lade snabbt
under sig staden Mosul i norra İrak och Aleppo i Syrien. İ Mosul fick dom tillgång till oljekällor
och kunde därmed göra stora inkomster genom smuggling av olja för att finansiera sina
vapeninköp. Finns uppgifter om att dom tjänarupp till 2 milj US-dollar per dag.
İ oktober 2014 angrep dom staden Kobani vid gränsen till Turkiet. Lade större delen av
staden under sig. Fick till följd en större flyktingström på uppskattningsvis 150 000 flyktingar
in till den Turkiska gränsstaden Surüç.
För att förhindra att Kobani skulle falla i İS händer totalt, tillät Turkiet att Nordirakiska
Persmergas fick passera turkiskt territorium för att komma in till Kobani och försvara
staden. Samtidigt bildades en allians av länder, bl a USA att bomba İS styrkor. Utan att veta
helt säkert så tror man att İS tryckts tillbaka av Persmerga styrkorna från vitala delar av
staden.

Flyktingsituationen
Vi var vittne till dessa bombningar och ström av flyktingar som kom in över gränsen, vid vår
första hjälpsändning ner i oktober.
Vi kunde denna gång också se hur flyktingar fortsätter att komma in till Suruçområdet och
att bombningarna fortsätter Givetvis har många flyktingar spridits ut till angränsande
områden, men största delen finns kvar.
Stora tältläger har upprättats av Turkiska myndigheterna via deras organisation AFAD,
Men enligt senaste rapport från ASAM, beräknas ca 20 % av flyktingarna finnas i tältläger
Här finns visst allmänt stöd via ovannämnda AFAD och kommunen. För det stora antalet
flyktingar som finns ute i byarna (dit vi koncentrerade vår insats till) finns
inget direkt kontinuerligt stöd, utan mera sporadiska insatser. Härr spelar ASAM och deras
stödorganisationer såsom UNHCR Kyrkoorganisationer Concern m fl stor betydelse.

İ Suruçomraadet finns 150 byar med sammanlagt 22 500 flyktingar i 3 600 familjer och ca 4
300 barn upp till 5 års ålder, varav ca hälften ‘blöjbarn’.
Vi gjorde bedömningen med hänsyn till de resurser vi disponerade, att det skulle vara möjligt
att nå 400 familjer. Vi bad därför UNHCR att anvisa oss byar med tillsammans 400 familjer
och att hjälpa oss att säkerställa distributionen såsom att upprätta namnlistor över
familjerna med namn, İD-nummer och antalet familjemedlemmar samt att få dem signerade
vid utlämnandet. Återkommer mer om detta längre fram i rapporten.

Mål med vår insats.
İ likhet med vår första insats, så blev vårt mål även denna gång att prioritera barnen och att
insatsen skulle vara någorlunda varaktig, att finna samarbetspartner som kan anses kunna
förstå oss och bara vara inriktade på att genomföra det enligt våra önskemål och med vår
medverkan. Vi ville också att det skulle vara ett samarbetsprojekt med District 118 E Turkiet,
där Sveriges Lions stod för de ekonomiska resurserna och Turkiska Lions mer med stöd för
det praktiska genomförandet.

Genomförande
Resurser
Multipeldistriktets kommitte för katastrofberedskap (GRO Per Jansson och İRD Hans
Hallberg) och med starkt stöd från vår LCİF-koordinator Jan Åke Åkerlund, beslutade genast
om bidrag med 15 000 USD. LC Nossebro gick direkt in med 20 000 SEK och fick stöd från vår
ZO Sven Åke Svensson som vid zonmöte i november föreslog att det skulle göras till en
zonaktivitet. İnnan nyår, hade nästan 100 % av klubbarna i zonen jämte ett antal klubbar
utanför vår zon inbetalt bidrag till LC Nossebro, för senare transfering tilll Distr 118 E’s konto.
Lista över klubbar som ställt upp för aktiviteten bifogas.
Vid tiden för genomförandet hade 129 500 SEK inkommit. Senare har ytterligare 20 000
kronor rapporterats som kommer tillfälligt att sparas på kontot innan vi vet hur disponera
dem. Totalt inkl MD-bidraget har inkommit 260 000 SEK.
Detta motsvarar ca 77 000 Turkish Lira. İ fortsättningen kommer vi att använda oss av TL för
att ange olika belopp för inköp.
Kan väl så här i efterhand ,erkänna om en förhoppning att nå 200 000 SEK, blev 35% mer,
helt fantastiskt.

