lions mot ”trafficking”

”Trafficking är det värsta en flicka kan råka ut för”, säger Anette Axelsson - i mitten - flankerad av Claes Löfstedt - till vänster och
Åke Björkman, till höger. De är alla i projektledningen för distrikt 101-SVs projekt ”Lions mot trafficking i Nepal”. Alla tre kommer
dessutom från Lions Club Huskvarna.

”Trafficking” är vidrigt
Handeln med människor, så kallad ”trafficking” är den
tredje mest inkomstbringande brottsligheten i världen,
efter vapen och narkotikahandel. Till skillnad från varor
kan människor säljas om och om igen.
Lions i Huskvarna, som fått med sig hela
distrikt 101-SV, har bestämt sig för att
göra något åt detta. I alla fall att förhindra
att några flickor i Nepal slutar sina dagar
på en solkig madrass sjuka av AIDS och
undernäring efter år av utnyttjande.
”Hjälp oss att ge henne ett yrke –
Lions mot barnprostitution i Nepal”, står
det på kampanjmaterialet som Claes
Löfstedt, en i projektledningen, från LC
Huskvarna lägger sista handen vid.
Projektet går ut på att samla in drygt 2
miljoner kronor under våren 2006. För de
pengarna ska en skola byggas i Nepal
som ska ge ett hundratal flickor om året
ett yrke, sömmerska. Skolan ska inte bara
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ge ett yrke utan även ge flickorna en
grundutbildning. Nepal är ett av världens
fattigaste länder och analfabetismen är
utbreddBakom sig har klubben drygt ett
års förberedelsearbete. Med
projektplanering av bygget av skola, med
att ta fram kampanjmaterial i form av
foldrar för fadderverksamhet, affischer,
kampanjtidning med mera, men inte
minst, intern utbildning av alla klubbar. –
Det är viktigare än man tror att få
med sig alla lions i klubbarna. Det är ändå
de som ska ut på gator och torg och
skapa opinion samt se till att vi får in
pengar så att vi kan genomföra projektet,
säger Åke Björkman, projektansvarig.

Själva bygget startar först när alla
pengar kommit in och Åke Björkman
säger, att enligt plan är det från
sommaren 2006. Utfasning av projektet
sker halvåret 2009. Det är nämligen
meningen att nepaleserna ska driva
skolan vidare. Lions projekt är hjälp till
självhjälp, genom att bygga skolan och se
till att lärare anställs lokalt.
En del och kanske ett ovanligt
grepp för Lions är fadderbarnverksamheten i projektet. För 50 kronor i
månaden i två år får man följa en flicka
under hennes utbildningstid. Som fadder
får man då information om henne och
hennes skolgång.
Varför detta grepp med faddrar?
– Jag har för en annan förening
arbetat med fadderbarn och vet att det är
ett effektivt sätt att få in medel till att
hjälpa. För den som är fadder blir det ett
personligt åtagande, även för den som blir

hjälpt, säger Annette Axelsson, LC
Huskvarna och fadderansvarig i
projektet.
Hur kom det sig att det blev
”trafficking”?
Åke berättar att distrikt 101-SV gjort en
omvärldsanalys och ur den tagit fasta på
att svenska folket – i en undersökning
gjord av SIDA – förväntar sig att en
hjälporganisation ska arbeta för de allra
fattigaste barnen och kvinnorna i världen.
När då distriktstyrelsen diskuterade detta
och undersökte vilken distriktsaktivitet
man skulle ta fram för kommande år tog
man denna inriktning till sitt hjärta.
– Jag kan inte tänka mig något
mer angelägnare. Flickorna far så
fruktansvärt illa. Jag har besökt Nepal
och sett med egna ögon, tillägger Anette.

