Lionshilsen til presidenter, IRK’er og soneledere
i Distrikt 104 J fra IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen.
Lørenskog 9.9.2013
Et nytt lionsår er i gang, og vi har nye muligheter der vi, som gode lionsmedlemmer, kan bidra
aktivt for å bedre tilværelsen for tusenvis av mennesker i verden omkring oss.
I forrige brev fra meg til dere, 6.2.2013, redegjorde jeg for status for Distrikt 104J sine
internasjonale prosjekter. Mye godt arbeid er gjort, og etter den tid er også siste del av
skoleprosjektet i Balakwal i Uganda, skolebiblioteket, ferdigstillet og avsluttet. Det var med stor
glede vi mottok bilder fra det ferdige biblioteket.

Vi kan virkelig være stolte av prosjektene våre både i Malawi og i Uganda!
Heretter vil vi ha fullt fokus på oppstart av et nytt skoleprosjekt i Zambia, Namilangi Community
School. Prosjektet er blitt presentert i tidligere brev fra meg og på Distriktsmøtet 2013 og vil
derfor ikke bli gjentatt her.
I dette brevet ønsker jeg imidlertid å trekke fram et forslag som MD-IRC Ole Traasdahl og siste års
MD-GLT Svein Berntsen ba om å få lagt fram på Distriktsmøtet 2013; ”Forslag til ny strategiplan
for internasjonal virksomhet i MD 104”.
Bakgrunnen for dette forslaget er at vi ser at Lions Norge har og har hatt gjennom mange år en
betydelig virksomhet ute i den fattige verden, og vårt lille land bidrar med mye penger, noe
mellom 25 og 35 millioner kroner pr. år i gjennomsnitt. Initiativ blir ofte tatt av klubbene selv, og vi
engasjerer oss i brønnprosjekter, skolebygging, øyehelse, fadderbarn og mye mer. Dette skal vi
selvsagt fortsette med!
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Vi jobber gjennom mange kanaler. Dette har gjort at det mangler sentral oversikt, og vi kjenner
ikke omfanget av totalbeløpet som har vært i omløp. Vi ser mange gode initiativ men i mange
forskjellige retninger. Sentralt organiserte prosjekter utgjør en relativt liten del. Vi ser også at noen
av våre lokale ressurser styres utenfor Lions-kanalene der Lions Norge allerede arbeider med gode
prosjekter. Det kan synes som om vi mangler en solid sentral koordinator-/ serviceorganisasjon
som kan bistå klubber, soner og distrikter.
Et spørsmål mange stiller seg er, at når Norad/Lions trekker seg ut av et land, hvilken betydning vil
det ha for våre sideprosjekter? Hvilke konsekvenser vil dette ha for de lokalsamfunnene vi har
hjulpet? Øyehelseprosjekter har pågått i mange år (siden 1993) og har hele tiden vært et
samarbeid med Norad. Sammen med Norad har vi nådd ut til utrolig mange mennesker og hjulpet
disse med å få synet tilbake. Øyehelseklinikker er bygget opp og helsepersonell både i Malawi,
Uganda og Zambia er utdannet. Vi i Lions Norge har derfor fått et klart råd fra Norad: ”Fortsett
med øyehelse, det er dere gode på!” Spørsmålet er om vi skal /bør fortsette på samme måten
som før? Vil vi kunne være like gode på alt?
Vi sender penger igjennom mange forskjellige kanaler, egne kanaler i klubbene, i distriktene,
sentralt i Lions, NSR (Nordisk Samarbeidsråd), LCI (Lions Club International) og mange eksterne
NGO’er (ikke statlige, dvs. uavhengige organisasjoner)
Det er nå på tide å ta en diskusjon og å lage en plan for hvordan vi kan tenke oss å gjennomføre
hjelpeprosjekter. Hva ønsker vi oss av hjelp og råd fra Lions Norge? Det er mange spørsmål som
kan stilles, f.eks.:
-

Er dagens organisering av utenlandsvirksomheten hensiktsmessig?
Trenger vi koordinering av bistandsarbeid og annet hjelpearbeid?
Har vi de samme oppfatningene om, og snakker vi om det samme når det gjelder alle disse
begrepene?

Det ble sist år nedsatt et utvalg med MD-IRC Ole Traasdahl som leder. Målet er å lage en ny strategiplan for
utenlandsvirksomheten.
Men, og dette er viktig, det er dere – klubbene - som skal være med å utforme denne planen. Innspill fra
dere vil være en viktig ingrediens for at planen skal bli både funksjonell og god.
Fremdriften for utvalget er tenkt slik:
Introduksjon på Distriktsmøter og Riksmøtet 2013.
Drøfting i klubber, soner og distrikter høsten 2013.
Utkast til plan desember2013/januar 2014.
Endelig behandling på Distriktsmøter 2014 og Riksmøtet 2014
Noen av spørsmålene som kan stilles er
- Hvilke type prosjekter er interessante for klubbene?
- Bør vi koordinere oss bedre, lokale / sentrale prosjekter?
- Hva forventer klubbene av sentral veiledning og støtte?
- Hvordan kan dette eventuelt finansieres?
- Bør vi ha en felles strategi for MD 104J?
- Hva kan vi gjøre for å få en felles forståelse/ oversikt over distriktets engasjement i internasjonale
prosjekter?
2
Brev 3 til presidenter, IRK’er og soneledere i Distrikt 104J fra IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen 9.september

Jeg oppfordrer dere med dette brevet til å sette av en klubbkveld og/eller et sonemøte i løpet av høsten
2013. Ta opp overnevnte spørsmål og andre tema som dere måtte komme fram til og gi tilbakemelding
til utvalgets leder, Ole Traasdahl, ole.traa@gmail.com

Som dere sikkert husker, ble det vedtatt på vårt distriktsmøte i 2012 at klubbene ble anbefalt å bevilge kr
120 pr medlem i en treårs periode. Jeg kommer gjerne på klubb-besøk eller på sonemøter og forteller om
prosjektet i Zambia eller diskuterer en strategiplan med dere.

I mellomtiden har jeg en bønn om hjelp fra dere: Motiver klubbene deres til å bidra med
anbefalt sum til distriktsprosjektet! På denne måten kan vi sikre vår forventede bistand.
Jeg minner også på klubbenes viktige bidrag til øyehelse, kr 200 pr medlem. Dette er grunnlaget
for Lions Norges samarbeid med Norad. (Står på Huskelista over RM vedtak.)
Med dette ønsker jeg dere et givende og flott nytt lionsår og håper på et godt samarbeide i tiden
framover, er det noe dere vil spørre meg om, kan jeg treffes på :
E-mail: bjorg.m.simonsen@getmail.no
Telefon: 67 90 50 24 / 982 24 714
Post: Margarethas vei 23, 1473 Lørenskog
Med vennlig hilsen
Bjørg Marit Tærum Simonsen, IRC Distrikt 104J
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