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Inside looking out
- dette kan fungere som et livreddende hjem for nødstedte – over hele kloden.
Det er nød nok å ta av …

Hva er en ShelterBox?
Enkelt sagt: Et hjem i form av et solid telt
med utstyr til bruk i nødsituasjoner, enten
nøden skyldes krig eller andre former for
katastrofer – vulkanutbrudd, tyfoner,
jordskjelv, flom, tsunamier eller skred.

Alt kommer pakket i en robust, vanntett
kasse – box – som kan transporteres på
mange slags vis: Båret av mennesker, kjørt
på eselkjerre, fraktet i båt, på lastebil, i fly
eller helikopter, eller slippes ned i fallskjerm.

• ShelterBox-løsningen til
nødhjelp er like enkel som den
er effektiv: Hvis du er flyktning
eller katastroferammet og har
mistet alt du eier og har, hva
trenger du da?
• Det du trenger er først og
fremst tak over hodet, noe å
varme deg på og lage mat i,
samt rent vann.
• Dette og andre
livsnødvendigheter pakker
ShelterBox i store plastkasser
som sendes direkte ut i
katastrofeområder.
• En kasse inneholder utstyr til
en storfamilie. Utstyret leveres
i felt av våre ShelterBox
Response Teams, direkte til
trengende familier.

Boxen og utstyret

Teltene
• Teltene har dobbel duk av høy kvalitet.
• De er utstyrt med moskitonett, og tåler
både sterk vind, regn, snø og kulde og
intens sol.
• De skal klare opp til 15 cm vann på
bakken uten inntrengning, og er nesten
uantennelige.
• De kan romme ti personer, og kan deles
av hvis ønskelig, slik at privatliv kan
ivaretas.

Hvor er ShelterBox i bruk?
For tiden (april 2015) har ShelterBox oppdrag følgende steder:
• Kamerun
• Nord Korea
• Nepal
• Niger
• Pakistan
• Filippinene
• Syria
• Nord-Irak
• Vanuatu

«Grønne land» er områder der Shelterbox har vært tatt i bruk. Vi ser at både fattige og rike land har nytte av
boxene: Australia, U.S.A., Russland og Italia har også hatt sine katastrofer, ikke bare Angola, Niger og
Afghanistan. For bare å nevne noen.

Og hva er ShelterBox?
• The ShelterBox Trust er en britiskregistrert stiftelse, drevet av Helston-Lizard
Rotary Club, med base i Cornwall, sørøst i England. Dette er klubbens
millennium-prosjekt.
• Stiftelsen ble til i 2000. Den første anvendelsen var hjelp til katastrofeofre i
Gujarat, India, i januar 2001.
• Stiftelsen blir også støttet av ShelterBox-organisasjoner drevet av rotaryklubber i
andre land, for eksempel U.S.A., Canada, Australia, New Zealand, Frankrike og
Sørøst-Asia. Også i de nordiske land er det slike støtteorganisasjoner.
• Alt blir styrt og organisert fra basen i
Cornwall.
• Ideen til stiftelsen og hjelpearbeidet kom fra
Tom Henderson, en tidligere redningsdykker
fra Royal Navy, og medlem av Helston-Lizard
rotaryklubb.
• Han er nå direktør for stiftelsen, og har med
andre klubbmedlemmer i ledelsen.

Hva er ShelterBox? (forts.)
• ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som leverer
bokser med telt og annet livbergende utstyr til mennesker i katastrofeog konfliktområder.
• ShelterBox er ikke et Rotary International-prosjekt, men et globalt
rotaryklubbprosjekt.
• En komplett ShelterBox koster ca. 6 000 kroner, ferdig pakket og levert
i katastrofeområdet av stiftelsens ShelterBox Response Teams.
• Den gir mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer
husly, verdighet og en mulighet til gjenoppbygging av sine liv.
• Hver ShelterBox er nummeret med et unikt sporingsnummer, slik at
giveren kan følge boksen fra lageret ut til katastrofeområdet.

Men hva med Rotary International?
• Siden oppstarten i 2000 har Rotary og ShelterBox hatt et tett samarbeid.
• Rotary International signerte en midlertidig avtale med ShelterBox i mars
2012. Dette bidro sterkt til å øke hjelpekapasiteten overfor
katastroferammede familier over hele verden.
• Avtalen definerer Rotary og rotarianere som grunnfjellet i arbeidet
ShelterBox driver.

• Dette er den første formaliserte avtalen
som noen organisasjon har fått som
offisielt anerkjent «Rotary International
prosjektpartner».
• Avtalen ble fornyet i 2015.

ShelterBox, Rotary og det praktiske arbeidet
• Rotarys nettverk, med ca. 33 000 klubber og ca. 1,2 millioner medlemmer over
hele verden, utgjør en kjemperessurs for hjelpearbeidet til ShelterBox.
• Rotary bidrar til ShelterBox’ arbeid på flere måter. Ikke bare med innsamling
av penger, men også når hjelpen skal transporteres ut til katastrofeområdene
og når den skal deles ut til familiene ute i felten.
• Her er bistand fra lokale rotarianere særlig verdifull. Denne bistanden kan
dreie seg om alt fra det å komme inn i de rammede landene, forbi komplisert
byråkrati og andre hindringer, til praktisk logistikk og å finne frem til de
familiene som trenger hjelpen mest.
• ShelterBox hevder at de ofte kan ligge en uke foran andre, store
internasjonale hjelpeorganisasjoner når katastrofen inntreffer. Denne
hurtigheten kommer i stor grad av Rotarys støtte og nettverk, samt fleksibilitet
i organiseringen av arbeidet.

Vil du ha mer informasjon?
Besøk
• http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=278
• http://www.shelterboxnorway.no/
• www.shelterbox.org
• http://blogovate.typepad.com/shelterbox/frequently-askedquestions.html
• https://en.wikipedia.org/wiki/ShelterBox
• Fact sheet Rotary and ShelterBox partnership
• https://www.facebook.com/ShelterBox/#
All informasjon i denne presentasjonen er hentet fra disse og andre ShelterBox- og Rotaryrelaterte sider på Internett. Samlet av Per Harald Hermansen, Ulefoss rotaryklubb.
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• Å si at kontrasten er stor til
bildene over og under, er
neppe noen overdrivelse.
• Noen av dem som besøkte
Minidyrsku’n kom og viste
interesse for teltet og
utstillingen vår.
• Vafler, maskiner og hest var
nok mer interessant for de
fleste, for ikke å snakke om
sild og pølser og alskens
annen kram.
• Og det er vel ikke noe galt i
det, i og for seg.
• Men vi er – uansett - glade
for at vi fikk presentere dette
flotte prosjektet!

Vi kan gjøre en forskjell …

To «do good in the
World» burde være
enkelt – det er mange
som trenger

Vi må håpe at vi kan bidra til å gi
disse en fremtid. Vi som har.

