Veien frem til nytt hovedprosjekt Utland for Lions Norge
Til klubbene i Distrikt 104 J v/president og IRK
Vi trenger din hjelp for å gi oss råd om hvordan vi bør fortsetter med prosjekter i utlandet.
Dette IR-brev forteller litt om hvordan arbeidet er tenkt organisert.
Bakgrunn
Siden 1993 har Øyehelse vært Lions Norge (MD 104) sitt felles hovedprosjekt Utland. Vi har
etablert øyehelseklinikker/sykehus i Uganda, Zambia og Malawi i samarbeid med Norad og
lokale myndigheter. Millioner av mennesker har nytt godt av tilbudet, direkte gjennom
undersøkelser, vaksinering og operasjoner – i tillegg har tusenvis fått sin utdannelse.
Prosjektet har også medført sideprosjekter som skolebygging, lærerboliger, latriner med
videre. For ikke å glemme brønnprosjektet som nå har passert 130 brønner og gitt rent
drikkevann til 130 – 200.000 mennesker. Øyehelse avsluttes etter planen sommeren 2018
ved ferdigstillelse av den siste klinikken i Zambia, mens brønnprosjektet løper videre på egne
bein.
Samtidig har vi siden sommeren 2016 samlet oss om et felles prosjekt for syriske
flyktningbarn i Libanon, 100% egenfinansiert. Våre forpliktelser her løper ut 2018, med et
vedtak om forlengelse ut 2019.
Vi har gode grunner til å være stolt over det vi har fått til – i fellesskap. Det er ikke få
mennesker som har fått vår hjelp – basert på innsats og støtte fra alle Lions medlemmer i
Norge.
Hvor går veien videre?
Når prosjektene nå er i ferd med å avsluttes er det tid for å se fremover. Hvilke behov ser vi
kommer, og hvem skal vi hjelpe? Riksmøtet 2017 ga LAN (Lions Aid Norway) et mandat for å
utarbeide et grunnlag for nytt hovedprosjekt Utland, og en arbeidsgruppe ble nedsatt.
Arbeidsgruppen ønsker å involvere hele organisasjonen i denne prosessen.
Det er utarbeidet en PowerPoint presentasjon som klubbenes IRK’er kan benytte. I løpet av
januar vil en video distribueres til alle klubbene. I tillegg vil linker til YouTube videoer om vårt
Øyhelse prosjekt og brønner distribueres. Håper at klubbene vil vise videoene på et
klubbmøte helst innen 1. april for å få engasjert medlemmene.
Send gjerne undertegnede et resyme om hva din klubb anbefaler av prosjekter.

I april vil vi også distribuere en spørreundersøkelse på nett til alle Lions medlemmer i Norge.
På bakgrunn av dette, samt anbefalinger klubbene gir til prosjektgruppen vil det arrangeres
en «Workshop» på Riksmøte til våren.
Kontaktinformasjon til prosjektgruppen er gitt nedenfor.
Jeg som distriktets IRC stiller opp på klubb- og sonemøter for å presentere dette prosjektet.
Ta kontakt om dere ønsker det.
Forutsetninger for et nytt hovedprosjekt Utland
Vi kan ikke lenger påregne samarbeid med Norad. Norad ønsker å fokusere sin bistand
gjennom et mindre antall større organisasjoner. Norad har vært en vesentlig bidragsyter i
øyehelseprosjektet, og frafall av denne finansieringskilden gjør at vi må tenke nytt.
Det er da naturlig å se til vårt eget internasjonale fond LCIF for støtte. Samtidig har LCI,
basert på en verdensomspennende medlemsundersøkelse, definert 5 viktige hovedområder
fremover, gjennom programmet LCI Forward:
Øyehelse - Diabetes – Miljø –Barnekreft - Sult
Det vil da også være disse rammene som blir prioritert for støtte fra LCIF.
Lions Norge er en del av noe større, og våre øverste organer i Oak Brook legger ned en
betydelig innsats i å samle organisasjonen i en felles prioritert retning. Det er derfor naturlig
at et eller flere av nevnte hovedområdene settes som rammer for vårt nye hovedprosjekt.
En annen viktig forutsetning er at prosjektet skal være bærekraftig, godt forankret i
mottakerland og med en eller flere lokale Lions klubber som samarbeidspartner. Vi vil også
arbeide med å engasjere enkeltpersoner, andre organisasjoner og næringslivet som
bidragsytere.
Kontaktinfo til prosjektgruppen:
Tore Ivar Svare

tore.ivar@svare.biz

tlf. 9588 0434

Jan Erik Larsen

jel23@online.no

tlf. 9309 9289

Lill Alver

lill@ikonstudio.no

tlf. 9002 3214

Annette Pemmer

annettepemmer@hotmail.com

tlf.9941 8500
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