HJELP OVER LANDEGRENSER
Lionsklubbene er de viktigste bidragsyterne for at vi skal lykkes i vårt internasjonale
hjelpearbeid. Det er dere som er garantistene for at vi vil lykkes, det gjelder for alle våre
internasjonale prosjekter. Riksmøtet gjør hvert år vedtak om hvilke prosjekter som skal
støttes og hvorledes de skal finansieres, oftest med et beløp per medlem eller per klubb.

Øyehelseprosjektet

Dette prosjektet har stått øverst på dagsorden i 25 år. Arbeid mot blindhet har vært på Lions
program siden døvblinde Helen Keller i en stor tale på Lions verdenskongress i 1925 oppfordret
Lions til å bli de blindes riddere, og saken står fortsatt på programmet. Riksmøter i Norge i 1991 og
1992 sluttet seg til programmet ved å vedta at vi skulle starte et prosjekt i Uganda med en
økonomisk ramme på en halv million, en varighet på fem år og med støtte fra Norad. Gjennom
årene er arbeidet utvidet til Malawi og Zambia og ble avsluttet som Norad-støttet prosjekt ved
utløpet av Lionsåret 2017/18.
Vi har investert stort i øyehelse i disse årene:
- Norad
136.954.000
- Norges Lionsklubber
37.613.000
- Andre bidragsytere
2.162.000
I alt
kr. 176.729.000
For dette har vi bygget ni komplette øyeklinikker, fullt møblert og med alt av utstyr og hjelpemidler
som er nødvendig for å drive en øyeklinikk. I tillegg har vi etablert eller oppgradert et titalls
poliklinikker eller helsestasjoner på mer fjerne steder dit vi rykker ut med personale og utrustning
for å gjennomføre undersøkelser og behandling. Mange øyeleger er utdannet, og sykepleiere og
andre helsearbeidere er skolert for å arbeide i øyehelsetjenesten. Bevisstgjøring av befolkningen for
at de bedre skal ta vare på synet sitt, står alltid på dagsorden. Nærmere 5 millioner mennesker har
oppsøkt tilbudene våre i disse årene, og antall operasjoner nærmer seg 100.000.
Vårt arbeid mot unødvendig blindhet slutter ikke her. En komite av fagpersoner arbeider for å
utforme et nytt konsept for vårt hjelpearbeid over grensene. Øyehelse vil være med, og innholdet vil
være konsentrert om de fem bistandsområdene Lions International har nedfelt i sin handlingsplan
for de nærmeste årene;
BARNEKREFT – MILJØ – SYN – SULT – DIABETES

Hvilken form og hvilket innhold vårt nye bistandsprosjekt får blir avklart på de neste riksmøtene. I
mellomtiden vil vi å bygge opp kapital, slik at vi er klare til å starte straks vedtak er gjort. Årets
riksmøte ba om et bidrag på kr. 200 per medlem. Betal eventuelt etter evne, slik at alle er med.
BETALINGSINFORMASJON

KONTO 9001.23.04446

TEKST: ØYEHELSE OG KLUBBNAVN

Kontaktpersoner: Svein Berntsen – svein@svebinvest.no / Otto Brødholt – otto.brodholt@lions.no
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