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LIONS RENT VATTEN (LRV) I TANZANIA

DE GLÖMDA BARNEN I SYRIEN
LIONS HJÄLPER BARN I LITAUEN

BYPROJEKT I KENYA 

LRV, en del av Lions Clubs International, startades av Lionsklubbarna LC Åhus, 
LC Reng Höllviken och LC Hörby. 
LRV initierades 2008 och förser genom enskilda vattenprojekt byar, skolor och 
sjukhus på Tanzanias landsbygd i regionen Morogoro med rent vatten. 
Syftet är att genom rent vatten förebygga sjukdomar, minska barnadödligheten, 
underlätta sjukvården samt ge byborna livskvalitet och framtidshopp. 
LRV har till dags dato försett ca 70 000 personer, ett stort distriktssjukhus, åtta 
vårdcentraler och tjugofyra skolor med rent vatten.
Behovet är fortfarande gränslöst. Mer än 50 % av befolkningen på landsbygden 
saknar tillgång till rent vatten. 
LRV söker finansiering genom Lionsklubbar, Lions Clubs International Foundation, organisationer, företag 
och enskilda personer.
För närvarande driver LRV två projekt för cirka 23 000 personer till en kostnad av ca 2,2 mkr.
För att nå målsättningen med vatten till >100 000 personer krävs ytterligare finansiering i storleksordningen 
1,5 mkr (”en by till”). 
Prognos är att nå målet senast under 2020/2021.
LRV har under hela tiden sedan start arbetat i mycket nära samarbete med distrikt 101S och erhållit be-
tydande bidrag från klubbarna i distriktet. Stora bidrag har också erhållits från Världens Barn, LCIF, andra 
Lionsklubbar, företag och enskilda personer. LRV har stort stöd av Lions i Tanzania/distrikt 411C.
LC Åhus har sedan start skänkt 500 tkr varav 150 tkr under 2018/2019.

De syriska flyktingarna i Turkiet har en oerhört svår situation. Många 
av dem är barn som med sina familjer lever under mycket fattiga 
förhållanden. Sveriges Lions – alltså alla svenska lionklubbar - ge-
nomför sedan några år tillbaka ett projekt i och kring staden Adana 
i södra Turkiet för att möjliggöra skolgång för i varje fall en del av 
barnen. De fattigaste barnfamiljerna får också matpaket med de allra 
nödvändigaste basvarorna.  

I Adana bedöms att 40 000 syriska barn i skolåldern inte går i skolan. 
Av dessa är 10 000 barn i åldern upp till 12 år. Projektet De Glömda 
Barnen innebär att Lions i Sverige uppför skolmoduler där flyktingbarn nu får undervisning i skift. 
Det finns gott om utbildade turkiska lärare, men lokaler och utrustning saknas. En modul möjliggör 
skolgång för drygt 100 elever. Hittills har 70 skolmoduler byggts. En skolmodul med inredning kostar 
120 000 kr. Lärarnas löner bekostas med medel från EU och UNICEF.

Situationen är pressad men varje elev får framtidshopp, även om skoldagen bara blir några timmar. 
Modulerna är placerade på inhägnade skolgårdar. Där får de syriska flyktingbarnen en lugn och trygg 
miljö till skillnad från vardagen som blir allt mer våldsam. Förutom den viktiga undervisningen får 
eleverna en tillfällig fristad i harmoni.

Lions gåvor gör skillnad för ett stort antal syriska flyktingbarn. Lions Club Åhus har, med de 120 000 
kr som skänktes strax före julen 2019, bekostat uppförandet av tre ”egna” skolmoduler. Totalt har 
åhusklubben skänkt drygt en halv miljon kronor till Sveriges Lions projekt De Glömda Barnen. 

Under hela 2010-talet har Lions 
Club Åhus i samarbete med 
Svensk-litauiska föreningen i 
Kristianstad bedrivit hjälppro-
jekt för barn och ungdomar i 
Litauen. Lionklubben tipsades 
om Den Lilla Ljusstrålen, en 
förening i Siauliai för familjer 
med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Siauliai är 
Kristianstad kommuns vänort i Litauen, 
Svensk-litauiska föreningen arrangerar årligen sommarkolonier för 
barn och ungdomar på flera platser i Litauen, ett grannland där 
hjälpbehovet fortfarande är mycket stort. Lionsmedlemmarna i Åhus 
ansåg att Den Lilla Ljusstrålens medlemmar också var i stort behov 
av miljöombyte, och möjliggjorde med ekonomiskt bidrag att detta 
blev verklighet. Sommarkolonierna för deltagare från Den Lilla Ljus-
strålen inleddes 2009 och arrangeras fortfarande. De senaste åren har 
även barn från ett barnhem i Siauliai deltagit. 
Under hela 2010-talet har lionklubben i Åhus årligen bidragit med 
75 - 100 000 kr till sommarkolonin, som genomförs vid östersjökus-
ten. I det senaste 10 dagar långa lägret sensommaren 2019 deltog 25 
barn och ungdomar – alla med någon form av funktionsnedsättning – 
samt några föräldrar, assistenter och givetvis ledare, som alla medver-

