Hand in Hand

Lions betalar nu pengar till Hand in Hand för
att lyfta ytterligare en by i Indien ur fattigdom.
Nästan 350 000 kronor betalar Lions till en annan hjälporganisation,
Hand in Hand, för att hjälpa fattiga
människor i Indien. Sedan några år
har Lions och Hand in Hand ett samarbete där Lions betalar in pengar,
som man samlat in från allmänheten, och sedan ger vidare till Hand in
Hand. Den organisationen i sin tur
har som enda syfte att hjälpa kvinnor främst att bli entreprenörer för
att på så sätt lyfta ett helt samhälle
runt kvinnan eller kvinnorna ur fattigdom.
Hand in Hand paketerar olika hjälpinsatser beroende på hur mycket pengar som
man som givare ger, se deras hemsida. Det
kan handla om stöd till någon kvinna som
entreprenör, en skola eller som nu när Lions skänker en hel by.
Detta har blivit möjligt genom pengar från
klubbar i hela Sveriges Lions genom det
beslut på förra årets riksmöte om att klubbarna rekommenderades betala in ett frivilligt belopp till MDs kontor som öronmärks
till Hand in Hand. (Förslag 6 från det årets
guvernörsråd.)
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Den största summan av de totalt nästan
350 000 kronorna som Lions nu betalar till
Hand in Hand kommer enskilt från Lions
Club Sölvesborg. Klubben betalar in nästan
104 000 kronor, självt.
Varför gör ni det?
- Det rimmar ju med hela Lions idé att hjälpa dem som har det sämst. Vi i Sölvesborg
satsar mycket av våra insamlade medel
lokalt, till barn, unga och gamla. Vi ville
göra något internationellt och tycker att
Hand in Hand har ett sådant bra koncept
för att hjälpa, hjälp till självhjälp, säger Mia
Persson Fröjd i LC Sölvesborg, som var drivande i frågan och fick med sig klubben att
satsa.
- Vi är jätteglada för att det nu
blivit av, fortsätter hon
- Vi har dessutom fått mycket
bra lokal publicitet kring detta, fyra lokaltidningar bland
annat Blekinge läns tidning,
SydÖstran och Kristianstadsbladet har skrivit om klubben
och beslutet att skänka nästan 104 000 kronor till Hand
in Hand.

Om det är nu någon som inte vet så är det
den tidigare industrimannen Percy Barnevik som grundat Hand in Hand. Konceptet går ut just på att lyfta människor ur
fattigdom genom självhjälp och då främst
genom satsningar på kvinnligt entreprenörskap. Man beräknar att ungefär 25 %
lever i fattigdom i en av världens största
demokratier, Indien.
Lions och Hand in Hand har arbetat ihop
tidigare. Under 2014 satsade Lions pengar
på att hjälpa en by i Indien genom Hand in
Hand i ett tvåårigt projekt. Byn heter Karikili och ligger i södra Indien.
Fram till idag har Hand in Hand genom sitt
arbete skapat mer än 1,6 miljoner jobb och
förbättrat livsvillkoren för över 8 miljoner
människor.