lions landet runt

Skolflickor i Nepal.
Hur kommer det sig då att det blev just
Nepal? ”Trafficking” finns i vårt
närområde. En rapport från
Internationella migrationsorganisationen
(www.iom.int), knuten till FN, visar att
”trafficking” är ett utbrett problem i
sydöstra Europa. Människor köps och
säljs inte bara för sexuellt utnyttjande,
utan även för tiggeri, småbrottslighet och
utnyttjande som arbetskraft. Särskilt
markant är ökningen av handeln med barn
som tvingas tigga och bjuda ut sig för att
under usla förhållanden arbeta inom
jordbruk och byggindustri. Även män är
utsatta för ”trafficking”- ofta de som har
fysiska eller psykiska problem. Källa:
SVD
– Ska man lyckas med ett sådant
här projekt så gäller det att man väljer ett
land där man redan har kontakter och vet
att den ekonomiska vägen – så att säga –
är säkrad. LC Huskvarna har sedan
tidigare erfarenhet av hjälpprojekt i
Nepal. Vi har byggt en skola där som
nepaleserna nu driver vidare själva med
gott resultat, berättar Åke.
I projektet ”Lions mot trafficking” ska man även använda kontakter
med Lions i Nepal.
I projektledningen ingår: Åke
Björkman – projektansvarig, Claes
Löfstedt – informationsansvarig, Anette
Axelsson – fadderbarnansvarig, Ulf
Svenzon – utbildningsansvarig och Jan
Gustafsson – ekonomiansvarig.

Vill din klubb också arbeta mot
”trafficking”?
De klubbar som är intresserade av att
haka på kan göra det. Projektet ”Lions
mot trafficking i Nepal” är ett projekt
som inte bara hjälper ett av världens
fattigaste folk, det ger också god
publicitet, PR, på orten där klubben

verkar. Ni i klubben får tillgång till det
kampanjmaterial som redan tagits fram av
kampanjledningen i 101-SV.
Skriv ett mail till Åke Björkman,
ake.bjorkman@telia.com, eller Claes
Löfstedt, namastenepal94@msn.com.
Vill du bli fadder?
För 50 kronor i månaden i 2 år kan du
förändra en flickas liv.
Ta kontakt med Anette Axelsson, e-post:
anettax@hotmail.com.

Fakta om ”trafficking”:
1,2 miljoner barn är utsatta för
”trafficking”, enligt Unicef.
”Trafficking” betyder handel med
människor.
Det är den tredje största
inkomstbringande brottsliga
verksamheten i världen, efter vapen och
narkotikahandel.

I sydöstra Europa är problemet med
”trafficking” utbrett. De flesta som
hamnar i trafficking kommer från
Albanien, Rumänien, Moldavien,
Ukraina, Bulgarien och
Kosovprovinserna.
Män – ofta med psykiska och fysiska
handikapp – barn och kvinnor köps och
säljs. Syftet är sexuellt utnyttjande,
brottslighet, tiggeri och
arbetskraftsutnyttjande.
Även från fattiga länder i andra delar av
världen förekommer ”trafficking”.
Exempelvis Nepal, Irak, Georgien,
Mongoliet , Libanon, Armenien och
Uzbekistan.
Källor: Ecpat, Unicef, Rädda Barnen,
IMO – internationella
migrationsorganisationen (knuten till
FN), artikel ur SVD 17 oktober 2005.

Fakta om Nepal:
Nepal är ett av världens fattigaste länder.
”Trafficking” är ett utbrett problem.
Nepal har minst 2000 bordeller. Bara i
huvudstaden räknar man med att det
finns 500 barn i prostitution.
Cirka 7000 barn förs årligen över gränsen
till andra bordeller.
Nepal är ett litet men tättbefolkat land.
Det ligger mellan Indien och Tibet.
Landets yta motsvarar 1/3 av Sveriges
yta och består till stor del av berg.
Folkmängden är 25 miljoner.
Största inkomstkällan är turismen. Denna
har minskat på senare år på grund av
politiska konflikter i landet. Majoriteten
av landets befolkning är analfabeter.
Huvudstaden heter Kathmandu och
beräknas ha 2 miljoner invånare.

Bara handeln med barn omsätter årligen 7
miljarder dollar.
Grogrunden är fattigdom, brist på
utbildning och framförallt flickors låga
status. Det som driver människor in i
”trafficking” är usla förhållanden i
hemlandet och falska lockelser om ett
bättre liv i väst. Människosmugglarna är
skickliga på att ändra sina transitvägar så
fort polisen är dem på spåren. De arbetar
också alltmer under en fasad av
legitimitet, som försvårar arbetet med att
spåra dem.
Ibland rövas barnen bort eller säljs av
sina egna familjer. Ibland lockas barnen
med löfte om ett bättre liv.
Ofta står både gränspersonal och polis på
förövarnas lönelista och blunder för
problemen i sitt eget land.
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