Upphandling
İ det största Holdingbolaget, Koç, finns bl a livsmedelskedjor. En av dessa leds som General
Manager av en f d Distriktsguvernör. Genom honom fick vi försäkran om att erhålla allt
praktiskt stöd och till deras inköpspriser. Dessutom delegerade han uppgiften till två av hans
platsansvariga i Adana och Sanlurfa att bistå med allt vi behövde.
Genom diskussioner med både AFAD, Kommunen och ASAM fick vi en bild av vad som var
mest angeläget. Utöver matvaror angavs mattor, madrasser och filtar. För dessa produkter
använde vi oss av en annan Lion med kontakter till producerande företag i Antep. Vi köpte
också alla blöjor via denna kontakt.
Vi bestämde oss för följande indelning:
1 Paket med mestadels torrvaror
2 Paket som vi kallade frukostpaket
3 Blöjor
4 Frukt
5 Hygienpaket
6 Ägg
7 Mattor, madrasser och filtar.
8 Sockar och donerade handdukar

Paket 1
Bulgur, ris, mjöl, bönor, olivolja, tomatsalça och vällingpaket
Totalt 12 kilo. Kostnad 19 900 TL

Paket 2
Socker, salt, marmelad, te, oliver, vitost, mjölk
Totalt 8 kilo. Kostnad 15 700 TL

Paket 3
Blöjor. 500 pkt( ca 20 000 blöjor för olika åldersgrupper
Kostnad 3 800 TL

Paket 4 Frukt
6 kilo mandariner, äpple och apelsiner
Kostnad 2 200 TL

Paket 5
Hygienartiklar
Tvättmedel, tvål, schampo, diskmedel, våtservetter, womens ‘dypers’
Kostnad 8 200 TL

Paket 6
Ägg, 400 30-pack
Kostnad 2 800 TL

Paket 7
100 mattor, 200 madrasser och kuddar, 200 filtar
Kostnad 12 400 TL

Paket 8
1 500 par sockar, 40 kilo frottehanddukar, insamlade kläder från Distr 118 E
Kostnad 1 000 TL

Leksaker och kex att dela ut till barnen
Kostnad 1 000 TL

Frakt 3 lastbilar
Kostnad 2 400

Kartonger, stickers , flyers
Kostnad 1 900

Administration
Flygbiljetter för 2 pers 500 TL
Bilhyra 3 dgr 300 TL
Bensin 100 TL
Hotell 2 nätter 200 TL
Kostnad 1 100 TL
Totalt 72 400 TL

Praktiska genomförandet.

Tre lastbilar lastades med allt inköpt. En från Adana, en från Antep och en från Urfa. En
klubbmedlem i Nilgün’s klubb, Nilgün och jag flög ner till Urfa på tisdag den 13 jan.
Ursprungligen hade vi för avsikt att åka redan en vecka tidigare, men hindrades av
snöoväder och inställt flyg. Väl i Urfa hyrde vi bil och tillsammans med representant från
UNHCR reste vi ut till Suruç och vidare mot gränsen och till de byar vi skulle fördela våra
paket nästkommande dag. Vi träffade ‘Mutar’ motsvarande byordf och en hel del
flyktingfamiljer och fick en inblick i under vilka omständigheter dom lever. UNHCR
rekommenderade oss att inte dela ut mattor, madrasser och filtar till byarna utan lägga dem
i kommunens lager där man hämtade för nyanländande.
Vi ordnade en samlingspunkt för nästa tidig morgon för lastbilarna att möta upp jämte en
grupp på 15 medarbetare för UNHCR. Efter övernattning i Urfa möttes vi alla utanför Suruç.
Dekorerade bilarna med flyers som berättade om att det kom från Svenska Lions och att vårt
motto är ‘We serve’
Först åkte vi till kommunens lager och lastade av mattor, filtat och madrasser. Dessa för
senare utlämnande. Sedan i karavan mot gränsen och till den första byn.
Tack vare UNHCR och dess personal delade vi ut paketen till alla familjer i resp by. Allt
dokumenterat i deras listor över namn och antal familjemedlemmar. Varje familj fick kvittera
mottagandet, en del med tumavtryck eftersom dom inte var läskunniga. Tog en hel del tid.
Kalabaliken i Bender är säkert som en vårvind i jämförelse när vi började ge ut kex och små
billiga leksaker till barnen. Blev nästan nertrampade. Samma mönster följde kommande
byar.
Att komma in till familjer boende i mer eller mindre fönsterlösa lerbyggnader. Kanske 6-8
personer i ett utrymme paa 15-20 m2. Ett kök bestående av ett enlågigt Primuskök. Det
sanitära utanför, bakom ngra provisoriska väggar där tvätt av familj och kläder skulle ske.
İskallt vatten som fick ‘skopas’ upp. Vem vill ha en dusch på detta sätt i denna kyla? Att se

