VI föLjER Upp

Strålskyddsengagemang i

V

itryssland har cyniskt nog
ingen egen kärnkraft, men
var det land som drabbades hårdast av Tjernobylolyckan, 1986. När
olyckan inträffade tillhörde Vitryssland
fortfarande Sovjetunionen och efter upplösningen av Sovjet 1991 blev det upp till
var och en av de olika länderna att hantera
konsekvenserna av Tjernobylolyckan. De
områden i Vitryssland som drabbades var
väldigt fattiga och oftast saknade byarna
både el och telefon (vatten hämtade man i
den gemensamma brunnen i centrum av
byn).
Jag har sedan 1995 arbetat i de Tjernobyldrabbade byarna i Vitryssland och
kom tidigt i kontakt med de mest behövande i detta område. Så snart jag kom
tillbaka till Sverige påbörjade jag arbetet
med att organisera vår hjälpverksamhet.
Mitt största stöd har varit genom Lionsklubbarna, vilka bidragit med pengar.
I dagsläget är det inte strålningen efter
Tjernobylolyckan som utgör det största
hälsoproblemet i området, utan det är
tyvärr alkoholen, vilket också blir ett
stort socialt problem. Detta leder till att
många missköter sitt arbete och att barnen
allmänt far mycket illa. På grund av detta
har flera av barnen sökt sig frivilligt till
barnhemmen, dels på grund av misshandel i hemmet men också för att de där får
mat och lugn och ro – en grundtrygghet alla barn borde få ha. Den politiska

Barnhemmen är min hjärtesak. Där får barnen äta och leka men de sover också här, och får ro att
göra läxorna.

situationen i landet gör att de flesta av
barnhemmen och sjukhusen idag är mer
eller mindre satta på undantag. De lever
till stor del på bidrag från utländska hjälporganisationer, framför allt är Italienska
Kyrkan en stor bidragsgivare.
Sedan 1995 har jag vid sidan av mina
uppdrag från SSI/SSM och IAEA genomfört ett antal humanitära insatser.
Tidigare var mottagarna barnsjukhus
i Gomel och barnhemmet i Vjetka. På
senare tid har jag också fått nya kontakter genom Lions Club i staden Gomel.
Denna kontakt har ytterligare inspirerat

Barnhemsbarn på hembesök. Med några veckors mellanrum får barnen komma hem på besök
för att ’testa’ om familjen återanpassat sig. Efter tre misslyckade hembesök försöker man placera
barnen i en fosterfamilj.
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mig att fortsätta mitt hjälparbete så gott
som det är möjligt. Lions Club i Lomma
och Bjärred är de största sponsorerna och
bidrar fortfarande med ett ovärderligt
ekonomiskt stöd, varje krona är betydelsefull!
Barnhemmen har blivit min hjärtesak, hit går det mesta av vårt Vitryska
bidrag och det är speciellt där det behövs
ekonomisk hjälp. Lions Club i Gomel har
också ett barnhem som de stöttar, samt
några sjukhus med barnavdelningar. Lions
i Gomel aktiverar barnen mycket med
teater och lekar - ett inte så kostsamt sätt
att hjälpa till.
Det är viktigt att notera att inga pengar
går genom några myndigheter, stöden går
med andra ord direkt till de behövande.
Björn Jonsson
Lions club Bjersund
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”

Mitt långvariga strålskyddsengagemang i
Vitryssland har gjort att
mitt hjärta slår lite extra
för de barn som lever i
regionen jag arbetat
mest i, Gomel Oblast

”

Nya kuddar

Barn som jag alltid . . .

. . . försöker träffa

En undernärd flicka från barnhemmet.

Barnen till och från på barnhemmet.

Mamman till barnen under vård.
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