Nordisk Samarbeidsprosjekt
Nå skal vi bygge skole i Libanon. I dette prosjektet skal vi gå sammen med alle nordiske
lionsklubber og gi et skikkelig skoletilbud til flyktningebarn fra Syria og libanesiske barn som
vil sokne til denne skolen. Det avhenger av deg og oss om dette prosjektet blir vellykket.
Nordisk Samarbeidsråd, eller NSR som det kalles i daglig tale, er et forum der alle nordiske
lionsland er medlemmer. Rådet møtes en gang i året i januar måned. Her deltar guvernørråd og
andre tillitsvalgte fra respektive land. Alle kostnader til å drifte samarbeidsrådet dekkes av
kontingentpenger, ikke noe dekkes av innsamlede midler.
Blant mange saker behandles også forslag om hjelpeprosjekter, der ett land har ansvaret for
investeringer og drift med finansiering fra alle de fem landene. Det vanlige er at prosjektene går
over to år med årlige innbetalinger fra landene. Orkester Norden er et prosjekt under NSR-hatten.
Skolesystemet i Libanon har ikke kunnet ta imot den store pågangen av flyktningebarn. De skolene
som finnes, driver sin undervisning i en to skifts ordning. Likevel falt hundre tusener av
flyktningebarn og libanesiske barn utenfor. Situasjonen nå er at det ikke er offentlige midler til flere
skolebygg.
Riksmøtet i 2016 vedtok at vi skulle fremme et forslag for NSR om bygging eller rehabilitering av
en skole i flyktningeområdene i Libanon. NSR-møtet i januar 2017 på Island godtok forslaget om å
bygge en skole i samarbeid med libanesiske Lions og Undervisningsministeriet.
Det er vedtatt å utvide Khraybet Al Jundi School i Akkar-regionen, Nord Libanon, slik at skolen
kan ta inn flere elever og samtidig gi elevene muligheten til å delta i sportslige- og kulturelle
aktiviteter. Etter en kort oppstartsperiode skal skolen selv ha ansvaret for utvikling og drift og får
et garantert budsjettet for lærerutgiftene. LCIF går inn med en betydelig støtte til prosjektet, USD
250.000 og NSR-landene med 180.000 Euro. Etter dagens valutakurser utgjør dette en totalkostnad
på 4 mill. kroner. Dette er altså blitt et Nordisk Skoleprosjekt, ledet av Lions Norge.
Entreprenør er valgt og kontrakt er inngått, så byggearbeidene starter høsten 2018.
Riksmøtet i 2018 vedtok å be om kr. 30 per medlem, og vi håper at klubben finner at dette er et godt
prosjekt som fortjener deres støtte.
Det har dessverre vært litt for dårlig med innbetalinger til tidligere NSR-prosjekter, slik at vi
har akkumulert et udekket underskudd på kr. 120.000, som vi håper å få dekket med gode
innbetalinger i år.
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