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Rotary International og katastrofehjælpsorganisationen ShelterBox har annonceret en treårig fornyelse af
partnerskabet, som vil hjælpe velgørenheden med at støtte flere mennesker, flere steder, på flere måder.
ShelterBox blev først vedtaget som et årtusindprojekt af Rotary Club of Helston-Lizard, der dannede en særlig
humanitær alliance, der siden 2000 har hjulpet med at gøre en håndgribelig forskel for menneskers liv rundt om i
verden, øge bevidstheden og midlerne. Baseret i Cornwall, leverer ShelterBox nødly og andre vigtige ting til
mennesker, der har mistet deres hjem på grund af konflikter og katastrofer.
Med et voksende samarbejde med Rotary-medlemmer og klubber over hele kloden blev ShelterBox Rotarys
officielle projektpartner inden for katastrofehjælp i 2012. Dette har været med til at transformere det til en
internationalt anerkendt katastrofehjælpsorganisation, der sammen støtter flere familier, når de har mest brug for
det.
Det officielle partnerskab er blevet fornyet med yderligere tre år. Aftalen bliver annonceret i dag ved den årlige
Rotary International Convention, som i år afholdes i USA, hvor ShelterBox administrerende direktør Sanj
Srikanthan vil holde en hovedtale for mere end 10.000 Rotary-medlemmer.
Sanj Srikanthan, administrerende direktør hos ShelterBox, sagde: "Rotary har været ved siden af os på vores rejse
fra dag ét, og vi bliver mindet om betydningen af partnerskabet, hver gang vi mobiliserer.
"Det, der begyndte som en lokal forbindelse med en Cornish Rotary Club, har ført til en ekstraordinær
international bevægelse, der har givet nødly til millioner af mennesker rundt om i verden.
“Rotarymedlemmer er involveret i ShelterBox som frivillige, personale eller responsteammedlemmer. Vores svar
kan strække os logistisk, og ofte er det Rotary-netværket, der hjælper os med at navigere i importudfordringerne,
der forsinker vores livreddende hjælp eller giver os lagerplads, mens vi venter på at uddele shelter-sæt.
"Rotary-medlemmer hjælper også ShelterBox-responsteams med at skabe vigtige samfundskontakter og nå ud til
katastroferamte familier i fjerntliggende områder, som ellers ville gå uden."
Senest har Rotary-medlemmer ud over deres egen betydningsfulde reaktion på Ukraine-krisen støttet
ShelterBox's nødhjælpsindsats. Ved at bruge deres netværk i Polen, Moldova og Ukraine har Rotary-medlemmer

ydet uvurderlig situationsbevidsthed og forbindelser, der gør det muligt for ShelterBox at yde hjælp til
nødlidende.
Den velgørende organisation leverer madrasser til folk i kollektive centre; presenninger, reb, værktøj og andre
væsentlige ting til at hjælpe mennesker, der bor i beskadigede bygninger; ud over at støtte kvinder og børn, der
flygter ind i Moldova.
Rotary-partnerskabet giver ofte ShelterBox fleksibilitet og skala til at reagere i hastigt skiftende nødsituationer,
herunder i Filippinerne, efter at Typhoon Rai gik i land i december 2021.
Filippinerne er så ofte hærget af tropiske storme, at ShelterBox har tilpasset den måde, det fungerer på forudplacering af hjælp i landet med et hold på jorden klar til at gå, når den næste katastrofe rammer. Med hjælp
fra Rotary Club of Cebu ydede ShelterBox nødly-hjælp til 100.000 mennesker i kølvandet på supertyfonen.
ShelterBox har et globalt netværk af 14 tilknyttede selskaber, som indsamler midler og bevidsthed verden over,
som er udviklet fra Rotary-forhold.
Rotary Internationals generalsekretær og administrerende direktør John Hewko sagde: "Rotary er et globalt
netværk, hvis medlemmer gør en varig forskel i deres lokalsamfund – og på verdensplan. Vi er handlingskraftige
mennesker, hvorfor vores katastrofehjælpspartnerskab rækker langt ud over økonomisk støtte.
“Rotaryklubber verden over tilbyder værdifuld, praktisk hjælp til at hjælpe ShelterBox med at nå ud til flere
familier, der flygter fra katastrofer eller konflikter.
"I Haiti sidste år leverede Rotary Club of Les Cayes situationsopdateringer og hjalp ShelterBox med at forstå den
lokale kontekst, så de kunne begynde at arbejde hurtigere.
"I Honduras hjalp Rotary-klubben i San Pedro Sula med at finde de lokalsamfund, hvor ShelterBox kunne gøre den
største forskel efter orkanerne Iota og Eta. De lossede forsendelsescontainere, rejste til fjerntliggende samfund
for at distribuere hjælp og leverede krisetræning.
"Rotary og ShelterBox vil fortsætte med at samarbejde, bedre støtte samfund i nød ved at forbedre beredskabet
og præpositionere hjælp i områder, der er udsat for katastrofe."
Fornyelsen af partnerskabet kommer på et afgørende tidspunkt på baggrund af Covid og den indflydelse, det har
haft på samfund verden over. Det er en krise, der vil blive forværret af virkningen af et ændret klima i de
kommende år, hvor ShelterBox-forskning fremhæver, hvordan 167 millioner hjem kan gå tabt på grund af
klimaændringer i de næste 20 år. Oversvømmelser vil være en førende årsag til vejrrelaterede katastrofer,
opvarmning af havene vil bringe kraftigere regn til steder, der ikke kan klare det, og andre dele af verden vil stå
over for stadig flere dødelige tørker som den, Østafrika står over for i øjeblikket.
For bedre at imødekomme behovene hos de mennesker, der need support udvikler ShelterBox sig løbende for at
finde holdbare løsninger. Det yder ikke længere kun hjælp i kasser, men giver i stedet kombinationer af hjælp,
pakket på en række forskellige måder for at gøre en håndgribelig forskel.
En presenning er forskellen på, om en familie holder sig tør i deres provisoriske hjem eller ej. Solcellelys hjælper
familier med at tilbringe tid sammen, når elforsyningen er påvirket. Et myggenet hjælper familier med at bekymre
sig mindre om deres børns helbred i områder, der vides at have malaria eller den gule feber. Kontanter giver
lokalsamfundene mulighed for at ansætte kvalificeret arbejdskraft eller købe de materialer, de har brug for til at
genopbygge deres huse.
ShelterBox har i øjeblikket teams, der arbejder for at støtte lokalsamfund i Ukraine, Yemen, Burkina Faso,
Mozambique, Filippinerne, Syrien, Cameroun, Etiopien, Haiti og Nigeria.
Besøg shelterbox.org for at finde ud af mere om ShelterBox.
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