kar ideellt. Vistelsen vid 
havet med dagarna fyllda 
med roliga, kreativa och 
omväxlande aktiviteter är 
mycket uppskattad och 
blir för många deltagare 
en dröm som går i upp-
fyllelse.

Hand in Hand är en ideell organisation som startades i början av 
1990-talet av ett svenskt lärarpar med målsättningen att utrota 
barnarbete i ett område av Indien. Fokus för grundarna var att, 
genom utbildning och träning av föräldrarna, möjliggöra för dem 
att starta företag. Företagandet gjorde att föräldrarna kunde låta 
barnen gå i skolan. Hand in Hand har utvecklats och arbetar nu 
med heltäckande utvecklingsprogram för entreprenörsträning, bekämpning av barnarbete, hälsa, IT-kunskap, demo-
krati och miljö. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp. Hand in Hand bedriver verksamhet i Indien och Afrika, 

Lions Club Åhus har tidigare finansierat ett byprojekt i Indien, som föll väl ut. Klubben har finansierar nu ytterligare 
ett byprojekt – denna gång i Kenya. Byprojektet löper över två och ett halvt år och drogs igång i fjol. Lions i Åhus 
står för hela projektkostnaden i Kenya. Denna kostnad uppgår till totalt 350 000 kr. 

I Kenya råder svåra förhållanden – särskilt på landsbygden. 70% av den arbetsföra befolkningen på landsbygden är 
arbetslös. 51 % av landsbygdsbefolkningen lever i fattigdom. 1.5 miljoner kenyaner lider av kronisk livsmedelsbrist. 

Den by som Lions i Åhus stöder heter Katheri och ligger i Meru County. Byn är belägen drygt 24 mil från Nairobi. 
Tyngdpunkten ligger på entreprenörsträning – både kvinnor och män utbildas men de flesta är kvinnor. De som ska 
starta företag utbildas i bland annat entreprenörskap, finansiering, marknadsföring och miljövård. Utbildning sker 
i självhjälpsgrupper som lär sig vikten av regelbundet sparande. De som startar företag får tillgång till mikrolån på 
fördelaktiga villkor. Det flesta företag som skapas arbetar inom jordbruk och djurhållning. 
Hand in Hand räknar med att i Katheri utbilda 250 personer i företagande och att därigenom skapa 175 nya företag, 
som ska sysselsätta 225 personer. Företagen som startas ger inte bara försörjningsmöjligheter utan också långsiktigt 
positiva effekter genom att familjerna får större möjligheter att bekosta utbildning och mediciner till barnen och 
inköp av mat. Företagen förs naturligtvis ofta vidare till nästa generation

GAMMALSVENSKBYN UKRAINA
En grupp ättlingar till svenska bönder och fiskare, som bott på Dagö utanför Estland 
sedan medeltiden, tvångsförflyttades 1781 av Katarina den stora genom Ryssland ner 
till södra Ukraina. Av ca 1200 vid starten överlevde hälften strapatserna och anlände 
efter 8 månaders vandring till det nya området i södra Ukraina. Under stora umbäran-
den har de sedan levt där som bönder men hela tiden vårdat sin svenska kultur med 
traditioner, språk och religion.
1929 fick de komma till Sverige, men intensiv sovjetisk agitation gjorde att ca 200 
återvände till Gammalsvenskbyn och har sedan dess levt där under besvärliga förhål-
landen – periodvis i ren misär.
För de sociala samhällsfunktionerna, såsom sjukvård, åldringsvård och förskola, finns 
idag inga resurser för upprustning av de gamla nedslitna anläggningarna i byn. Ge-
nom kontakt med Sven Bjerlestam som bor där nere har Åhus Lions fått vetskap om 
deras stora behov av hjälp. 2016 beslutade klubben att skänka 116 000 kr så att upp-
rustning av golv samt installation av 
sanitära bekvämligheter kunde ske på 
ålderdomshemmet. Arbetet var klart 
i december samma år. Hösten 2019 
tog klubben beslut om att skänka 
130 000 kr till installation av modern 
utrustning i förskolans kök. Arbetet 
med köket har startat och blir klart i 
början av 2020. Allt sker under Sven 
Bjerlestams överinseende.
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