alla barnen utan några leksaker, inga vedpinnar att försöka bygga ngt av. Med eftertanke
skulle vi ha köpt mycket mer leksaker. Kanske ngn klubb kan ta upp ett projekt som
‘insamling av legobitar både från dammsugaren och från golvet’ eller att sponsra inköp av
färgkritor med medföljande ritblock. Dessa bilder finns fortfarande kvar på näthinnan.
Första dagen hann vi med ca 200 familjer i 3 byar. Nästa dag fortsatte med samma upplaegg.
Kunde bara dela ut till ytterligare ca 125 familjer innan vi tvingades avbryta för mörker. En
orsak var att vi körde fast med den stora lastbilen i leran i en by. Dessa kvarvarande 75 paket
kommer att distribueras till en by naera graensen av UNHCR på lördag. Kunde inte göra det
på fredag beroende på vissa säkerhetsrisker som uppstått i ett par näraliggande städer.
Så vi fick avsluta vårt uppdrag genom att i sen kvaell lasta över allt in i en kontorslokal som
UNHCR har i Urfa och ge oss skyndsamt till vårt flyg.

Ekonomi
Jag har i rapporten redovisat våra disponibla resurser till ca 77 000 TL och våra fakturerade
inköp till 72 400. Kvarstaar paa District 118 E’s konto när senaste bidragen influtit (20 000
SEK) ca 5 000 TL för framtida beslut. Varför alla dessa ‘ca’ runt transfereringar från Sverige.
MD pengar via dollarkonton, LC Nossebro direkt i TL till distriktets konto eller via vårt
personliga konton. Valutafluktuationen har varit minst sagt häftig senaste tiden. Alla kan se
dollarutvecklingen som påverkat en del. Hur som helst, vi har kvitton på alla transfereringar
och fakturerade inköp, men vill inte tynga denna rapport med kopior av dessa. Distrikt 118
E’s räkenskaper och konton revideras på sedvanligt saett. Vi har för att möjliggöra detta
upprättat specifikt konto för ‘Swedish Lions’. Men som alltid i denna typ av Project kan du
aldrig undvika betalningar som inte kan verifieras. Tror vi har begraänsat detta till mindre än
100 TL denna gång. Men vi måste också förstå, att ibland för att få saker att hända så
behövs viss flexibilitet inom vissa gränser.

Avslutning
Hur avsluta en rapport som denna utan att lägga emotionella synpunkter? Omöjligt! Nilgün
och jag är så glada av att ha haft Svenska Lions och deltagande klubbars förtroende och
support för vår aktivitet. Vilken förmån vi fått av att få se en grym verklighet på nära håll, att
prata med utsatta människor och lyssna till deras öden, att se barnens behov. Att få visa vad
Lions står för, ‘engagemang’ genom aktivt handlande. Att kunna ge tillbaka denna
uppföljning till alla involverade som har visat en sådant fantastiskt support. Hoppas att vissa
utvalda bilder som vi bifogar rapporten, kan ge er en liten uppfattning om vad som pågår
och hur det påverkar den lilla enskilda människan.
Tack alla svenska lions

Nilgün och Leif
Bil. Deltagande klubbar:

MD101 Katastrofberedskapen
LC Nossebro

110 000 SEK
20 000SEK

LC Ulricehamn

20 000 SEK

LC Skara

12 500 SEK

LC Alingsås

10 000 SEK

LC Bjärke

10 000 SEK

LC Grästorp

10 000 SEK

LC Kvänum

10 000 SEK

LC Strängnäs

10 000 SEK

LC Tjörn

10 000 SEK

LC Vara

10 000 SEK

LC Åsa

10 000 SEK

LC Skara/Lisa

5 000 SEK

LC Vedum

5 000 SEK

LC Vänersborg

5 000 SEK

LC Järpås

2 000 SEK

