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Sannasirkku Autio, ordförande för Vasa Rotaryklubb, Ulla-Maj Jern, medlem i samma klubb och
Tapio Vihersaari, ordförande för Shelter Box i Finland, säger att lådan med det tillfälliga hemmet
räddar liv. Foto: Sofia Nygård
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Organisationen Shelter Box skickar lådor med tält och
överlevnadsutrustning till katastrofområden. På lördag fick
Vasaborna ta en titt på innehållet.

Ett tält som rymmer en hel familj, varma filtar, vantar och mössor,
solcellslampor, matlagningsutrustning och spis, verktyg och rep,
vattenfilter, myggnät, vattensäkra golvmattor och aktivitetspaket för
barn. Så kan innehållet i en så kallad shelter box se ut. När en katastrof
inträffar någonstans i världen och människor förlorar sina hem kan
lådorna skickas ut till drabbade familjer inom loppet av några dagar.
– Det finns färdiga boxar i fem olika lager runt om i världen, redo att
skickas ut, säger Tapio Vihersaari, ordförande för Shelter Box i Finland.

Hållbart för lång tid
Idén är att tältet och resten av innehållet i lådan ska fungera som ett
tillfälligt boende i väntan på att katastrofområdet återuppbyggs. Och
tältet håller länge. På Haiti, där två miljoner människor blev hemlösa för
fyra år sedan, bor människor fortfarande i tälten.
– Jag har aldrig sett något så praktiskt och genomtänkt som de här
tälten. Allt som behövs i ett hem finns där och det finns plats för hela
familjen. Tälten räddar verkligen liv, säger Ulla-Maj Jern, medlem i
Vasas Rotaryklubb.

Började i Storbritannien
Välgörenhetsorganisationen Shelter Box grundades av en Rotaryklubb i
Storbritannien 2000 och kom till Finland 2013. Organisationerna är i dag
fristående, men har ett tätt samarbete. En stor del av de donationer som
kommer in till Rotary går till Shelter Box.
Tapio Vihersaari säger att organisationen inte bara riktar hjälpen till de
stora orterna.
– Vi försöker också hjälpa till i mindre byar så att människor ska kunna
bo kvar där och bygga upp livet igen.
Shelter Box har hjälpt över 200 000 familjer i 100 olika länder. Just nu

pågår insatser i Peru, Colombia, Irak, Syrien, Moçambique, Somaliland,
Niger och Kamerun.
Representanter för finländska Shelter Box, de lokala Rotaryklubbarna
och Rotarys ungdomsorganisation i Vasa, Rotaract, visade upp lådans
innehåll under Möjligheternas torg i Vasa på lördagen.
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